
แบบรายผลการปฏิบัติงานการนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
สังกดั ...ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา...เขต...35... 

1. ข้อมูลพื้นฐาน 

 1.1 จ ำนวนโรงเรียนท้ังหมดท่ีจัดกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ จ ำนวน......45......โรงเรียน 

 1.2จ ำนวนโรงเรียนท่ีได้รับกำรนิเทศ   จ ำนวน.....45......โรงเรียน 

 คิดเป็นร้อยละ 100 ของโรงเรียน 

 
2. ประเด็น/เนื้อหา/หัวข้อที่ใชใ้นการนิเทศ 

2.1 การใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 และ
มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวช้ีวัดกลุ่มสำระกำรเรียนรูค้ณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และสำระภูมิศำสตร์ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

2.1.1 วิธีกำรท่ีใช้ในกำรปฏิบัติกำรนิเทศ 
  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำหลักสูตรสถำนและหลักสูตร

รำยวิชำท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.2560)   
ดังนี ้

1. วำงแผนประชุมเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจให้สถำนศึกษำและบุคลำกรท่ีเกี่ยวข้อง 
2. ประชุมช้ีแจงและสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักสูตรสถำนศึกษำ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)    
3. ประชุมปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำและหลักสูตรรำยวิชำท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร

แกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)    
4. ประชุมปฏิบัติกำรเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วนของโครงสร้ำงหลักสูตรและโครงสร้ำง

รำยวิชำ ฯ\ 
5. นิเทศติดตำมเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วนของหลักสูตรสถำนศึกษำสอดคล้องกับหลักสูตร

แกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)    
6. สรุปผลสะท้อนกำรพัฒนำหลักสูตรและแนวทำงกำรน ำไปใช้พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 

 
2.1.2 เครื่องมือท่ีใช้ในกำรปฏิบัติกำรนิเทศ 

เครื่องมือท่ีใช้นิเทศหลักสูตรสถำนศึกษำได้แก่ แบบตรวจสอบองค์ประกอบส ำคัญ 
ของหลักสูตรสถำนศึกษำ 
                         2.1.3 ผลกำรนิเทศ 
              1) สรุปผลกำรนิเทศท้ังเชิงปริมำณและคุณภำพ  

เชิงปริมำณ 
      โรงเรียนในสังกัด สพม.35  ทุกโรงเรียน(45 โรงเรียน) มีกำรปรับปรุง
พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2560)     

เชิงคุณภำพ 
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     โรงเรียนมีกำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำโดยมีโครงสร้ำงหลักสูตรท่ี
ถูกต้องตำมแนวทำงท่ีก ำหนดในหลักสูตรหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2560)     
              2) ควำมส ำเร็จท่ีเป็นแบบอย่ำงได้ 
         กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรนิเทศและคณะกรรมกำรตรวจสอบควำมถูกต้องและ
ให้แนวทำงกำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำของทุกโรงเรียน 
                 3) ปัญหำท่ีพบ 
      1.หลำยโรงเรียนยังไม่มีควำมควำมชัดเจนเรื่องกำรจัดรำยวิชำ
วิทยำศำสตร์ สำระเทคโนโลยี ท้ังเรื่องจ ำนวนเวลำและแนวทำงท่ีเหมำะสมในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
      2.จ ำนวนตัวชี้วัดและสำระเรียนรู้แกนกลำงของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์มีมำกเกินไปท ำให้หลำยโรงเรียนไม่สำมำรถบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับเวลำเรียนได้ 
                       4) แนวทำงในกำรพัฒนำในปีกำรศึกษำ 2562 
       -  ควรสร้ำงควำมชัดเจนเกี่ยวกำรจัดท ำโครงสร้ำงรำยวิชำ กำรออกแบบหน่วย
กำรเรียนรู้ในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้โดยเฉพำะในรำยวิชำท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงตัวชี้วัดตำมหลักสูตร ฯ 
 

   2.2 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
2.2.1 วิธีกำรท่ีใช้ในกำรปฏิบัติกำรนิเทศ 

     - ประชุมช้ีแจง/สร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ Active Learning  และกำรน ำสู่กำร
ปฏิบัติในโรงเรียน โดยเน้นย้ ำกับผู้บริหำร และรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
     - สนับสนุน/ส่งเสริมให้ครูผู้สอนท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยเน้น Active 
Learning    
     - นิเทศช้ันเรียน ของครูผู้สอนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เพื่อให้ค ำปรึกษำแนะน ำ 
และพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรู ้
    - สะท้อนผลกำรนิเทศช้ันเรียน แก่ครูผู้สอนและให้ค ำแนะน ำ เพื่อวำงแผน 
ปรับปรุง พัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรู้ ให้เป็นกิจกรรม Active Learning   
                            2..2 เครื่องมือท่ีใช้ในกำรปฏิบัติกำรนิเทศ 
     แบบบันทึกกำรนิเทศช้ันเรียนปลำยเปิด ซึ่งมีประเด็นในกำรบันทึก ดังนี้ 
     1. กำรเตรียมกำรจัดกำรเรียนรู้ 
     2. กิจกรรมกำรเรียนรู ้
     3. กำรใช้ส่ือ 
     4. กำรวัดและประเมินผล 
 
         2.3 ผลกำรนิเทศ 
                         1) สรุปผลกำรนิเทศท้ังเชิงปริมำณและคุณภำพ  
               - โรงเรียน  45  โรงเรียน สนับสนุน/ส่งเสริมให้ครูผู้สอนท ำแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้โดยเน้น Active Learning  
            - โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดกำรจัดกำรเรียนรู้โดยเน้น Active 
Learning    
                          2) ควำมส ำเร็จท่ีเป็นแบบอย่ำงได้ 
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      - 
                          3) ปัญหำท่ีพบ 
       ควำมเขำ้ใจท่ีคลำดเคล่ือนเกี่ยวกับ Active Learning   และกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอนในช้ันเรียน  
                         4) แนวทำงในกำรพัฒนำในปีกำรศึกษำ 2562 

    - ซักซ้อมควำมเข้ำใจ ทบทวน องค์ควำมรู้เกี่ยวกับกิจกรรม Active 
Learning   ให้กับศึกษำนิเทศก์  

    - วำงแผน/ออกแบบ เครื่องมือนิเทศ กิจกรรม Active Learning 
    - พัฒนำครูผู้สอน ให้ออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้โดยเน้นกิจกรรม 

Active Learning    
  

                2.3 การวัดและประเมินผล 
          2.3.1 วิธีกำรท่ีใช้ในกำรปฏิบัติกำรนิเทศ 
    - ประชุมช้ีแจง/สร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ กำรน ำวิธีวัดและประเมินผลสู่ช้ันเรียน  
และกำรน ำสู่กำรปฏิบัติในโรงเรียน โดยเน้นย้ ำกับผู้บริหำร และรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
    - จัดกำรประชุมปฏิบัติกำรให้แก่ครูเกี่ยวกับกำรสร้ำงเครื่องเมือวัดและ
ประเมินผลตำมแนว PISA 
     - สนับสนุน/ส่งเสริมให้ครูผู้สอน ออกแบบ กำรวัดและประเมินผลในช้ันเรียน 
     - นิเทศช้ันเรียน ของครูผู้สอนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
    - สะท้อนผลกำรนิเทศช้ันเรียน แก่ครูผู้สอนและให้ค ำแนะน ำ เพื่อวำงแผน 
ออกแบบ ปรับปรุง พัฒนำกำรวัดและประเมินผลในช้ันเรียนท่ีเน้นประเมนิตำมสภำพจริง   
                            2.3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในกำรปฏิบัติกำรนิเทศ 
    แบบบันทึกกำรนิเทศช้ันเรียนปลำยเปิด ซึ่งมีประเด็นในกำรบันทึก ดังนี้ 
     1. กำรเตรียมกำรจัดกำรเรียนรู้ 
     2. กิจกรรมกำรเรียนรู ้
     3. กำรใช้ส่ือ 
     4. กำรวัดและประเมินผล 
                            2.3.3 ผลกำรนิเทศ 
                        1) สรุปผลกำรนิเทศท้ังเชิงปริมำณและคุณภำพ  
               - โรงเรียน  45  โรงเรียน สนับสนุน/ส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีออกแบบกำร
วัดและประเมินผลในช้ันเรียนท่ีใช้เครื่องมืออย่ำงหลำกหลำย 
              - โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดออกแบบกำรวัดและประเมินผลในช้ัน
เรียนและใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลอย่ำงหลำกหลำย 
                         2) ควำมส ำเร็จท่ีเป็นแบบอย่ำงได้ 
      - 
                          3) ปัญหำท่ีพบ 
      กำรวัดและประเมินผลในรำยช่ัวโมงยังไม่ชัดเจน 
                         4) แนวทำงในกำรพัฒนำในปีกำรศึกษำ 2562 
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       น ำผลกำรนิเทศมำสังเครำะห์ และวำงแผน/โครงกำร/กิจกรรม เพื่อ
พัฒนำด้ำนกำรวัดและประเมินผลให้แก่ครูผู้สอนเพื่อน ำสู่กำรปฏิบัติในช้ันเรียน 
 
 2.4 การประกันคุณภาพการศึกษา 

   1. วิธีกำรใช้ในกำรปฏิบัติกำรนิเทศ 
   1.1 กำรประชุมปฏิบัติกำรส่ือสำรและสร้ำงควำมเข้ำใจกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแนวใหม่ตำม
กฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.2561  
      กลุ่มเป้ำหมำย   1. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  จ ำนวน 10 โรงเรียน  ร้อยละ 22.22 
                  วันเดือนปี    วันท่ี 5 -.6 เดือนกันยำยน  พ.ศ.2561  ณ ห้องประชุมปันเจิง  สพม.35 
 
      กลุ่มเป้ำหมำย   2. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  จ ำนวน 35 โรงเรียน  ร้อยละ 77.78 
                 วันเดือนปี     วันท่ี  1  เดือนตุลำคม  พ.ศ.2561  ณ ห้องประชุมปันเจิง  สพม.35 
 
        กลุ่มเป้ำหมำย  3. ผอ./รอง ผอ.โรงเรียนรับผิดชอบงำนวิชำกำร  จ ำนวน 45 โรงเรียน  ร้อยละ 100 
            4. หัวหน้ำงำนประกันคุณภำพภำยในโรงเรียน  จ ำนวน 45 โรงเรียน  ร้อยละ 100 
        5. ครูรับผิดชอบงำนประกันคุณภำพภำยในโรงเรียน  จ ำนวน 45 โรงเรียน  ร้อยละ 100 
               วันเดือนปี   ครั้งท่ี 1 สัญจรทุกสหวิทยำเขต  จ ำนวน .....6...... จุดอบรม  
                                        ระหว่ำงวันท่ี 7... เดือน พฤษภำคม  พ.ศ. 2561                                           
                                        ถึง วันท่ี 18 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561 
    ครั้งท่ี 2 ประชุมทุกโรงเรียน 
                                         วันท่ี 21 เดือน มีนำคม  พ.ศ. 2562  ณ ห้องประชุมปันเจิง  สพม.35 
 
       1.2  กำรประชุมปฏิบัติกำรส่ือสำรและสร้ำงควำมเข้ำใจกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองแนว
ใหม่ ปี 2561                                          
         กลุ่มเป้ำหมำย 1. ผอ./รอง ผอ.โรงเรียนรับผิดชอบงำนวิชำกำร  โรงเรียนประชำรัฐ จ ำนวน 5 โรงเรียน   
                                  ร้อยละ 100 
             2. หัวหน้ำงำนประกันคุณภำพภำยในโรงเรียน  โรงเรียนประชำรัฐ จ ำนวน 5 โรงเรียน   
                                  ร้อยละ 100 
                วันเดือนปี  ครั้งท่ี 1   วันท่ี 17 เดือน กันยำยน  พ.ศ. 2561  ณ ห้องประชุมทันใจ สพม.35 
    ครั้งท่ี 2   วันท่ี ๒๑-๒๒ เดือน มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมทันใจ สพม.35 
 
   กลุ่มเป้ำหมำย  3. หัวหน้ำงำนประกันคุณภำพภำยในโรงเรียนและครูคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 45 โรงเรียน   
                                 ร้อยละ 100 
                วันเดือนปี     วันท่ี 22 เดือน มีนำคม  พ.ศ. 2562  ณ ห้องประชุมปันเจิง  สพม.35 
 
       1.3 กำรนิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนประกนัคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  
      กลุ่มเป้ำหมำย   1.โรงเรียนประชำรัฐ จ ำนวน 5 โรงเรียน ร้อยละ 100 
          วันเดือนปี          วันท่ี  4   เดือนธันวำคม  พ.ศ.2561 โรงเรียนเมืองปำนพัฒนวิทย์ 
      วันท่ี 6    เดือนธันวำคม  พ.ศ.2561 โรงเรียนอุโมงค์วิทยำ 
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      วันท่ี 7    เดือนธันวำคม  พ.ศ.2561 โรงเรียนเวียงตำลพิทยำคม 
      วันท่ี 11 เดือนธันวำคม  พ.ศ.2561 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยำ 
      วันท่ี 12 เดือนธันวำคม  พ.ศ.2561 โรงเรียนวชิรป่ำซำง 
 
      กลุ่มเป้ำหมำย   2.โรงเรียนสมัครใจเข้ำรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบส่ีจ ำนวน 2 โรงเรียน รอ้ยละ 
100 
          วันเดือนปี        วันท่ี  25 เดือนธันวำคม 2561    โรงเรียนเสริมงำมวิทยำ 
     วันท่ี 26 เดือนธันวำคม 2561     โรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 
 
        1.3 กำรนิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนประกนัคุณภำพภำยในสถำนศึกษำโดยบูรณำกำรกับ
กำรนิเทศตำมแผนกำรนิเทศ (ปกติ)  ภำคเรียนละ 1 ครั้ง  จ ำนวน 45 โรงเรียน  ร้อยละ 100 
 
     1.4 กำรนิเทศผ่ำนส่ือ เช่น กลุ่มไลน์   
 

  2.  เครื่องมือท่ีใช้ในกำรนิเทศ 
        2.1 PPT น ำเสนอแนวทำงกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำแนวใหม่ ตำมกฎกระทรวง พ.ศ.2561 
       2.2 ตัวอย่ำง กำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเองแนวใหม่ฯ 
      2.3 ตำรำงวิเครำะห์หลักฐำน/ร่องรอยท่ีสะท้อนคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและค่ำเป้ำหมำย
ของสถำนศึกษำ  
      2.4 เอกสำรแนวทำงกำรประเมินคุณภำพฯ พ.ศ.2561 
      2.5 แบบตรวจสอบรำยกำรกำรด ำเนินงำนประกนัคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ตำมกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
                                                ฯลฯ 

3.  ผลกำรนิเทศ 
       1. สรุปผลกำรนิเทศท้ังเชิงปริมำณและคุณภำพ   
              เชิงปริมำณ  โรงเรียนได้รับกำรพัฒนำเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแนวใหม่ ร้อยละ 100  
              เชิงคุณภำพ  ๑. โรงเรียนท่ีได้รับกำรพฒันำเกี่ยวกับกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำแนวใหม่มีควำมรู้ 

                        ควำมเข้ำใจ สำมำรถด ำเนินงำนตำมระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำได้อย่ำงมี 
                        ประสิทธิภำพ 
  ๒. โรงเรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและมีระบบประกนัคุณภำพภำยใน

สถำนศึกษำ 
                         เข้มแข็ง 

   2. ควำมส ำเร็จท่ีเป็นแบบอย่ำงได้ 
              - โรงเรียนในสังกัดได้รับรำงวัล IQA AWARD ประจ ำปี 2561 จ ำนวน 4 โรงเรียน ดังนี ้
                รำงวัลยอดเยี่ยม โรงเรียนขนำดใหญ่พิเศษ  ได้แก่  โรงเรียนบุญวำทย์วิทยำลัย 
                รำงวัลยอดเยี่ยม โรงเรียนขนำดใหญ่  ได้แก่  โรงเรียนเถินวิทยำ 
                รำงวัลยอดเยี่ยม โรงเรียนขนำดกลำง  ได้แก่  โรงเรียนแม่พริกวิทยำ 
                รำงวัลยอดเยี่ยม โรงเรียนขนำดเล็ก  ได้แก่  โรงเรียนน้ ำดิบวิทยำคม  
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   3. ปัญหำท่ีพบ 
               - ปัจจัยส ำคัญในกำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนประกนัคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ คือ ผู้บริหำรโรงเรียน 
จึงมีควำมจ ำเป็นที่ผู้บริหำรโรงเรียนต้องมีภำวะผู้น ำ และเห็นควำมส ำคัญ จ ำเป็นในกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำให้เป็นระบบและต่อเนื่องและโดยส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย 
ปัญหำท่ีพบ ยังมีโรงเรียนท่ียังไม่กระตือรือรน้ท่ีจะขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำท่ีเป็น
ระบบโดยมีส่วนร่วม 
 
   4. แนวทำงในกำรพัฒนำในปี 2562 
              - กำรนิเทศ ติดตำมเพื่อให้เกิดกำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำท่ีเป็น
ระบบ โดยกำรมีส่วนร่วมเต็มพื้นท่ี 
 

  2.5 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

   2.3.5.1 วิธีกำรท่ีใช้ในกำรปฏิบัติกำรนิเทศ 

      ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๕ ได้มีแนวทำงกำรยกระดับคุณภำพ
กำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนสังกัด โดยใช้เครือข่ำยกำรนิเทศในกำรขับเคล่ือนกำรนิเทศ ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำร
จัดกำรศึกษำ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีจะช่วยส่งเสริมให้มีกำรปรับปรุงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและ
ปรับปรุงวิธีสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงขึ้น และจะมีประสิทธิภำพได้ดีต้องขึ้นอยู่กับบุคลำกรใน
โรงเรียนได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบและพัฒนำงำนด้ำนกำรเรียนกำรสอนตลอดเวลำและสอดคล้องกับมำตรฐำน กำร
เรียนรู้และตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มกำรเรียนรู้ รวมทั้งคุณลักษณะท่ีพึงสนับสนุนส่งเสริมให้มีกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรขับเคล่ือน กำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบท้ังในระดับเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำ สหวิทยำเขต โรงเรียน ดังนี ้
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  กำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนสังกัดส ำนักงำน เขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๕ 
โดยใช้เครือข่ำยกำรนิเทศ มีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
 
  ๑.เขตพื้นท่ี  
   ๑.๑ศึกษำนิเทศก์  
   - นิเทศติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
๒๕๕๑  โดยเน้นกำรนิเทศช้ันเรียน และนิเทศครูผู้นิเทศของแต่ละโรงเรียน นิเทศภำคเรียนละ 1 ครั้ง/๑ โรงเรียน 
เน้นกำรนิเทศเป็นทีมให้ครบทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
   - ขับเคล่ือนนโยบำยสพฐ./กระทรวงศึกษำธิกำร โดยจัดประชุม PLC รองวิชำกำรโรงเรียนทุกโรง 
จ ำนวน ๔ ครั้ง/ปี 

 
๒.เครือข่ำยกำรนิเทศ 
 

   ๒.๑ สหวิทยำเขต 
    -พัฒนำระบบนิเทศภำยในของโรงเรียนในสหวิทยำเขต โดยแต่งต้ังคณะกรรมกำรนิเทศ
ระดับ สหวิทยำเขต เพื่อนิเทศติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนในสหวิทยำเขต 
โดย สหวิทยำเขต แต่งต้ังคณะกรรมกำรนิเทศ ฯ ระดับสหวิทยำเขต นิเทศโรงเรียนในสหวิทยำเขต ปีละ ๑ ครั้ง 

   คุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน  

(o-net , best practice) 
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   ๒.๒ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    -นิเทศ ติดตำม ประเมินผล และส่งเสริมสนับสนุน สร้ำงขวัญก ำลังใจแก่โรงเรียนในกลุ่ม
โรงเรียนสังกัดสพม.๓๕ ร่วมกับสหวิทยำเขต 
    ๒.๓ ศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  จ ำนวน 32 ศูนย์ 
    -พัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนในสังกัด     สพม.๓๕  โดยแบ่งเป็นศูนย์
ระดับจังหวัดล ำปำงและล ำพูน 
    โดยเขตพื้นท่ีจัดสรรงบประมำณแก่ศูนย์เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนตำมบริบท 
ควำมต้องกำรของศูนย์ฯ  
   ๒.๔ ครูผู้นิเทศ  เขตพื้นท่ีแต่งต้ังครูผู้นิเทศ จ ำนวน 45 โรงเรียน  ประกอบด้วย ผู้บริหำรโรงเรียน  
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ โรงเรียนละ 12 คน เป็นครูผู้นิเทศ 
    - นิเทศภำยในสถำนศึกษำ 
    โดยเขตพื้นท่ีพัฒนำครูผู้นิเทศปีกำรศึกษำละ ๑ ครั้ง และจัดท ำเครื่องมือกำรนิเทศ
(ร่วมกันจัดท ำเครื่องมือกับรองวิชำกำรโรงเรียนทุกโรง) ให้ครูผู้นิเทศน ำไปนิเทศช้ันเรียนครูในโรงเรียน และรำยงำน
ผลกำรนิเทศในระบบรำยงำนกำรนิเทศของเขตพื้นทีทำงเว็บไซต์ ระบบนิเทศออนไลน์ 
http://supervision’sesa35.info 
   2.3.5.2 เครื่องมือท่ีใช้ในกำรปฏิบัติกำรนิเทศ 
    1)แบบบันทึกกำรนิเทศโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
    ๒)ระบบนิเทศออนไลน์ สพม.35 
   2.3.5.3ผลกำรนิเทศ 
    1)สรุปผลกำรนิเทศท้ังเชิงปริมำณและคุณภำพ 
    ๑. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีแนวทำงกำรพัฒนำกำรยกระดับคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๕ โดยใช้เครือข่ำยกำรนิเทศ 
     ๒.ในปีกำรศึกษำ 2561 
 
 ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน o-net  ระดับช้ัน ม.3 และ ม.6 มีค่ำเฉล่ียร้อยละทุกวิชำสูงกว่ำค่ำเฉล่ียรวม
ระดับประเทศและระดับสังกัด สพฐ. โดยอยู่ใน 10 ล ำดับแรกของ 42 เขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ และใน
ภำพรวมของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 225 เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
     ๓.มีผลงำน best practice และรำงวัลของโรงเรียนท่ีสะท้อนถึงทำงกำรพัฒนำกำร
ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๕ 
     ๔.มีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Show and Share) ในระดับเขตพื้นท่ีเพื่อน ำเสนอผลงำน 
best practice และรำงวัลของโรงเรียนท่ีสะท้อนถึงทำงกำรพัฒนำกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ
โรงเรียน 
     ๕.เขตพื้นท่ีมีระบบรำยงำนกำรนิเทศออนไลน์ http://supervision’sesa35.info เพื่อ
เป็นเวทีในกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้ำนกำรนิเทศของครูผู้นิเทศ(ระบบนิเทศภำยในของโรงเรียน)และน ำเสนอผลกำร
นิเทศของโรงเรียน 
    2)ควำมส ำเร็จท่ีเป็นแบบอย่ำงได้ 
    กำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ

http://supervision'sesa35.info/
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มัธยมศึกษำ เขต 35 โดยใช้เครือข่ำยกำรนิเทศ 
    3) ปัญหำท่ีพบ 
    ๑.กำรนิเทศช้ันเรียนโดยศึกษำนิเทศก์ บางครั้งไม่เป็นไปตามแผน/ปฏิทินท่ีก าหนด 

เนื่องจากมีภารกิจเร่งด่วนท้ังในระดับเขตพื้นท่ีและส่วนกลาง 

     ๒.งบประมาณในการด าเนินงานไม่แน่นอนและไมต่่อเนื่อง บางครั้งท าให้การด าเนินงานไม่

เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

    4) แนวทำงกำรพัฒนำในปีกำรศึกษำ 2562  
    ด ำเนินกำรนิเทศโดยใช้เครือข่ำยกำรนิเทศ และศึกษำนิเทศก์นิเทศช้ันเรียนและสร้ำงควำม
เข้มแข็งระบบนิเทศภำยในสถำนศึกษำ 
 

 2.6 การจัดการศึกษาพิเศษ 
  2.6.1 วิธีกำรท่ีใช้ในกำรปฏิบัติกำรนิเทศ  
                              1) นิเทศร่วมกับศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดล ำปำง และจังหวัดล ำพูน  โดย  
ในปีกำรศึกษำ 2561 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณจึงใช้งบประมำณของเขตพื้นท่ี 
       2) นิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนจัดกำรเรียนรวมของสถำนศึกษำโดยบูรณำกำรกับ 
กำรนิเทศโครงกำรอื่นๆ  
      3) นิเทศโดยกำรส่ือสำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น ไลน์  โทรศัพท์  E-mail  เป็นต้น 

  2.6.2 เครื่องมือท่ีใช้ในกำรปฏิบัติกำรนิเทศ 
                              - แบบนิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนจัดกำรเรียนรวมตำมมำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรวม  เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
    2.6.3 ผลกำรนิเทศ 
    1) สรุปผลกำรนิเทศท้ังเชิงปริมำณและคุณภำพ 
                                   - ร้อยละ 80.48 ของโรงเรียนท่ีมีนักเรียนพกิำรเรียนรวมได้รับกำรนิเทศ 
   2) ควำมส ำเร็จท่ีเป็นแบบอย่ำงได้ 
                                 - โครงกำรฝึกอำชีพนักเรียนเรียนรวม โรงเรียนสบปรำบพิทยำคม 
      - กำรฉลุและแกะสลักจำกเศษไม้ “งำนเสน่ห์ไม้” โรงเรียนแจ้ห่มวิทยำ 
     ฯลฯ 
    3) ปัญหำท่ีพบ 
                                   1.  ผู้บริหำรสถำนศึกษำไม่เห็นควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นในกำรจัดกำรเรียนรวม 
มองว่ำเป็นภำระท่ีต้องรับผิดชอบเพิ่ม ท ำให้กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรวมมีน้อย  เด็กพิกำรเรียนรวมใน
โรงเรียนถูกปล่อยปละละเลย เด็กไม่ได้รับกำรพัฒนำตำมท่ีควรจะเป็น และครูผู้สอนท่ีรับผิดชอบเด็กพิกำรเรียนรวม
ขำดขวัญและก ำลังใจ 
                                   2. ครูท่ีรับผิดชอบมีปัญหำกำรด ำเนินงำนจัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กท่ีมีควำมต้องกำร
พิเศษ เกี่ยวกับควำมรู้ ควำมเข้ำใจต่อกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนร่วมอย่ำงถูกต้องของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ควำมรู้
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ควำมเข้ำใจต่อกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนร่วมอย่ำง ถูกต้องของครูผู้สอน เจตคติต่อเด็กท่ีมีควำมต้องกำรพิเศษ ท่ี
เรียนร่วมกับเด็กปกติในห้องเรียนของผู้บริหำร ครู และ ผู้ปกครองจ ำนวนครูท่ีมีวุฒิหรือผ่ำนกำรอบรมเกี่ยวกับกำร 
จัดกำรศึกษำพิเศษ 

   4) แนวทำงในกำรพัฒนำในปีกำรศึกษำต่อไป 
    1) กำรนิเทศ ติดตำมเพื่อให้เกิดกำรขับเคล่ือนกำรจัดกำรเรียนรวมอย่ำงต่อเนื่อง 

 
  2.7 การจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT(Distance Learning information 
technology) 

         2.7.1 วิธีกำรท่ีใช้ในกำรปฏิบัติกำรนิเทศ 
 1) ส ำรวจทำง website 
 2) นิเทศช้ันเรียน 
 3) โรงเรียนประเมินตนเองตำมแบบนิเทศ ติดตำม กำรด ำเนินงำน DLIT  
2.7.2 เครื่องมือท่ีใช้ในกำรปฏิบัติกำรนิเทศ 

 1) แบบนิเทศ ติดตำม กำรด ำเนินงำน DLIT 
 2) แบบนิเทศช้ันเรียน  

2.7.3 ผลกำรนิเทศ 
1) สรุปผลกำรนิเทศท้ังเชิงปริมำณและคุณภำพ 

                        ด้ำนปัจจัยพื้นฐำนของสถำนศึกษำ โรงเรียนในสังกัดร้อยละ 75 มีควำมพร้อมด้ำนอุปกรณ์
ระบบอินเตอร์เนต และอุปกรณ์พื้นฐำนต่ำงๆท่ีช่วยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ตลอดจนบุคลำกร และ ร้อยละ 25 
ของโรงเรียนในสังกัดประสบปัญหำด้ำนสัญญำณไม่เสถียร บุคลำกร และงบประมำณ 
       ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ร้อยละ 100 มีกำรบริหำรจัดกำรในสถำนศึกษำสร้ำงควำมตระหนัก มี
กำรนิเทศติดตำมและส่งเสริมเสริมสนับสนุนครูและบุคลำกรในกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) 
ตลอดจนมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 5 มีกำรคัดเลือกผลงำนดีเด่นและวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ  
      ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  จำกกำรนิเทศติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ร้อยละ 65.54 
จัดเตรียมส่ือ วัสดุ และอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นต่อกำรน ำไปใช้ในกระบวนกำรเรียนกำรสอน และกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT)  ร้อยละ 90 ของครูมีกำรพัฒนำตนเองให้มีควำมรู้เกี่ยวกับแนว
ทำงกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำคุณภำพและกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (DLIT) ตลอดจนสำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และให้นักเรียนเข้ำถึงกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) ตำมควำมเหมำะสมและมีกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริง ด้วยวิธีกำร เครื่องมือท่ี
หลำกหลำยครอบคลุมองค์ประกอบ และตัวชี้วัด  ร้อยละ 26.55 เข้ำร่วมเครือข่ำยชุมชนกำรเรียนรู้ครูมืออำชีพเพื่อ
เผยแพร่ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ในบริบทของกำรน ำองค์ควำมรู้ต่ำงๆไปใช้ในกำรปรับปรุงกระบวนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนและกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

2) ควำมส ำเร็จท่ีเป็นแบบอย่ำงได้ 
     กำรจัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำน  VDO Conference กลุ่มสำระท่ีขำดแคลนครูผู้สอนของ 
     โรงเรียนคู่พัฒนำ 
3) ปัญหำท่ีพบ 
    ร้อยละ 25 ขำดแคลนงบประมำณในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง และ  
    บุคลำกรขำดควำมช ำนำญในกำรจัดกำรอุปกรณ์ และสัญญำณไม่เสถียร  
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4) แนวทำงในกำรพัฒนำในปีกำรศึกษำ 2562 
    แก้ไขปัญหำด้ำนปัจจัยพื้นฐำน ด้ำนงบประมำณ บุคลำกร สัญญำณ 
    ส่งเสริมให้มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ น ำเสนอผลงำนดีเด่น และวิธีปฏิบัติท่ีดีเย่ียม เพื่อให้เกิดผล         
    กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ อย่ำงแท้จริงและยั่งยืน 

 
3. ปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏบิัติงานการนิเทศการศึกษาของกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 
                    ๑.กำรนิเทศบางครั้งไม่เป็นไปตามแผน/ปฏิทินท่ีก าหนด เนื่องจากมีภารกิจเร่งด่วนท้ังในระดับเขต
พื้นท่ีและส่วนกลาง 
    ๒.งบประมาณในการด าเนินงานไม่แน่นอนและไมต่่อเนื่อง บางครั้งท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไป
ตามแผนท่ีก าหนด 

 

 

ลงช่ือ  ศรีจันทรัตน์  กันทะวัง  ผู้รำยงำน 

                                                            (นำงศรีจันทรัตน์  กันทะวัง) 

                 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 

    

  


