
 

การยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษา 
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  

โดยใชเ้ครือข่ายการนิเทศ 
.................................................... 

1.ข้อมูล/สภาพปัจจุบัน 

1.1จ ำนวนโรงเรียนในควำมรับผิดชอบ  

   จ ำนวน  45 โรง  

    - จังหวัดล ำปำง 30 โรงเรียน  

    - จังหวัดล ำพูน 15 โรงเรียน 

2.2 คะแนนผลกำรทดสอบระดับชำติทำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (O-NET)  

  ในปีกำรศึกษำ 2560 ระดับช้ัน ม.3 และ ม.6 มีค่ำเฉล่ียร้อยละทุกวิชำสูงกว่ำค่ำเฉล่ียรวม

ระดับประเทศและระดับสังกัด สพฐ. โดยอยู่ใน 10 ล ำดับแรกของ 42 เขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ และใน

ภำพรวมของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 225 เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  

   ในระดับช้ัน ม.3 ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ มีค่ำเฉล่ียอยู่ในล ำดับท่ี 5 ของประเทศ และ
ระดับช้ัน ม.6  มีค่ำเฉล่ียอยู่ในล ำดับท่ี 6 ของประเทศ ส ำหรับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ช้ันมัธยมศึกษำปี
ท่ี 3 มีค่ำเฉล่ียสูงกว่ำระดับประเทศ ได้รับโล่เกียรติบัตร พร้อมเกียรติบัตรจ ำนวน 3 ปีกำรศึกษำต่อเนื่อง และ
ได้รับเกียรติบัตรระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 สูงกว่ำระดับประเทศ  
      กำรด ำเนินกำรกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๕ โดยใช้เครือข่ำยการนิเทศเป็นส่วนหนึ่งท่ีส่งผลให้โรงเรียนในสังกัด มีผลกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2560 ท่ีสะท้อนถึงศักยภำพของส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำในกำรบริหำรเชิงวิชำกำร ตำมกลยุทธ์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ
ตำมหลักสูตร ดังสังเกตได้จำกค่ำพัฒนำกำรของผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ใน 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก (กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ,กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์,กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์, กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรมฯ ,กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ) ในระดับกำรศึกษำข้ัน
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พื้นฐำน ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 มีค่ำเฉล่ียเพิ่มข้ึนร้อยละ 3 จำกค่ำเฉล่ียในปี 2559 
โดยผลกำรประเมินสำมำรถสรุปผลได้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 

 

2.แนวทางการด าเนินงาน 

  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 35 ได้ด ำเนินกำรขับเคล่ือนกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมี
คุณภำพโดยเครือข่ำยกำรนิเทศ ดังนี้  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๕ ได้มีแนวทำงกำร
ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนสังกัด โดยใช้เครือข่ำยกำรนิเทศในกำรขับเคล่ือนกำรนิเทศ ติดตำม
กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีจะช่วยส่งเสริมให้มีกำรปรับปรุงกระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนและปรับปรุงวิธีสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงขึ้น และจะมีประสิทธิภำพ
ได้ดีต้องขึ้นอยู่กับบุคลำกรในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบและพัฒนำงำนด้ำนกำรเรียนกำรสอนตลอดเวลำ
และสอดคล้องกับมำตรฐำน กำรเรียนรู้และตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มกำรเรียนรู้ รวมทั้งคุณลักษณะท่ีพึงสนับสนุน

รำยกำรผลกำรประเมิน 

จ ำแนกตำมกลุ่มสำระ 

คะแนนเฉล่ีย 

ปีก.ศ.2559 ปีก.ศ.2560 ผลต่ำง (+/-) 

1. ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3    

รำยกำรท่ี 1 ภำษำไทย 50.41 52.46 2.05 

รำยกำรท่ี 2 ภำษำอังกฤษ 33.91 32.07 -1.84 

รำยกำรท่ี 3 คณิตศำสตร์ 34.41 31.19 -3.22 

รำยกำรท่ี 4 วิทยำศำสตร์ 37.95 34.98 -2.97 

2. ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6    

รำยกำรท่ี 5 ภำษำไทย 55.88 52.74 -3.14 

รำยกำรท่ี 6 สังคมศึกษำฯ 37.81 36.53 -1.28 

รำยกำรท่ี 7 ภำษำอังกฤษ 28.42 29.62 1.20 

รำยกำรท่ี 8 คณิตศำสตร์ 27.50 27.17 -0.33 

รำยกำรท่ี 9 วิทยำศำสตร์ 33.99 32.19 -1.80 
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ส่งเสริมให้มีกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรขับเคล่ือน กำร
ด ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบท้ังในระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ สหวิทยำเขต โรงเรียน ดังนี ้

 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 

   คุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน  

(o-net , best practice) 

 



4 
 

 
 
 
  การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัดส านักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๓๕ โดยใช้เครือข่ายการนิเทศ มีรายละเอียดการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
  ๑.เขตพื้นที่  
   ๑.๑ศึกษานิเทศก์  
   - นิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ๒๕๕๑  โดยเน้นการนิเทศช้ันเรียน และนิเทศครูผู้นิเทศของแต่ละโรงเรียน นิเทศภาคเรียนละ 1 ครั้ง/
๑ โรงเรียน เน้นการนิเทศเป็นทีมให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   - ขับเคล่ือนนโยบายสพฐ./กระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดประชุม PLC รองวิชาการโรงเรียนทุก
โรง จ านวน ๔ ครั้ง/ป ี

 
๒.เครือข่ายการนิเทศ 
 

   ๒.๑ สหวิทยาเขต 
    -พัฒนาระบบนิเทศภายในของโรงเรียนในสหวิทยาเขต โดยแต่งต้ังคณะกรรมการ
นิเทศระดับ สหวิทยาเขต เพื่อนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสหวทิยาเขต 
โดย สหวิทยาเขต แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศ ฯ ระดับสหวิทยาเขต นิเทศโรงเรียนในสหวิทยาเขต ปีละ ๑ ครั้ง 
   ๒.๒ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    -นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และส่งเสริมสนับสนุน สร้างขวัญก าลังใจแก่โรงเรียนใน
กลุ่มโรงเรียนสังกัดสพม.๓๕ ร่วมกับสหวิทยาเขต 
    ๒.๓ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  จ านวน 32 ศูนย์ 
    -พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด     สพม.๓๕  โดยแบ่งเป็น
ศูนย์ระดับจังหวัดล าปางและล าพูน 
    โดยเขตพื้นท่ีจัดสรรงบประมาณแก่ศูนย์เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตาม
บริบท ความต้องการของศูนย์ฯ  
   ๒.๔ ครูผู้นิเทศ  เขตพื้นท่ีแต่งต้ังครูผู้นิเทศ จ านวน 45 โรงเรียน  ประกอบด้วย ผู้บริหาร
โรงเรียน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนละ 12 คน เป็นครูผู้นิเทศ 
    - นิเทศภายในสถานศึกษา 
    โดยเขตพื้นท่ีพัฒนาครูผู้นิเทศปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง และจัดท าเครื่องมือการนิเทศ
(ร่วมกันจัดท าเครื่องมือกับรองวิชาการโรงเรียนทุกโรง) ให้ครูผู้นิเทศน าไปนิเทศช้ันเรียนครูในโรงเรียน และ
รายงานผลการนิเทศในระบบรายงานการนิเทศของเขตพื้นทีทางเว็บไซต์ ระบบนิเทศออนไลน์ 
http://supervision’sesa35.info 
 
๓.ผลการด าเนนิงาน 
  ๑. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีแนวทำงกำรพัฒนำกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
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โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๕ โดยใช้เครือข่ำยกำรนิเทศ 

  ๒.ในปีกำรศึกษำ 2560 ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน o-net  ระดับช้ัน ม.3 และ ม.6 มี

ค่ำเฉล่ียร้อยละทุกวิชำสูงกว่ำค่ำเฉล่ียรวมระดับประเทศและระดับสังกัด สพฐ. โดยอยู่ใน 10 ล ำดับแรกของ 42 

เขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ และในภำพรวมของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ัน

พื้นฐำน 225 เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
  ๓.มีผลงำน best practice และรำงวัลของโรงเรียนท่ีสะท้อนถึงทำงกำรพัฒนำกำรยกระดับคุณภำพ

กำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๕ 
  ๔.มีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Show and Share) ในระดบัเขตพืน้ท่ีเพื่อน ำเสนอผลงำน best practice 

และรำงวัลของโรงเรียนท่ีสะท้อนถึงทำงกำรพฒันำกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน 

  ๕.เขตพื้นท่ีมีระบบรำยงำนกำรนิเทศออนไลน์ http://supervision’sesa35.info เพื่อเป็นเวทีในกำร

แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้ำนกำรนิเทศของครูผู้นิเทศ(ระบบนิเทศภำยในของโรงเรียน)และน ำเสนอผลกำรนิเทศของ

โรงเรียน 

 

๔.ปญัหา/อุปสรรค 
  ๑.การนิเทศช้ันเรียนโดยศึกษานิเทศก์ บำงครั้งไม่เป็นไปตำมแผน/ปฏิทินท่ีก ำหนด เนื่องจำกมีภำรกิจ
เร่งด่วนท้ังในระดับเขตพื้นท่ีและส่วนกลำง 
  ๒.งบประมำณในกำรด ำเนินงำนไม่แน่นอนและไมต่่อเนื่อง บำงครั้งท ำให้กำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำม
แผนท่ีก ำหนด  
 
 
 
 
 
 

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

http://supervision'sesa35.info/
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หลักฐานอ้างอิง 
 
๑.แนวทางการพัฒนาระบบนิเทศภายใน โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
  โดยครูผู้นิเทศ 
 
วัตถุประสงค ์ 
         เพื่อขับเคล่ือนและพัฒนาระบบนิเทศภายใน โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35 ให้มีประสิทธิภาพ 
 
เป้าหมาย  
  เชิงปริมาณ 
    ๑. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ทุกโรง มีระบบการนิเทศภายใน
โรงเรียน 
  เชิงคุณภาพ 
    ๒. โรงเรียนสามารถด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อพฒันาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
กรอบแนวคิด 
  การนิเทศภายในโรงเรียน เป็นกระบวนการท างานและด าเนินกิจกรรมร่วมกัน ระหว่างผู้บริหารและ
บุคลากรภายในโรงเรียน ในการแนะน าช่วยเหลือ มีขวัญก าลังใจ ส่งเสริมเกี่ยวกับการเรียนการสอนและ
พัฒนาการด าเนินงานของโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานของโรงเรียน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เป็นท่ียอมรับของผู้รับประโยชน์จากโรงเรียนทุกฝ่าย เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการจัดการศึกษาท่ีก าหนดไว 

 
 

 

 

 

กระบวนการนิเทศ 
ภายในโรงเรียน 
(ตามบริบท  
ความต้องการ  
จ าเป็นของ ร.ร.) 
โดย 
คณะกรรมการ
นิเทศภายใน

ครู 
1.สร้างคุณลักษณะความเป็นผู้น า
ให้แก่คร ู
2.สร้างขวัญ ก าลังใจ ของครูให้ดี 
และเข้มแข็ง  อยู่กับหมู่คณะได้ 
3.ช่วยให้ครูพัฒนาการสอนของตน  
4.ช่วยฝึกครูใหม่ให้เข้าใจงานใน
โรงเรียนและงานอาชีพคร ู
5.ครูได้เรียนรู้กระบวนการท างาน
เป็นทีม   
6. ให้ครูมีทักษะการจัดการเรียนรู ้

นักเรียน 
(มีคุณลักษณะตามจุดหมายหลักสูตร) 

๑.มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 
เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน ตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตน
นับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ๒. มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด 
การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมีทักษะ ชีวิต  
 ๓.มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย 
และรักการออกก าลังกาย  
 ๔) มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเปนพล
เมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ การ
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การด าเนินงาน/บทบาทหนา้ที ่
    ระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  
  1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนมีระบบนิเทศภายในโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
  2. แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
  3. จัดอบรมให้ความรู้แก่ครูผู้นิเทศ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียน 
  4. จัดให้มีการรายงานความก้าวหน้าในการนิเทศภายในของโรงเรียนในสังกัด 
  5. นิเทศ ก ากับ ติดตาม การพัฒนาระบบการนิเทศภายในของโรงเรียนในสังกัด 
 
     ระดับสหวิทยาเขต 
        ๑.แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การพัฒนาระบบการนิเทศภายในของโรงเรียน        
ระดับสหวิทยาเขต 
        ๒.นิเทศ ก ากับ ติดตาม การพัฒนาระบบการนิเทศภายในของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 
        ๓.รายงานความก้าวหน้าในการนิเทศภายในของโรงเรียนในสหวิทยาเขตแก่ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 
 
    ระดับโรงเรียน 
          1. แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน 
  2. จัดท าแผนการนิเทศและปฏิทินการนิเทศภายในโรงเรียน 
  3. ด าเนินการนิเทศภายในตามกรอบ บทบาทหน้าท่ี โดยเน้นให้สอดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตร  
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551      โดยใช้กระบวนการนิเทศภายในเพื่อมุงพัฒนาผูเรียน
ใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพเพื่อใหเกิดกับผูเรียน เมื่อจบ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้    
   ๑) มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติ
ตน ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   ๒) มีความรู ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมี
ทักษะ ชีวิต  
   ๓) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย  
   ๔) มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ การ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
   ๕) มีจิตส านึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม 
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มีจิตสาธารณะท่ีมุงท าประโยชนและสรางส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข  
  4.จัดให้มีกระบวนการ PLC เกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียน 
  4. ส่งเหลักฐาน/ร่องรอยการพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียน ให้แก่เขตพื้นท่ีเพื่อน าเสนอและ
เผยแพร่ และจัดท าส่ือ ICT ในลักษณะหนังส้ัน เพื่อน าเสนอในเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระดับเขตพื้นท่ี 
 
 
 

*** หมายเหตุ  ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียน 
        1. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี 2560-2563 : จัดท าเป็นกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ท่ีชัดเจน มีเป้าหมายคุณภาพ(Setting Goal)ท่ีเป็นรูปธรรม และเป็นท่ีรับทราบตรงกันระหว่างผู้เกีย่วข้องกับ
โรงเรียนท้ังหมด พร้อมท้ังขออนุมัติจากกรรมการสถานศึกษา ท้ังนี้ โครงการด้านการบริหารจัดการโครงการ
หนึ่งท่ีควรมี คือ "โครงการพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียน" หรือ "โครงการพฒันาระบบก ากับ ติดตามและ
นิเทศงาน เพื่อก้าวสู่การเป็นโรงเรียนขีดสมรรถนะสูง" 
  2. แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานนิเทศภายใน มีหน้าท่ี "ส่งเสริมและบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างครูในระดับกลุ่มสาระ ระดับโรงเรียน และร่วมมือกับสหวิทยาเขตในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา" 
  3. จัดท าแผนการนิเทศ /ปฏิทินการนิเทศภายใน/ปฏิทินแลกเปล่ียนเรียนรู้ ก าหนดกิจกรรมแต่ละ
เดือน แต่ละภาคการศึกษาและแต่ละปีอย่างเป็นรูปธรรม ท้ังนี้ ในระดับโรงเรียน ควรมีการสัมมนาเสนอผลงาน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างน้อย 2 ครั้ง/ป ี
  4. พัฒนาระบบนิเทศออนไลน์ จัดท าห้องสนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้(Create groups) ระดับกลุ่มสาระ 
ระดับโรงเรียน(ท่ีมีครูในโรงเรียนทุกคนเป็นสมาชิก) และระดับกลุ่มสาระ 9 กลุ่ม ของสหวิทยาเขต และระดับ
เขตพื้นท่ี 
  5. อบรม ให้ครูทุกคน เรียนรู้และมีทักษะในการออกแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการและพร้อมท่ีจะ
เสนอ "แนวจัดการเรียนรู้ประจ าภาคเรียน " ต่อท่ีประชุมกลุ่มสาระ ในช่วงสัปดาห์ก่อนเปิดภาคเรียน(การ
ออกแบบการเรียนรู้ จะท าให้ครูทราบว่า แต่ละหน่วยมีแนวการสอนหรือแนวการจัดกิจกรรมอย่างไร จะ
ทดลองวิธีสอนใหม่ ๆ หรือสร้างนวัตกรรมประกอบการสอนในหน่วยใด เป็นการล่วงหน้า) 
  6. มอบหมายให้ครูทุกคน รวมทั้งครูแกนน าในการนิเทศ พัฒนา e-portfolio ของตนเอง อย่างเป็น
รูปธรรม ท้ังนี้ ครูแกนน าในการนิเทศจะต้องเน้นบทบาทการนิเทศแบบ Modeling หรือการท าตนเป็น
แบบอย่าง(ครูทุกคน ควรจัดท าฐานข้อมูลของตนเอง ท่ีมีสาระครอบคลุม 6 หมวดส าคัญ  
 7. ประชุมครูท่ีปรึกษา ม.1และ ม.4 เพื่อเตรียมตัวเป็นครูท่ีปรึกษามืออาชีพ ดูแลนักเรียนห้องประจ า
ช้ันแบบมืออาชีพ 
  8. การอบรม ให้ความรู้ครูในโรงเรียน : เพื่อให้ครูมีสมรรถนะสูงในการร่วมปฏิบัติงานกับโรงเรียนหรือ
กับครูแกนน า ส่ิงท่ีควรท าการนิเทศ อบรม หรือให้ความรู้ หรือฝึกทักษะกับครูในโรงเรียน ควรประกอบด้วย
เรื่องส าคัญ ๆ เช่น การเป็นครูผู้สอนและครูท่ีปรึกษามืออาชีพ การออกแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ การวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การวัดและประเมินตามสภาพจริง เทคนิคแนะแนวส าหรับครูท่ีปรึกษา การบริหาร
จัดการในระบบชุดโครงการวิจัย การวิจัยในช้ันเรียน การประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
นโยบาย/แผนงาน/โครงการ เป็นต้น 
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๒.ผลงานโรงเรียน 

โรงเรียน ชื่อรางวัลที่ได้รับ ระดับ 
พ.ศ.ที่
ได้รับ 

ประเภท หน่วยงานที่มอบ ข้อมูลเพ่ิมเติม 

เถินวิทยา โครงการทูบีนัมเบอร์วัน เป็นหน่ึง
ไม่พ่ึงยา  เสพติดระดับเหรียญเงิน 

ชาติ 2561 สถานศึกษา โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในทูลกระหม่อมหญิง       
อุบลรัตนราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี 

  

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทชาย ม.1-ม.3 

ชาติ 2560 นักเรียน ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษา    ข้ันพ้ืนฐาน 

  

รางวัลโครงการนักประดิษฐ์
(โครงงานเจลแต้มสิวจากผิวส้ม
เกลี้ยง) 

ชาติ 2561 สถานศึกษา โครงการ Move World โครงงานเจลแต้มสิวจากผิว
ส้มเกลี้ยงก าลังอยู่ใน
ข้ันตอนการจดทะเบียน    
อนุสิทธิบัตร และอยู่ใน
ระหว่างการรอไปน าเสนอ
ผลงานที่ประเทศเกาหล ี

ทุ่งกว๋าว
วิทยาคม 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ชาติ 2560 สถานศึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม 

  

ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร 
“Educational Leadership 
TrainngPrograimme For Thai 
School Leaders” ความร่วมมือ
ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยซี
หนาน (Southwest University : 
SWU) ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 
ถึง 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 

ชาติ 2560 ผู้บริหาร Southwest University   

ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
“คุรุสดุดี”ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็น
ที่ประจักษ์ชัด ให้ไว้ ณ วันที่ 17 
มกราคม พ.ศ.2561 

ชาติ 2561 คร ู คุรุสภา   

รางวัลเหรียญชนะเลิศ การแข่งขัน
จักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6วันที่ 11-

ชาติ 2560 นักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ   
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13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2561 
ได้รับโล่รางวัลระดับ"เหรียญเงิน"
การประกวดหน่ึงโรงเรียน หน่ึง
นวัตกรรม ของคุรุสภา      ปี 
๒๕๖๑ 

ชาติ 2561 คร ู คุรุสภา   

 

 

โรงเรียน ชื่อรางวัลที่ได้รับ ระดับ 
พ.ศ.ที่
ได้รับ 

ประเภท หน่วยงานที่มอบ ข้อมูลเพ่ิมเติม 

ทุ่งหัวช้าง
พิทยาคม 

รับรางวัลคุณภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากล (OBEC 
Quality Awards : OBECQA) 

ชาติ 2560 สถานศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  

ธีรกานท์บ้าน
โฮ่ง 

โล่พระราชทาน“ประโยชน์สุข
แห่งมหาชน” โครงงาน
คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ กิตติ
คุณตามโครงการพัฒนา
โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระ
เกียรติฯ “เยาวชนไทย ท าดี 
ถวายในหลวง” 

ชาติ 2560 สถานศึกษา พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช 

  

โล่รางวัลเกียรติยศ ประเภท
ชมรม TO BE NUMBER ONE 
ในสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(มัธยมศึกษา) ต้นแบบระดับ
เพชร ผลงาน TO BE 
NUMBER ONE ระดับประเทศ 

ชาติ 2560 สถานศึกษา ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี 

  

โล่รางวัลเกียรติยศ ประเภท
ผู้น าสถานศึกษา TO BE 
NUMBER ONE 

ชาติ 2560 ผู้บริหาร ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี 

ผู้อ านวยการ ดร. นิพนธ์ แสง
เนตร ได้รับพระราชทาน โล่
รางวัลเกียรติยศ ประเภทผู้น า
สถานศึกษา TO BE NUMBER 
ONE ประจ าปี ๒๕๖๐ 

โล่รางวัลเกียรติยศ ประเภท
ชมรม TO BE NUMBER ONE 
ในสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(มัธยมศึกษา) กลุ่มรักษา
มาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบ
ระดับยอดเพชร ผลงาน TO 
BE NUMBER ONE 
ระดับประเทศ 

ชาติ 2561 สถานศึกษา ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี 
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รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภท
ผลงาน ดีเด่นระดับทอง 
โครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

ชาติ 2560 สถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ   

รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภท
ผลงาน ดีเด่นระดับทอง 
โครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

ชาติ 2560 ผู้บริหาร กระทรวงศึกษาธิการ ผู้อ านวยการ ดร. นิพนธ์ แสง
เนตร ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. 
ประเภทผลงาน ดีเด่นระดับทอง 
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข 
 

โรงเรียน ชื่อรางวัลที่ได้รับ ระดับ 
พ.ศ.ที่
ได้รับ 

ประเภท หน่วยงานที่มอบ ข้อมูลเพ่ิมเติม 

ธีรกานท์บ้าน
โฮ่ง 

รางวัลเกียรติคุณเป็น
สถานศึกษาท่ีมีผลงาน ระดับ
ยอดเย่ียม ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

ชาติ 2561 สถานศึกษา พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 

  

รางวัลคุณภาพแห่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน OBECQA ของ
โรงเรียนในโครงการยกระดับ
คุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

ชาติ 2560 สถานศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

  

น้ าดิบ
วิทยาคม 

โรงเรียนที่มีการบริหารได้อย่าง
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

ชาติ 2560 สถานศึกษา มูลนิธิผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา
แห่งประเทศไทย 

  

สถานศึกษาปลอดภัย ประจ าปี 
2561 

ชาติ 2561 สถานศึกษา กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
กระทรวง กระทรวง
แรงงาน 

  

การปฏิบัติงานที่ดี(Best 
Practice) 

ชาติ 2560 ผู้บริหาร ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  

ผู้อ านวยการโรงเรียนที่
สามารถบริหารโรงเรียนได้
อย่างมีคุณภาพและสมควร
ได้รับยกย่อง 

ชาติ 2560 ผู้บริหาร มูลนิธิผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา
แห่งประเทศไทย 

  

บุญวาทย์
วิทยาลัย 

เคมีโอลิมปิกระดับชาติ ชาติ 2561 นักเรียน ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ 
สอวน. 

นายธีธัช จารุวัฒนกุล 

ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้ง
ที่ 17 

ชาติ 2561 นักเรียน มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิก
วิชาการและการ
พัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์การศึกษา 
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จ
พระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้า

นายจรกฤตย์ ปันกองงาม 
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ฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราช
นครินทร ์

รางวัลพระราชทาน 
สถานศึกษา ขนาดใหญ่ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ชาติ 2560 สถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ   

นักเรียนรางวัลพระราชทาน 
ระดับ ม.ต้น ประจ าปี
การศึกษา 2561 

ชาติ 2560 นักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ   

 

 

โรงเรียน ชื่อรางวัลที่ได้รับ ระดับ 
พ.ศ.ที่
ได้รับ 

ประเภท หน่วยงานที่มอบ ข้อมูลเพ่ิมเติม 

บุญวาทย์วิทยาลัย รางวัลเหรียญทองแดง 
การแข่งขันคอมพิวเตอร์
โอลิมปิกระหว่างประเทศ 
ประจ าปี 2561 

นานาชาติ 2561 นักเรียน IOI 2018 JAPAN   

Asian Science & 
Maths Olympiads 
(ASMO)2017 

นานาชาติ 2560 นักเรียน ASMO ด.ช.ภีคเดช ฉัตรบริรักษ์ ม.
2/14       รางวัลเหรียญทอง 
วิชาคณิตศาสตร ์

Asian Science & 
Maths Olympiads 
(ASMO)2017 

นานาชาติ 2560 นักเรียน ASMO ด.ช.ภีคเดช ฉัตรบริรักษ์ ม.
2/14        รางวัลเหรียญเงิน 
วิชาวิทยาศาสตร์ 

การแข่งขันคอมพิวเตอร์
โอลิมปิกระหว่างประเทศ 
ครั้งที่ 30 ณ เมืองทสึ
คุบะ จังหวัดอิบารากิ 
ประเทศญ่ีปุ่น 

นานาชาติ 2561 นักเรียน IOI 2018 JAPAN นายธนดล ชมภูจันทร์ ม.6/9           
เหรียญทองแดง 
การแข่งขันคอมพิวเตอร์
โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 
30 ณ เมืองทสึคุบะ จังหวัดอิ
บาราก ิ
ประเทศญ่ีปุ่น ระหว่างวันที่ 1 - 
8 กันยายน 2561 

โล่พระราชทาน สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 
ประจ าปี 2561 

ชาติ 2561 นักเรียน คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

การแข่งขันตอบปัญหา วิชาการ
ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์
การแพทย์  
ชิงโล่พระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี ประจ าปี 2561  
รางวัลชนะเลิศ 
นายจรกฤตย์ ปันกองงาม ม.
6/8 
นางสาวปวรรัตน์ รัตนานุสรณ์ 
ม.6/8 
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รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 
นางสาวปิยาภัสร์ ฉัตรบริรักษ์ 
ม.6/1 
นางสาวชาริญญา โสธนไพศาล 
ม.6/8 

ประชารัฐธรรมคุณ สถานศึกษาต้นแบบด้าน
การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสี
เขียว 

ชาติ 2560 สถานศึกษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

  

 

โรงเรียน ชื่อรางวัลที่ได้รับ ระดับ 
พ.ศ.ที่
ได้รับ 

ประเภท หน่วยงานที่มอบ ข้อมูลเพ่ิมเติม 

ประชารัฐ
ธรรมคุณ 

รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
ครูผูส้อนยอดเย่ียม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ ด้านการบริหาร
จัดการ โครงการประกวด
หน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่
ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
OBEC AWARDS 

ชาติ 2560 คร ู ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาชั้นพ้ืนฐาน 

  

ป่าซาง ผู้ที่มีความเสียสละเพ่ือการ
มัธยมศึกษาไทย 

ชาติ 2561 ผู้บริหาร สมาคมผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาแห่งประเทศ
ไทย 

  

รางวัลชมเชย การเขียนเรียงความ
(Writing Contest)ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในหัวข้อ 
โอ้โฮ...OTOP "น้ าผึ้งตราแสงผึ้ง 
เน่ืองในวาระ 55 ปี กรมการ
พัฒนาชุมชน 

ชาติ 2561 นักเรียน กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย 

  

นายอรรณพ ปัญญาโกษา ประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานโรงเรียนป่าซาง ได้รับ
รางวัล ประธานกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานดีเด่น 

ชาติ 2561 บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

สมาคมกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานแห่ง
ประเทศไทย 

  

นายเอกชัย ยะพง่า ประธาน
เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนป่าซาง 
ได้รับรางวัล ประธานเครือข่าย
ผู้ปกครองดีเด่น 

ชาติ 2560 บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

สภาผู้ปกครองและครูแห่ง
ประเทศไทย 

  

นายภาณุวัฒน์ บางสินธุ และนายจิ
ติศักด์ิ  สอนสุข ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับที่ 2 ประเภทคู่
ชาย การแข่งขันหมากล้อม การ
แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา

ชาติ 2560 นักเรียน กรมพลศึกษา กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา ร่วมกับ
จังหวัดนครราชสีมา 
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แห่งชาติ ครั้งที่ 38 "ย่าโมเกมส์" 
จ.นครราชสีมา 
นายจิติศักด์ิ สอนสุข นางสาวดา
ราวรรณ ปัญจบุรี ได้รับรางวัล
ชนะเลิศอันดับที่ 3 เหรียญ
ทองแดง กีฬาหมากล้อม ประเภท
ทีมผสม การแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแห่งชาติ      ครั้งที่ 39 
"ขุนด่านเกมส์" ณ จ.นครนายก 
 

ชาติ 2561 นักเรียน กรมพลศึกษา กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬาร่วมกับ
จังหวัดนครนายก 

  

โรงเรียน ชื่อรางวัลที่ได้รับ ระดับ 
พ.ศ.ที่
ได้รับ 

ประเภท หน่วยงานที่มอบ ข้อมูลเพ่ิมเติม 

ป่าซาง โรงเรียนป่าซาง ได้รับ รางวัล
อันดับ 1 การประเมินสถานศึกษา
แบบอย่างระดับภาค/
ระดับประเทศ โครงการแกนน า
เยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ตามบริบทอัตลักษณ์ท้องถ่ิน 
เขตตรวจราชการที่ 15 ประจ าปี
งบประมาณ 2561 

ชาติ 2561 สถานศึกษา ส านักงานศึกษาธิการภาค 
15 

  

นายชัยวิทย์ชิต คนฟู ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน
เดิน 20 กิโลเมตร สถิติ 2 ชั่วโมง 
03 นาที 05 วินาที การแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 46 
"เพชบุระเกมส์" 

ชาติ 2561 นักเรียน การกีฬาแห่งประเทศไทย
และจังหวัดเพชรบูรณ ์

  

นางสาวภัทรวดี น าเวียง ได้รับ
รางวัลล าดับที่ 4 เดิน 20,000 
เมตร หญิงการแข่งขันกีฬา
แห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 46 “เพ
ชบุระเกมส์” 

ชาติ 2561 นักเรียน การกีฬาแห่งประเทศไทย 
และจังหวัดเพชรบูรณ ์

  

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การ
แข่งขันกีฬาแฮนด์บอล การแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 46 
“เพชบุระเกมส์” 

ชาติ 2561 นักเรียน การกีฬาแห่งประเทศไทย 
และจังหวัดเพชรบูรณ ์

  

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน
กีฬากาบัดด้ี การแข่งขันกีฬา
แห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 46 “เพ
ชบุระเกมส์” 

ชาติ 2561 นักเรียน การกีฬาแห่งประเทศไทย 
และจังหวัดเพชรบูรณ ์

  

นายประชากร เข่ือนปัญญา 
ผู้อ านวยการโรงเรียนป่าซาง ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติและรับโล่
เกียรติคุณ ในฐานะผู้ที่มีความ

ชาติ 2561 ผู้บริหาร สมาคมผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาแห่งประเทศ
ไทย 
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เสียสละเพ่ือการมัธยมศึกษาไทย
จาก สมาคมผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
ประจ าปีพุทธศักราช 2560 
โครงการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ“เรียนรู้ตามรอยพระยุคล
บาท เพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและ
พลังของแผ่นดิน” และประชุม
ใหญ่สามัญประจ าปี 2560 (ครั้งที่ 
47) 

โรงเรียน ชื่อรางวัลที่ได้รับ ระดับ 
พ.ศ.ที่
ได้รับ 

ประเภท หน่วยงานที่มอบ ข้อมูลเพ่ิมเติม 

เมืองปาน
วิทยา 

ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 1การประกวดขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องออทิ
สติก ระดับชั้น ม.4-ม.6 

ชาติ 2560 นักเรียน สพฐ. นายอโนชา มีใย 

แม่ตืน
วิทยา 

1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ชาติ 2560 สถานศึกษา ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา   
Moe award ชาติ 2560 สถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ   

แม่สัน
วิทยา 

รางวัลรักษามาตรฐานคุณภาพ
ฟ้ืนฟูศีลธรรมโลก ประเภท
สถานศึกษาส่งเสริมศีลธรรมดีเด่น 

ชาติ 2560 สถานศึกษา ชมรมพุทธศาสตร์สากล   

แม่สัน
วิทยา 

รางวัลครูขวัญศิษย์ ชาติ 2560 คร ู มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า
มหาจักร ี

  

ล าปาง
กัลยาณี 

รางวัลคุณภาพแห่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (Office of the Basic 
Education Commission 
Quality Awards:OBECQA) ปี 
2559-2560 

ชาติ 2560 สถานศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

  

รางวัลการคัดเลือกการด าเนินงาน
ที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาประสบผลส าเร็จด้าน
การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ
การพัฒนาห้องสมุด ประจ าปี พ.ศ.
2561 

ชาติ 2561 สถานศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

  

รางวัลสถานศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่น 
ปี 2561 

ชาติ 2561 สถานศึกษา กระทรวงสาธารณสุข   

รางวัลผู้บรหิารสถานศึกษา ระดับ
ยอดเย่ียม ในการขับเคลื่อนศูนย์
ครอบครัวพอเพียงดีเด่น โครงการ
ครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษา
และชุมชน ประจ าปีการศึกษา 
2560 

ชาติ 2560 ผู้บริหาร มูลนิธิครอบครัวพอเพียง   
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รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC 
AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 7 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
ครูผูส้อนยอดเย่ียมด้านการบริหาร
จัดการ 

ชาติ 2560 คร ู ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายบรรเจิด สระ
ปัญญา 

 

 

 

โรงเรียน ชื่อรางวัลที่ได้รับ ระดับ 
พ.ศ.ที่
ได้รับ 

ประเภท หน่วยงานที่มอบ ข้อมูลเพ่ิมเติม 

ล าปางกัลยาณี รางวัลการจัดการเรียนการ
สอนระดับดีเย่ียมหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงตามโครงการ
ครอบครัวพอเพียงสู่
สถานศึกษาและชุมชน ปี 
2560 

ชาติ 2560 คร ู มูลนิธิครอบครัวพอเพียง นางโสภิณ ศริิค าน้อย 

โล่รางวัลเชิดชูเกียรติ
กระทรวงศึกษาธิการ MOE 
AWARDS ระดับประเทศ 
สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
ปี 2561 

ชาติ 2561 คร ู กระทรวงศึกษาธิการ นายบรรเจิด สระปัญญา 

รางวัลรองชนะเลิศ เกียรติ
บัตรเหรียญเงิน 
ระดับประเทศ รางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC 
AWARDS) ครั้งที่ 7 

ชาติ 2561 คร ู ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นายบรรเจิด สระปัญญา 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 ระดับประเทศและ
ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
ตัวแทนประเทศไทยน าเสนอ
โครงงานวิจัยบูรณาการ 
STEM กับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ระดับ
นานาชาติ เรื่อง "การศึกษา
ข้าวทนแล้ง จากการรักษา
อุณหภูมิในดินและการ
เปลี่ยนแปลงสีของใบ" ณ 
ศูนย์ประชุม KINTEX 
ประเทศเกาหลี วันที่ 8-17 
สิงหาคม 2560 

ชาติ 2560 นักเรียน สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

เด็กชายโสฬส กันทะวัง 
เด็กชายคณิศร สุวรรณศรี 
เด็กชายวรัญญู เคียนทอง 
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นักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียน
ล าปางกัลยาณี เข้าร่วมแสดง
ในงาน CHINA DALIAN 
International Wind Music 
Art Festival ณ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
วันที่ 15 - 25 สิงหาคม 
2560 

นานาชาติ 2560 นักเรียน ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

  

 

 

โรงเรียน ชื่อรางวัลที่ได้รับ ระดับ 
พ.ศ.ที่
ได้รับ 

ประเภท หน่วยงานที่มอบ ข้อมูลเพ่ิมเติม 

ล าปาง
กัลยาณี 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรมการประกวดสวดมนต์
แปลอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-ม.6 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 
ครั้งที่ 67 

ชาติ 2560 นักเรียน ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

น.ส.ชฎาพร ณ ล าปาง ด.ญ.
พิชญกาญจน์ ประกอบศิลป์ 
ด.ญ.ณัฐจิรา วาเล็กบุตร น.ส.
นันทกานต์ ผาบสายยาน น.ส.
พรชิดา อุดสาย น.ส.กศิมาพร 
นาละกา ด.ญ.นัชชา ธิปทา 
น.ส.กานต์รวี ทิพย์กันเงิน 

รางวัลชมเชย การแข่งขันเรียงร้อย
ถ้อยความ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 
1-3 การแข่งขันความสามารถ
ด้านภาษาไทยระดับประเทศ 
โครงการรักษ์ภาษาไทย เน่ืองใน
สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 
2561 

ชาติ 2561 นักเรียน ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ด.ญ.ณัชณิชา เสนาธรรม 

รางวัลระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรมการแข่งขันอ่านเอาเรื่อง
ตามแนว PISA ระดับชั้น ม.4-ม.6 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 
ครั้งที่ 67 

ชาติ 2560 นักเรียน ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

น.ส.กชพรรณ จันทร์วงศ ์

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันยุว
บรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 งาน
ศิลปะหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ประจ าปี
การศึกษา 2560 

ชาติ 2560 นักเรียน ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ด.ช.คงกระพัน การเก่ง ด.ญ.
นิรชา ศรสีด ด.ญ.ภัทรธน จอม
วงศ์ 

รางวัลชมเชย การแข่งขันทาง
วิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี 
พ.ศ.2560 (ระดับประเทศ) วิชา

นานาชาติ 2560 นักเรียน ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ด.ช.วรัญญู เคียนทอง 
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คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ระดับ
มัธยมศึกษา ประเภททีมหญิง การ
สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระ
รัตนตรัย ท านองสรภัญญะ 
ระดับประเทศ งานสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เน่ืองในเทศกาลวิ
สาขบูชา ประจ าปี 2560 

ชาติ 2560 นักเรียน กระทรวงวัฒนธรรม น.ส.ชุลีกร คเชนทร์ชัยถาวร 
น.ส.ฐานิตา ปิ่นเกตุ น.ส.กิติยา
ภรณ์ สิบแสนเปี่ยม น.ส.น
ภัสวรรณ เมืองนันท์ น.ส.วิลา
วัลย์ สายค าผา น.ส.ธัญลักษณ์ 
เน้ืออุ่น 

 

โรงเรียน ชื่อรางวัลที่ได้รับ ระดับ 
พ.ศ.ที่
ได้รับ 

ประเภท หน่วยงานที่มอบ ข้อมูลเพ่ิมเติม 

ล าปาง
กัลยาณี 

นักกีฬาแฮนด์บอลชายหาด 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 
2 กีฬาแฮนด์บอลชายหาด
ประเภททีมหญิง ในการแข่งขัน
กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ 
ครั้งที่ 38 "ย่าโมเกมส์" 

ชาติ 2561 นักเรียน กรมพลศึกษาและ
จังหวัดนครราชสีมา 

  

โล่รางวัลระดับประเทศ การสวด
มนต์หมู่สรรเสริญคุณพระ
รัตนตรัยท านองสรภัญญะ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งาน
มหกรรมสง่เสริมศีลธรรมและ
การประกวดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ณ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 15 - 
17 กันยายน 2560 

ชาติ 2560 นักเรียน มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย 

ด.ญ.นัชชา ธิปดา ด.ญ.ณัฐจิรา วา
เล็กบุตร ด.ญ.จันนิภา วรรณมูล 
ด.ญ.สุกัญญา บุญเป็ง ด.ญ.นฤมล 
ปิงแก้ว ด.ญ.จรรยา อุณทนารัตน์ 
ด.ญ.วริศรา วงศ์ธิดา ด.ญ.ธัชวริ
นทร์ พานทอง ด.ญ.พิมพ์วิภา วงศ์
จันทร์ ด.ญ.ศศิธร หมั่นตรอง ด.ญ.
ธัญญาพร วงศ์หลวง 

โล่รางวัลระดับประเทศ การสวด
มนต์หมู่สรรเสริญคุณพระ
รัตนตรัยท านองสรภัญญะ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
งานมหกรรมสง่เสริมศีลธรรม
และการประกวดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ณ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 15 - 
17 กันยายน 2560 

ชาติ 2560 นักเรียน มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย 

น.ส.ธัญลักษณ์ เน้ืออุ่น น.ส.ฐานิตา 
ปิ่นเกตุ น.ส.กิติยาภรณ์ สิบแสน
เปี่ยม น.ส.วิลาวัลย์ สายค าผา น.ส.
ชฎาพร ณ ล าปาง น.ส.พิชชาอร 
เครือวงศค์ า น.ส.วิภาวินี หล้า
สมศรี น.ส.ศศิปรียา ด้วงค าฟู น.ส.
ปนัดดา กันต๊ะมา น.ส.ธารา ปิงวัง 
น.ส.ชฎาพร เครือเทพ น.ส.
กมลวรรณ จิตตรง น.ส.กุลธิดา สี
แก้ว ด.ญ.จรรยา อุณทนารัตน์ 

คณะสะหรลีะกอนนครล าปาง 
โรงเรียนล าปางกัลยาณี รับถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี รางวัลชนะเลิศการ

ชาติ 2561 นักเรียน กรมส่งเสริมวัฒนะร
รม กระทรวง
วัฒนธรรม 
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ประกวดดนตรีและการแสดง
พ้ืนบ้าน ประจ าปี 2561 
ประเภทขับซอ จัดโดยกรม
ส่งเสริมวัฒนะรรม กระทรวง
วัฒนะรรม วันที่ 6 กันยายน 
2561 ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
กรุงเทพมหานคร 

 

 

โรงเรียน ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
ระดั
บ 

พ.ศ.
ที่

ได้รับ 

ประเภ
ท 

หน่วยงานที่มอบ ข้อมูลเพ่ิมเติม 

ล าปาง
กัลยาณ ี

นักเรียนระดับชั้น ม.4 
จ านวน 14 คน       (6 
ทีม) ได้รับรางวัล 6 
เหรียญทองแดง และ 14 
เกียรติบัตรระดับชาติ จาก
การแข่งขันการน าเสนอ
นิทรรศการและ
สิ่งประดิษฐ์ โครงการนัก
คิดสิ่งประดิษฐร์ุ่นใหม่ 
(มัธยมศึกษา) ระดับชาติ 
ประจ าปี 2561 ในงาน
วันนักประดิษฐ์ ณ ศูนย์
นิทรรศการและการ
ประชุม ไบเทค บางนา 
กรุงเทพมหานคร 

ชาติ 256
1 

นักเรียน ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

  

ได้รับรางวัล 1 เหรียญ
ทองต่อกล้า ทุนการศึกษา
กิจกรรม 7,200 และ 3 
รางวัลเกียรติบัตรโครงงาน
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 
YSC ระดับชาติ ณ 
ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์
แลนด์ กรุงเทพมหานคร 

ชาติ 256
1 

นักเรียน NECTEC สวทช. น.ส.ธนดี ศรีสุวภัก น.ส.
ลินลกาญจน์ ชาติสืบ 
น.ส.ณัฐนรินทร์ เปี้ยสาย 

สบจาง
วิทยา 

เหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ การประกวด
การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทบกพร่องออทิ
สติก ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 

ชาติ 256
1 

นักเรียน ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 
๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
วันที่ ๑๑-๑๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุม
ธรรมศาสตร์ รังสิต 
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สบปราบ
พิทยาคม 

โรงเรียนที่มีผลงานเป็น
เลิศในกิจกรรมลูกเสือ
เสริมสร้างทักษะชีวิต 

ชาติ 256
1 

สถานศึ
กษา 

สสส   

ผู้ที่มีความเสียสละเพ่ือ
การมัธยมศึกษาไทย 

ชาติ 256
1 

ผู้บริหา
ร 

สมาคมผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา
แห่งประเทศไทย 

  

MOE AWARDS ปี
การศึกษา 2561 ผลงาน
ระดับดีเด่น สาขาส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

ชาติ 256
0 

สถานศึ
กษา 

กระทรวงศึกษาธิกา
ร 

  

 

โรงเรียน ชื่อรางวัลที่ได้รับ ระดับ 
พ.ศ.ที่
ได้รับ 

ประเภท หน่วยงานที่มอบ ข้อมูลเพ่ิมเติม 

ส่วนบุญ
โญปถัมภ์ 
ล าพูน 

เกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน ข้ันที่ 1 โรงเรียน
ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
ตามโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) 

ชาติ 2560 สถานศึกษา โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 

  

รางวัลคุณภาพแห่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน OBECQA 

ชาติ 2560 สถานศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
ระดับประเทศ โครงการ
เยาวชนกับการอนุรักษ์
พลังงาน และเป็นเครือข่าย
ในการปลูกฝังเยาวชนให้มี
จิตส านึกในการอนุรักษ์
พลังงาน จากการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย 

ชาติ 2560 สถานศึกษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

  

ประธานโครงการครอบครัว
พอเพียงสู่สถานศึกษาและ
ชุมชน รุ่นที่ 4 ตามโครงการ
ครอบครัวพอเพียงสู่
สถานศึกษาและชุมชน 
กิจกรรมก าเนิดศูนย์
ครอบครัวพอเพียงคู่มิตร 
โดยมูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

ชาติ 2560 สถานศึกษา มูลนิธิครอบครัว
พอเพียง 

  

ศูนย์ครอบครัวพอเพียง 
ล าดับที่ 54 เพ่ือการสืบสาน

ชาติ 2560 สถานศึกษา มูลนิธิครอบครัว
พอเพียง 
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ศาสตร์พระราชาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
โล่เกียรติคุณโรงเรียนที่
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการ
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ Girl 
Guides (Girl Scouts) จาก
สมาคมผู้ผู้บ าเพ็ญประโยชน์
แห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ 
 
 
 

ชาติ 2560 สถานศึกษา สมาคมผู้ผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์แห่ง
ประเทศไทย ในพระ
บรมราชินูปถัมภ ์

  

โรงเรียน ชื่อรางวัลที่ได้รับ ระดับ 
พ.ศ.ที่
ได้รับ 

ประเภท หน่วยงานที่มอบ ข้อมูลเพ่ิมเติม 

ส่วนบุญ
โญปถัมภ์ 
ล าพูน 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 
ระดับภาคเหนือ โครงการ
เยาวชนกับการอนุรักษ์
พลังงาน 

ชาติ 2560 สถานศึกษา โครงการเยาวชนกับ
การอนุรักษ์พลังงาน 
กฟผ. 

  

รองผู้อ านวยการ ขุนหาญ 
นิตตา ได้รับโล่เกียรติคุณ ยก
ย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ รอง
ผู้อ านวยการโรงเรียน ดีเด่น 
ประจ าปีพุทธศักราช 2560 
จากสภาผู้ปกครองและครู
แห่งประเทศไทย 

ชาติ 2560 ผู้บริหาร สภาผู้ปกครองและ
ครูแห่งประเทศไทย 

  

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 
การประกวดการพัฒนา
ต้นแบบสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมด้าน Internet of 
Things : IoT โดยชื่อผลงาน
คือ“ระบบควบคุมไฟฟ้าผ่าน
แอปพลิเคชันสั่งงานด้วย
เสียง (Electrical Control 
System via Voice 
Command Application)” 
ได้รับโล่เกียรติยศ พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี และได้รับ
ทุนการศึกษา 10,000 บาท 

ชาติ 2560 นักเรียน พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา 
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๓.ปฏิทินการนิเทศโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

 
ท่ี วัน/เดือน/ป ี โรงเรียน หมายเหตุ 

 19 มิถุนายน 2561 เวียงมอกวิทยา รายช่ือ ศน.ท่ีไปราชการ 
รวมทั้งส้ิน 11 คน ดังนี้ 

1. นางศรีจันทรัตน์ กันทะวัง 
2. นางสาวพิชญา ค าปัน 
3. นางสาวลดาวัลย์ ขุมค า 
4. นายชนินทร์ วรรณมณี 
5. นางวารุจี วุฒินนท์ชัย 
6. นางสาวรุ่งรัตน์ มองทะเล 
7. นางสาวสุดาภรณ์ สืบสุติน 
8. นางสาววาสนา บุญมาก 
9. นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร 
10. นางชนัดดา ทิพย์เลิศ 
11. นางสาวพลอยไพลิน นิลกรรณ์ 

  แม่พริกวิทยา 
 20 มิถุนายน 2561 วังเหนือวิทยา 
  แจ้ห่มวิทยา 
 21 มิถุนายน 2561 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
  บ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
 26 มิถุนายน 2561 วชิรป่าซาง 
  น้ าดิบวิทยาคม 
 27 มิถุนายน 2561 เวียงเจดีย์ 
 28 มิถุนายน 2561 แม่ตืนวิทยา 
  ทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 3 กรกฎาคม 2561 ป่าซาง 
  ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 4 กรกฎาคม 2561 แม่ทาวิทยาคม 
  ทาขุมเงินวิทยาคม 
 5 กรกฎาคม 2561 ป่าตาลบ้านธิวิทยา 
  อุโมงค์วิทยาคม 
 10 กรกฎาคม 2561 บ้านแป้นพิทยาคม 
  จักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน 
 11 กรกฎาคม 2561 ทุ่งอุดม 
  ทุ่งกว๋าววิทยาคม 
 12 กรกฎาคม 2561 กิ่วลมวิทยา 
  เมืองมายวิทยา 



23 
 

 17 กรกฎาคม 2561 แม่ทะประชาสามัคคี 
  แม่ทะวิทยา 
 18 กรกฎาคม 2561 แม่ทะพัฒนศึกษา 
  เสริมงามวิทยาคม 
 19 กรกฎาคม 2561 สบปราบพิทยาคม 
  เถินวิทยา 
 24 กรกฎาคม 2561 เมืองปานพัฒนวิทย ์
  เมืองปานวิทยา 

 
 

ปฏิทินการนิเทศโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

 
ท่ี วัน/เดือน/ป ี โรงเรียน หมายเหตุ 

 31 กรกฎาคม 2561 เวียงตาล รายช่ือ ศน.ท่ีไปราชการ 
รวมทั้งส้ิน 11 คน ดังนี้ 

1. นางศรีจันทรัตน์ กันทะวัง 
2. นางสาวพิชญา ค าปัน 
3. นางสาวลดาวัลย์ ขุมค า 
4. นายชนินทร์ วรรณมณี 
5. นางวารุจี วุฒินนท์ชัย 
6. นางสาวรุ่งรัตน์ มองทะเล 
7. นางสาวสุดาภรณ์ สืบสุติน 
8. นางสาววาสนา บุญมาก 
9. นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร 
10. นางชนัดดา ทิพย์เลิศ 
11. นางสาวพลอยไพลิน นิลกรรณ์ 

  แม่สันวิทยา 
 1 สิงหาคม 2561 แม่เมาะวิทยา 
  สบจางวิทยา 
 2 สิงหาคม 2561 ห้างฉัตรวิทยา 
  โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
 7 สิงหาคม 2561 ประชารัฐธรรมคุณ 
  ประชาราชวิทยา 
 8 สิงหาคม 2561 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 
  บุญวาทย์วิทยาลัย 
 9 สิงหาคม 2561 เกาะคาวิทยาคม 
  ไหล่หินวิทยา 
 14 สิงหาคม 2561 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชลางต์นคร 
  ล าปางกัลยาณี 

 
หมายเหตุ - ก าหนดการนิเทศวันละ 2 โรงเรียน 
  - ช่วงเช้า  ต้ังแต่เวลา 09.00 – 12.00น. 
  - ช่วงบ่าย  ต้ังแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. 
 
 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
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ปฏิทินการนิเทศโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
วัน วัน/เดือน/ปี โรงเรียน หมายเหตุ 

อังคาร 4 ธันวาคม 2561 1 เวียงมอกวิทยา รายชื่อศึกษานิเทศก ์
รวมทั้งสิ้น 12 คน ดังน้ี 

1. นางศรีจันทรัตน์ กันทะวัง 
2. นางสาวพิชญา ค าปัน 
3. นางสาวลดาวัลย์ ขุมค า 
4. นายชนินทร์ วรรณมณี 
5. นางวารุจี วุฒินนท์ชัย 
6. นางสาวรุ่งรัตน์ มองทะเล 
7. นางสาวสุดาภรณ์ สืบสุติน 
8. นางสาววาสนา บุญมาก 
9. นายพีรวุทธ์ิ สีตาบุตร 
10. นางชนัดดา ทิพย์เลิศ 
11. นางสาวพลอยไพลิน นิลกรรณ์ 
12. นางพวงผกา ทนันไชย 
 
หมายเหตุ : เน้ือหาการนิเทศ  
1. นิเทศชั้นเรียนตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
2. นิเทศงานโครงการตามนโยบาย 
สพฐ. 
 
 
 

พฤหัสบดี 6 ธันวาคม 2561 2 บ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
อังคาร 11 ธันวาคม 2561 3 โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 

พุธ 12 ธันวาคม 2561 4 ไหล่หินวิทยา 
พฤหัสบดี 13 ธันวาคม 2561 5 กิ่วลมวิทยา 

พุธ 2 มกราคม 2562 6 เมืองปานพัฒนวิทย์ 
พฤหัสบดี 3 มกราคม 2562 7 อุโมงค์วิทยาคม 

จันทร์ 7 มกราคม 2562 
8 ประชารัฐธรรมคุณ 
9 ประชาราชวิทยา 

อังคาร 8 มกราคม 2562 10 เวียงตาลพิทยาคม 
พุธ 9 มกราคม 2562 11 ทุ่งอุดมวิทยา 

พฤหัสบดี 10 มกราคม 2562 12 วชิรป่าซาง 
พฤหัสบดี 17 มกราคม 2562 13 แม่ตืนวิทยา 

จันทร์ 21 มกราคม 2562 14 เมืองมายวิทยา 

พฤหัสบดี 24 มกราคม 2562 
15 เกาะคาวิทยาคม 
16 สบปราบพิทยาคม 

จันทร์ 28 มกราคม 2562 17 สบจางวิทยา 

อังคาร 29 มกราคม 2562 
18 ห้างฉัตรวิทยา 
19 แม่สันวิทยา 

พุธ 30 มกราคม 2562 
20 ทาขุมเงินวิทยาคาร 
21 แม่ทาวิทยาคม 

พฤหัสบดี 31 มกราคม 2562 
22 บุญวาทย์วิทยาลัย 
23 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 

อังคาร 5 กุมภาพันธ์ 2562 
24 เมืองปานวิทยา 
25 ทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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พุธ 6 กุมภาพันธ์ 2562 
26 เถินวิทยา 
27 แม่พริกวิทยา 

พฤหัสบดี 7 กุมภาพันธ์ 2562 
28 แม่ทะวิทยา 
29 แม่ทะพัฒนศึกษา 

ศุกร ์ 8 กุมภาพันธ์ 2562 
30 จักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน 
31 บ้านแป้นพิทยาคม 

จันทร์ 11 กุมภาพันธ์ 2562 32 เสริมงามวิทยาคม 

อังคาร 12 กุมภาพันธ์ 2562 
33 แม่เมาะวิทยา 
34 แม่ทะประชาสามัคค ี

พุธ 13 กุมภาพันธ์ 2562 
35 เวียงเจดีย์วิทยา 
36 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม 

พฤหัสบดี 14 กุมภาพันธ์ 2562 
37 ล าปางกัลยาณี 
38 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 

พุธ 20 กุมภาพันธ์ 2562 
39 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
40 ป่าตาลบ้านธิพิทยา 

พฤหัสบดี 21 กุมภาพันธ์ 2562 
41 วังเหนือวิทยา 
42 แจ้ห่มวิทยา 

ศุกร ์ 22 กุมภาพันธ์ 2562 
43 ป่าซาง 
44 น้ าดิบวิทยาคม 

จันทร์ 25 กุมภาพันธ์ 2562 45 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
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๔.สรุปผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการนิเทศของศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   มัธยมศึกษา เขต 35 ประจ าปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 

 

 
 

*** ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการนิเทศจากคร ูจ านวน ๓54 คน  
 
     

57.41

62.96

55.56

74.07

70.37

81.48

83.33

59.26

68.52

66.67

77.78

33.33

31.48

35.19

22.22

25.93

14.81

11.11

35.19

25.93

29.63

18.52

9.26

3.70

9.26

3.70

5.56

5.56

5.56

3.70

1.85

ความรู้ความสามารถในเรื่องที…่

เทคนิค วิธีการนิเทศเหมาะสม

ขั้นตอนของการนิเทศเหมาะสม

บุคลิกภาพมีความเหมาะสม

มีภาวะผู้น า และผู้ตามที่ดี

มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

การใช้ภาษา และค าพูด

ระยะเวลาในการนิเทศเหมาะสม

ผู้นิเทศให้ข้อเสนอแนะแนวทาง…

สามารถน าผลการนิเทศไปปฏิบัติ…

ผู้นิเทศยอมรับฟังความคิดเห็น… % 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 



27 
 

  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 
  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 
  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย 
  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.แบบบนัทึกการนิเทศ(ส าหรับครูผู้นิเทศ) โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต 35 

โรงเรียน ............................................................... อ าเภอ ................................... จังหวัด .............................. 
ชื่อครูผู้สอน ..................................................... ช้ัน .................. สาระการเรียนรู้ ............................................. 
หน่วยที่ ................. เรื่อง ................................................................................................. เวลา ............ ช่ัวโมง 

ค าช้ีแจง โปรดเขียนตัวเลข 1-5 ในช่องระดับคะแนนในแต่ละรายการประเมิน 

เกณฑ์การพิจารณา 

ระดับคะแนน  5 = ดีมาก   4 = ดี  3 = ปานกลาง    2 = พอใช้  1 = ปรับปรุง 

ค าช้ีแจง ประเด็นในการสังเกต มีจ านวน 4 ด้าน รวม 100 คะแนน ดังนี ้

ท่ี รายการ 
จ านวนข้อ

รายการประเมิน 
รวมผลการ
ประเมิน 

๑ การวิเคราะห์หลักสูตรสู่การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 5  

2 การน าเข้าสู่บทเรียน 4  

3 การจัดกระบวนการเรียนรู ้ 6  

4 การวัดและประเมินผล 5  

 รวม 20  

เกณฑ์การประเมิน 

 ดีมาก  (5) = 80-100 ดี   (4) = 70-79  ปานกลาง (3) = 60-69  
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 พอใช้  (2) = 50-59 ปรับปรุง (1) = น้อยกว่า 50  

บันทึกข้อสังเกตเก่ียวกับ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

จุดเด่น
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

จุดที่ควรพัฒนา
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
สรุปผลการสังเกตชั้นเรียน   

(  ) 5=ดีมาก   (  ) 4=ดี      (  ) 3=ปานกลาง      (  ) 2=พอใช ้     (  ) 1=ปรับปรุง 

 

ลงช่ือ.................................................... ผู้สังเกต 
         (............................................) 
ต าแหน่ง..................................................... 
วันท่ี.................เดือน...........................พ.ศ....................... 
 

รายการประเมิน 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับ 
1-5 

ข้อเสนอแนะ 

1 การวิเคราะห์หลักสูตรสู่การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ - - 
1.1 มีการวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ ได้

สอดคล้องเหมาะสม โดยแยกเป็นด้านความรู้ (K) ทักษะ (P) 
และคุณลักษณะ (A) 

  

1.2 มีการก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาด้านการอ่านคิด 
วิเคราะห์และเขียน 

  

1.3 มีการก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาด้าน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  

1.4 ก าหนดเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และคะแนน 
ได้เหมาะสมกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู ้

  

1.5 มีการก าหนดภาระงาน/ช้ินงานท่ีชัดเจน สอดคล้อง 
กับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ 

  

 รวม   
2 การน าเข้าสู่บทเรียน - - 
2.1 กระตุ้น/เร้าความสนใจสอดคล้องกับเนื้อหาได้เหมาะสม   
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2.2 มีการประเมินผลก่อนเรียน (ถาม/ทดสอบ)   
2.3 แจ้งตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้   
2.4 มีการทบทวนความรู้เดิมเพื่อเช่ือมโยงส่ิงใหม่   

3 การจัดกระบวนการเรียนรู้ - - 
3.1 มีข้ันตอน/รูปแบบ/หลักการ ทฤษฎี การจัดการเรียนรู้มา

ใช้ได้เหมาะสมกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ 
  

3.2 ส่งเสริมหรือพัฒนาทักษะการคิด ครอบคลุมหรือบูรณาการ 
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตลอดจนสมรรถนะส าคัญ ชัดเจน 

  

3.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดย
ค านึงถึงความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล  

  

3.4 ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีการน าเสนอผลงาน   
3.5 มีการใช้ส่ือ/นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่ง

เรียนรู้ได้เหมาะกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ 
  

3.6 การปกครองช้ันเรียนเหมาะสม ท่ัวถึง   
 รวม   

 

 

 

 

รายการประเมิน(ต่อ) 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับ 
1-5 

ข้อเสนอแนะ 

4 การวัดและประเมินผล - - 
4.1 มีเครื่องมือวัดและประเมินผลท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน/

ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ การอ่านคิด วิเคราะห์และเขียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนสมรรถนะส าคัญ 
ชัดเจน 

  

4.2 มีร่องรอยหลักฐานการวัดและประเมินผลครบท้ังด้าน
ความรู้ (K) ทักษะ (P) คุณลักษณะ (A) อ่านคิด วิเคราะห์
และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนสมรรถนะ
ส าคัญ 

  

4.3 แบบทดสอบหรือการสอบถามมีการวัดระดับข้ัน
ความสามารถได้หลายระดับ (Bloom' Taxonomy) 

  

4.4 มีการประเมินระหว่างเรียนได้เหมาะสมกับมาตรฐาน/
ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ ธรรมชาติวิชาและระดับ
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ความสามารถของนักเรียน และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
นักเรียน 

4.5 มีการบันทึกผลการประเมินในแบบบันทึกผลการเรียน
ประจ ารายวิชา (ปพ.5 (เดิม)) หรือระบบอื่นใดท่ีทาง
โรงเรียนก าหนดครบทุกด้าน เป็นปัจจุบัน 

  

 รวม   

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/อื่นๆ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
 
๖.รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 
   โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

 
 

จ านวนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จ านวน 45 โรงเรียน  แบ่ง
ตามกลุ่มสีตามระดับคุณภาพ ดังนี้ 
 
สีเขียว  หมายความว่า   อยู่ในกลุ่มดีมาก (อยู่ในอันดับ 10% แรกของกลุ่มโรงเรียน) 
สีเหลือง  หมายความว่า   อยู่ในกลุ่มดี (สูงกว่าคะแนนเฉล่ียของ สพฐ. แต่ไม่ได้อยู่ในอันดับ 10%  

แรกของกลุ่มโรงเรียน) 
สีด า  หมายความว่า   อยู่ในกลุ่มพอใช้ (ต่ ากว่าคะแนนเฉล่ียของ สพฐ. แต่ไม่ได้อยู่ในอันดับ 10%  

สุดท้ายของกลุ่มโรงเรียน) 
สีแดง  หมายความว่า   อยู่ในกลุ่มปรับปรุง (ต่ ากว่าคะแนนเฉล่ียของ สพฐ. อยู่ในอันดับ 10%  

สุดท้ายของกลุ่มโรงเรียน) 
 

 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภาพรวม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

สีเขียว 5 5 5 5  5 
สีเหลือง 10 3 9 1 4 
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สีด า 25 32 26 34 31 
สีแดง 5 5 5 5 5 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
สีเขียว 5 4 5 5 5 5 
สีเหลือง 6 - 5 - 4 2 

สีด า 29 36 30 35 31 33 
สีแดง 5 5 5 5 5 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๗.ภาพกิจกรรมการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ โดยใช้เครือข่ายการนิเทศ 
 

 
ประชุมผู้บริหารโรงเรียน ประธานศูนย์การเรียนรูแ้ละเลขาศูนย์ เพื่อวางแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิด้านการนิเทศ 

 

  
PLC รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

  
การนิเทศช้ันเรียนของศึกษานิเทศก์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 

 

  
นิเทศครูผู้นิเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการนิเทศของครูผู้นิเทศ 
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กิจกรรม Show and Share เพื่อเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

  


