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คํานํา 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลําปาง-ลําพูน) ไดกําหนดแนวทาง 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใชเครือขายการนิเทศ ซึ่งจะดําเนินการในปการศึกษา 2560-2561 
ดังนั้น เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพตามแนวทางดังกลาวเปนไปในทิศทางเดียวกัน จึงไดจัดทําคูมือฉบับนี้
ขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหทุกเครือขาย ไดใชคูมือเปนกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/โครงการ ในการ
ดําเนินงานใหสัมพันธสอดคลองกับทิศทางตามจุดเนน นโยบาย และยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และดําเนินการสอดคลอง
กับทิศทางและเปาหมาย คือการพัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษาใหเขมแข็งและตอเนื่อง ซึ่งจะ
สงผลตอการปฏิบัติหนาที่ของครูคือการจัดการเรียนรูใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
คณะผูจัดทําจึงหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใชเครือขายการนิเทศฉบับนี้ 
จะเปนประโยชนกับเครือขายการนิเทศ ตลอดจนหนวยงานทางการศึกษาอื่นๆ ที่สนใจไดศึกษา และ
นําจุดเดนไปปรับประยุกตใชไดตามสมควร 
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จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของผู เรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลําปาง-ลําพูน) แมในภาพรวมจะติดอันดับตนๆ 
ในการจัดอันดับระดับประเทศก็ตาม แตเมื่อพิจารณาอยางละเอียดจะพบวา โรงเรียนขนาดเล็กยังมีผล
การประเมินที่จะตองเรงพัฒนา และยังพบอีกวามีผูเรียนจํานวนมากจากทุกโรงเรียน ผลการประเมิน
ต่ํากวาคาเฉลี่ยระดับประเทศเชนกัน และจากการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
ในสังกัด ยังพบเรื่องที่จะตองพัฒนาใหดียิ่งขึ้นหลายเรื่อง ทั้งการดําเนินการการนิเทศภายใน 
ของโรงเรียน การจัดการเรียนรูของคณะครู จากสาเหตดังกลาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 (ลําปาง-ลําพูน) จึงไดกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช
เครือขายการนิเทศ ขึ้น  

ดังนั้น เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเครือขายการนิเทศ เปนไปในทิศทางเดียวกัน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลําปาง-ลําพูน) โดยกลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา จึงไดจัดทําคูมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใชเครือขายการนิเทศ
ขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหทุกเครือขายไดดําเนินการสอดคลองกับทิศทางและเปาหมาย คือการพัฒนาการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาใหเขมแข็งตอเนื่องและเปนระบบ ซึ่งจะสงผลตอการปฏิบัติหนาที่ของครูคือ 
การจัดการเรียนรูใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นเครือขายการนิเทศสามารถใช
คูมือเปนกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/โครงการ ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษาใหสัมพันธ
สอดคลองกับทิศทางตามจุดเนน นโยบาย และยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 (ลําปาง-ลําพูน) ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 

 
คูมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใชเครือขายการนิเทศ มีวัตถุประสงคในการจัดทํา ดังนี้ 
1.2.1 เพื่อการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใชเครือขายการนิเทศ ใหมีความ

ชัดเจนที่แสดงถึงขั้นตอนและกระบวนการดําเนินงานครบถวน 

สวนที่ 1 
บทนํา 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญ 

1.2 วัตถุประสงค 
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1.2.2 เพื่อเปนคูมือประกอบการปฏิบัติงานของเครือขายการนิเทศ ใหมีมาตรฐานและปฏิบัติ
ในแนวทางเดียวกัน 

1.2.3 เพื่อเสริมสรางความมั่นใจและทําใหการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เปนระบบยิ่งขึ้น 

1.2.4 เพื่อการติดตามความกาวหนาของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดทุกขั้นตอน 
1.2.5 เพื่อเปนแนวทางสําหรับผูที่สนใจสามารถศึกษาไดดวยตนเอง 

 
 
 

ขอบเขตคูมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเครือขายการนิเทศ แบงเปน 4 สวน ดังนี้ 
สวนที่ 1 บทนํา 

1.1 ความเปนมา 
1.2 วัตถุประสงค 
1.3 ขอบเขต 
1.4 คําจํากัดความ 
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2.3 เปาหมาย 
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สวนที่ 3 เครื่องมือ เอกสารที่เกี่ยวของและขอมูล/สารสนเทศ 
3.1 เครื่องมือการนิเทศ 
 -เครื่องมือการนิเทศภายใน 
 -เครื่องมือท่ีศึกษานิเทศใชในการสังเกตการจัดการเรียนรู 
 -เครื่องมือท่ีครูผูนิเทศใชในการสังเกตการจัดการเรียนรู 
 -เครื่องมือนิเทศ ติดตามกิจกรรม/นโยบายตางๆ (นิเทศบูรณาการ) 
 

                         1.3 ขอบเขตของคูมือ 



คูมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใชเครือขายการนิเทศ 3 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลําปาง-ลําพูน) 3 
 

3.2 เอกสารที่เกี่ยวของ 
 -คูมือการใชระบบนิเทศออนไลน สพม.เขต 35 

-แนวทางการการขับเคลื่อนการนิเทศบูรณาการโดยใชพื้นที่ เปนฐาน 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สูการนิเทศภายในโรงเรียนโดยใชหองเรียนเปนฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของผูเรียน 

3.3 ขอมูล/สารสนเทศท่ีใชในการปฏิบัติงาน 
 -ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

-ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
-ระบบนิเทศออนไลน 

 
 
 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเครือขายการนิเทศ มีหัวขอท่ีตองใหคําจํากัดความ ดังนี้ 
 1.4.1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียนในสังกัด 4 ดาน ไดแก 
   1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   2) ผลการอาน คิด วิเคราะหและเขียน 
   3) คุณลักษณะอันพึงประสงค 
   4) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O - NET (ม.3 และ ม.6) 
 1.4.2 เครือขายการนิเทศ หมายถึง เครือขายที่รวมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ สพม.เขต 
35 ไดแก 
  1) คณะอนุกรรมการนิเทศ 
  2) ศึกษานิเทศก 
  3) ศูนยพัฒนาวิชาการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  4) สหวิทยาเขต 
  5) สมป.จังหวัด 
  6) ผูทรงคุณวุฒิ 
  7) เครือขายความรวมมือของสถานศึกษา 
  8) ครูผูนิเทศ 
 
 

                     1.4 คําจํากัดความ 
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ 
มาตรา ๒๕๘ จ. ดานการศึกษา (๓) ใหมีกลไก และระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูประกอบ
วิชาชีพครู และอาจารย ใหไดผูมีจิตวิญญาณของความเปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจริง ไดรับ
คาตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถ และประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสรางระบบ
คุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผูประกอบวิชาชีพครู (๔) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
ทุกระดับเพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนไดตามความถนัด และปรับปรุงโครงสรางของหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อบรรลุเปาหมายดังกลาว โดยสอดคลองกันทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ ทั้งนี้ เพราะการศึกษา 
เปนกลไกที่สําคัญยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งมนุษยเปนปจจัยชี้ขาดของการพัฒนาในทุกดาน
ตามนโยบายการพัฒนา และเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญ เพื่อ
พัฒนาคนในทุกมิติ และในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพรอมทั้งกาย ใจ 
สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดาน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคม 
และผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ  มีหลักคิด 
ที่ถูกตอง มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาที่ 3 และอนุรักษภาษา
ทองถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู และการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยที่มีทักษะ
สูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหม และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัด 
ของตนเอง นอกจากนั้นยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทยเพื่อใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยนําไปใช 
ในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งกําหนด
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในระยะ 5 ป ดานการศึกษาไว ดังนี้ 1) ใหมีการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และท่ัวถึง 2) การพัฒนาศักยภาพคน 
ในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ และ 3) การพัฒนาผลิตภาพแรงงานเปนการสราง
ความรวมมือระหวางภาครัฐ และภาคเอกชนในการพัฒนากําลังคนและแรงงาน 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงกระบวนการ 
จัดการศึกษาเพื่อสรางผลผลิต ผลลัพธใหเกิดกับผูเรียนไดอยางมีความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา

สวนที่ 2 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใชเครือขายการนิเทศ 

2.1 ความเปนมาและความสําคัญ 
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ประเทศในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และ
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดนํามาใชในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 
ยุทธศาสตรและกลยุทธ ของกระทรวง ที่สามารถตอบสนองตอเปาหมายของการพัฒนาประเทศไดทั้ง 
มิติความมั่นคง มิติ เศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติการบริหารจัดการภาครัฐไดอยางเปนรูปธรรม 
กระบวนการจัดการศึกษาจึงมีความสําคัญภายใตการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นตามสถานการณปจจุบัน 
ของสังคมไทย ดังนั้น การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย 
จิตใจ สติปญญา ความรู มีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม ในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่น
ไดอยางมีความสุข เมื่อการจัดการศึกษาดี และมีคุณภาพแลว ประชาชนสวนใหญยอมมีประสิทธิภาพ 
มีความรูความสามารถ มีปญญาพ่ึงตนเองได   

การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมีองคประกอบที่สําคัญหลายประการ ซึ่งการนิเทศการศึกษา 
เปนหนึ่งในกลไกสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศการศึกษาจึงเปนแนวทาง 
ในการเรงรัดปรับปรุงคุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการที่จะชวยใหการจัดการเรียนรูของครู 
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การนิเทศการศึกษา จะสําเร็จไดผลดีเพียงไรนั้นยอมขึ้นอยูกับ 
ทักษะและความสามารถของผูนิเทศ  ที่ตองทํางานรวมกับครู ศึกษานิเทศก คือ ผูทําหนาที่นิเทศ 
แนะนํา ชี้นํา กระตุนใหครู และผูบริหารสถานศึกษาเกิดความรู ความตระหนัก มีทักษะในการจัดการ
เรียนรูและการบริหารจัดการ รวมทั้งเปนที่ปรึกษาทางวิชาการสําหรับนักบริหารระดับสูงในองคกร 
ที่สังกัด โดยพันธกิจ ดังกลาวขางตน ศึกษานิเทศกตองมีสมรรถนะในเชิงวิชาการ และไดรับการพัฒนา
สมรรถนะใหมีความเปนเลิศอยางตอเนื่อง 

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของผูเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 แมในภาพรวมจะติดอันดับตนๆ ในการจัดอันดับระดับประเทศ
ก็ตาม แตเมื่อพิจารณาอยางละเอียดจะพบวา โรงเรียนขนาดเล็กยังมีผลการประเมินคอนขางต่ํา และมี
ผลการประเมินต่ํากวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ แมผลการทดสอบของระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีคาเฉลี่ยรอยละทุกวิชาสูงกวาคาเฉลี่ยรวมระดับประเทศ และระดับสังกัด 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษษขั้นพื้นฐาน โดยอยูใน 10 ลําดับแรกของ 42 เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา และในภาพรวมของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 
225 เขตพื้นที่การศึกษา แตผลการทดสอบที่สูงเกิดจากโรงเรียนขนาดใหญ ทั้งนี้ เพราะโรงเรียน 
ขนาดเล็กสวนใหญครูไมครบสาขาวิชา/สอนไมตรงสาขา ครูจัดการเรียนรูไมยึดตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
มีนักเรียนสมาธิสั้นมีจํานวนมาก นักเรียนที่เกง/มีความพรอมจะไปเรียนโรงเรียนที่มีชื่อเสียง และจากผล
การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัด พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ยังไมเปนที่พึงพอใจ สวนผลการประเมินดานการอาน คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค 
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ตลอดจนดานสมรรถนะสําคัญ แมจะมีผลการประเมินอยูในระดับดีเปนสวนใหญ แตก็ไมพบหลักฐาน 
รองรอยของการพัฒนาและรองรอยหลักฐานการประเมินที่ชัดเจน นอกจากนั้นยังพบอีกวา การนิเทศ
ภายในของโรงเรียนสวนใหญยังไมสมบูรณ และไมครอบคลุมทุกดาน โรงเรียนยังไมสามารถนําผล 
การนิเทศไปใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางแทจริง ซึ่งสงผลใหคณะครูจํานวนมากจัดการเรียนรู
โดยครูไมใหความสําคัญกับการจัดการเรียนรูตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด รูปแบบการจัดการเรียนรู 
ไมเหมาะสม ไมสอดคลองกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู ครูสวนใหญไมมีแผนการจัดการ
เรียนรูที่นําไปสูการจัดการเรียนรูจริง ครูสวนใหญไมใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
การใชสื่อมีนอย ไมเหมาะสมกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด การวัดและประเมินผลไมสอดคลองกับมาตรฐาน/
ตัวชี้วัด และไมหลากหลาย การวัดและประเมินผลไมคํานึงถึงศักยภาพของผูเรียน หรือความแตกตาง
ระหวางบุคคล 

ดังนั้น เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 บรรลุตามเปาหมายของกรอบยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 
2558-2564) นโยบายรัฐบาล นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสภาพปญหา
หรือบริบทตางๆ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จึงไดรวมกับเครือขายตางๆ กําหนด
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใชเครือขายขึ้น เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติ งาน/
กิจกรรม/โครงการ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสัมพันธสอดคลองกัน ตลอดจนสอดคลองกับ
ทิศทางตามจุดเนน นโยบาย และยุทธศาสตรดานการศึกษาของประเทศ โดยมีเปาหมายเพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใหบรรลุผล อยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

2.2.1 เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ในดาน 
   1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   2) ผลการอาน คิด วิเคราะหและเขียน 

  3) คุณลักษณะอันพึงประสงค 
   4) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O - NET 
  2.2.2 เพื่อขับเคลื่อนการนิเทศภายในโรงเรียนใหเปนระบบ มีแนวปฏิบัติชัดเจน 
  2.2.3 เพื่อนิเทศ กํากับ ติดตาม งาน/โครงการ/นโยบาย สพฐ. (นิเทศบูรณาการโดยใชพื้นที่
เปนฐาน) 

                 2.2 วัตถุประสงค 
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 โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  จํานวน 45 โรงเรียน 
แบงเปน 2 กลุม ดังนี้ 

2.3.1 โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จํานวน 45 โรงเรียน 
2.3.2 กลุมโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานต่ํา จํานวน 16 โรงเรียน 
 

 
 
 

2.4.1 โรงเรียนในสังกัดมีคุณภาพการจัดการศึกษาเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด (การประกัน
คุณภาพการศึกษา, หลักสูตร, โรงเรียนมัธยมศึกษา) 

2.4.2 โรงเรียนมีผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น 
 

 
 
 
  ปการศึกษา 2560-2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 2.3 เปาหมาย 

                 2.4 ภาพความสําเร็จ 

2.5 ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
(ลําปาง-ลําพูน) เนนการมีสวนรวม โดยใชเครือขายการนิเทศ มีรายละเอียด ดังแผนผังตอไปนี ้

 
จากแผนผังการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใชเครือขายการนิเทศ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลําปาง-ลําพูน) ไดพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เนนการมีสวนรวม โดยใช เครือขายการนิเทศ มีรายละเอียด 
การดําเนินงาน ดังนี้ 
 
 
 
 

1.คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) มีบทบาท
หนาที่ มี 6  ประการ ดังนี้ 
  1)  สงเสริม สนับสนุน ใหมีการนํามาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานมากําหนดเปนแนวทางในการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการดําเนินการของหนวยงานและสถานศึกษา
ในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 2. 6 แนวทางการดําเนินงานและหนาที่ความรับผดิชอบ 

                 บทบาทหนาที่ของเครือขายการนิเทศ 
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  2)  กําหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห วิจัย การบริหารและการดําเนินการของหนวยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
  3)  พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โดยมุงเนน
ผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
  4)  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการดําเนินการตามแผนที่กําหนด 
  5)  รับทราบผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดําเนินการ
และใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
  6) สงเสริมใหมีการประสานการดําเนินการกับคณะกรรมการและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

อํานาจหนาที่  ก.ต.ป.น. ที่ ไดแกไข ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการ 
ตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ สวนที่ ๔ 
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  

การติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา เปนการศึกษา 
วิเคราะห วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการดําเนินการ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ 
ของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมการรับการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลจากหนวยงานภายนอก  

ใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ตามกฎกระทรวงวาดวยการ กําหนด จํานวน หลักเกณฑ และวิธีการไดมา 
ของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 
2548 มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้

(๑) สงเสริม สนับสนุนใหมีการนํามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มากําหนดเปนแนวทาง 
ในการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดําเนินการของหนวยงานและสถานศึกษา 
ในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(๒) กําหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห วิจัย การบริหารและการดําเนินการของหนวยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 

(๓) พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยมุงเนน
ผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 

(๔) ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดําเนินการตามแผนที่กําหนด 
(๕) รับทราบผลการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดําเนินการตามแผน

และใหขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
(๖) ส ง เสริมใหมีการประสานงานการติดตาม ประเมินผล และนิ เทศการศึกษา 

กับคณะกรรมการและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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(๗) แตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาตามความ
จําเปน 

(๘) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย 

2. เครือขายการนิเทศระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
2.1 คณะอนุกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ระดับเขตพื้นที ่ 

นิเทศการศึกษาครอบคลุมภารกิจหลัก 4 ดาน และขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติ 
มีการนิเทศเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

2.2 ศึกษานิเทศก  
มีการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 2551 โดยมีการนิเทศ 3 สวน ไดแก 
2.2.1 นิเทศกระบวนการนิเทศภายใน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง/1 โรงเรียน 

นิเทศกระบวนการนิเทศภายใน เพื่อพัฒนากระบวนการนิเทศภายในใหเปน
ระบบ มีแนวปฏิบัติชัดเจน นิเทศครูผูนิเทศ เพื่อพัฒนาทักษะการนิเทศ PLC รองวิชาการ เพื่อนําผลการ
นิเทศจาก ศึกษานิเทศกไปวางแผนพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียน 

2.2.2 นิเทศชั้นเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง/1 โรงเรียน เนนการนิเทศเปนคณะ 
ครบทุกกลุมสาระการเรียนรู 

2.2.3 นิเทศบูรณาการ ขับเคลื่อนนโยบายสพฐ./กระทรวงศึกษาธิการ มี 2 รูปแบบ 
-จัดประชุม PLC รองวิชาการโรงเรียน จํานวน 4 ครั้ง/ป  
-นิเทศ กํากับติดตาม ผูรับผิดชอบนโนบายตางๆ ของโรงเรียน 

 
3. เครือขายการนิเทศระดับศูนยและ/หรือโรงเรียน 

3.1 ศูนยพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน จํานวน 32 ศูนย ไดแก ศูนยพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน ประจําจังหวัดลําปาง 16 ศูนย และศูนยพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน ประจําจังหวัดลําพูน 16 ศูนย เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระ 8 
สาระ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน โครงการ/นโยบายสําคัญของ สพฐ. โดยเขตพื้นที่จัดสรรงบประมาณ 
แกศูนยพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน มีบทบาทหนาที่ ดังนี ้
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ศูนยพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

ที ่ ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู จังหวัดลําปาง จังหวัดลําพูน 
1 ศูนยภาษาไทย ลําปางกัลยาณี ธีรกานทบานโฮง 
2 ศูนยวิทยาศาสตร บุญวาทยวิทยาลัย จักรคําคณาทรจังหวัด

ลําพูน 
3 ศูนยคณิตศาสตร หางฉัตรวิทยา ปาซาง 
4 ศูนยภาษาตางประเทศ 

(ERIC/ภาษาที่ 2) 
ลําปางกัลยาณี สวนบุญโญปถัมภ ลําพูน 

5 ศูนยสังคมศึกษา 
(สังคม/ประวัติศาสตร/ภูมิศาสตร) 

แมเมาะวิทยา เวียงเจดียวิทยา 

6 ศูนยสุขศึกษาและพลศึกษา บุญวาทยวิทยาลัย สวนบุญโญปถัมภ ลําพูน 
7 ศูนยศิลปะ 

(ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป) 
ลําปางกัลยาณี จักรคําคณาทรจังหวัด

ลําพูน (ร.ร.ราชประชานุ
เคราะห 26) 

8 ศูนยการงานอาชีพ (อุตสาหกรรม/
เกษตรกรรม/คหกรรม) 

ประชารัฐธรรมคุณ บานแปนพิทยาคม 

9 ศูนยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร บุญวาทยวิทยาลัย จักรคําคณาทรจังหวัด
ลําพูน 

10 ศูนยพัฒนากิจกรรมผูเรียน 
(ลูกเสือ-เนตรนารี) 

เตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการฯ 

เวียงเจดียวิทยา 

11 ศูนยบรรณารักษ (หองสมุด) ลําปางกัลยาณี แมทาวิทยาคม 
12 ศูนยแนะแนว ลําปางกัลยาณี สวนบุญโญปถัมภ ลําพูน 
13 ศูนยพัฒนาการวัดและประเมินผล

และการวิจัยตางๆ 
ลําปางกัลยาณี ทุงหัวชางพิทยาคม 

14 ศูนย STEM บุญวาทยวิทยาลัย สวนบุญโญปถัมภ ลําพูน 
15 ศูนยอาเซียน บุญวาทยวิทยาลัย สวนบุญโญปถัมภ ลําพูน 
16 ศูนยสงเสริมคุณธรรม ลําปางกัลยาณี ธีรกานทบานโฮง 

 
 3.1.1 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามบริบท ความตองการของศูนยฯ 

 1) จัดอบรมพัฒนาครู 
 2) จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะผูเรียน 
 3) PLC ครูผูสอน 
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 3.2. สหวิทยาเขต มีจํานวน 7 สหวิทยาเขต ไดแก จังหวัดลําปาง 4 สหวิทยาเขต จังหวัด
ลําพูน 3 สหวิทยาเขต มีบทบาทหนาที่ ดังนี้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามีโรงเรียนในสังกัด 
45 โรงเรียน แบงเปน 7 สหวิทยาเขต ไดแก 

สหวิทยาเขตบุญวาทย จํานวน 8 โรงเรียน ไดแก 
  1. โรงเรียนบญุวาทย 
  2. โรงเรียนแมเมาะวิทยา 
  3. โรงเรียนสบจางวิทยา 
  4. โรงเรียนประชารัฐธรรมคณุ 
  5. โรงเรียนประชาราชวิทยา 
  6. โรงเรียนเมืองมายวิทยา 
  7. โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา 
  8. โรงเรียนกิ่วลมวิทยา 

สหวิทยาเขตกัลยา จํานวน 6 โรงเรียน ไดแก 
 1. โรงเรียนลําปางกัลยาณ ี
 2. โรงเรียนโปงหลวงวิทยา รชัมังคลาภิเษก 
 3. โรงเรียนหางฉัตรวิทยา 
 4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร 
 5. โรงเรียนแมสันวิทยา 
 6. โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 

สหวิทยาเขตเถินบุรินทร จํานวน 10 โรงเรียน ไดแก 
 1. โรงเรียนเถินวิทยา 
 2. โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 
 3. โรงเรียนแมพริกวิทยา 
 4. โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 5. โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
 6. โรงเรียนไหลหินวิทยา 
 7. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 
 8. โรงเรียนแมทะวิทยา 
 9. โรงเรียนแมทะพัฒนศึกษา 
 10. โรงเรียนแมทะประชาสามัคคี 
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สหวิทยาเขตพญาวัง จํานวน 6 โรงเรียน ไดแก 
1. โรงเรียนแจหมวิทยา 
 2. โรงเรียนวังเหนือวิทยา 
 3. โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย 
 4. โรงเรียนเมืองปานวิทยา 
 5. โรงเรียนทุงอุดมวิทยา 
 6. โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม 

สหวิทยาเขตจามเทว ีจํานวน 5 โรงเรียน ไดแก 
1. โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน 
 2. โรงเรียนบานแปนพิทยาคม 
 3. โรงเรียนปาซาง 
 4. โรงเรียนวชิรปาซาง 
 5. โรงเรียนน้ําดิบวิทยาคม 

สหวิทยาเขตหริภุญชัย จํานวน 5 โรงเรียน ไดแก 
1. โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน 
 2. โรงเรียนอุโมงควิทยาคม 
 3. โรงเรียนปาตาลบานธิพิทยา 
 4. โรงเรียนแมทาวิทยาคม 
 5. โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร 

สหวิทยาเขตศรีวิชัย จํานวน 5 โรงเรียน ไดแก 
1. โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา 
 2. โรงเรียนทุงหัวชางพิทยาคม 
 3. โรงเรียนแมตืนวิทยา 
 4. โรงเรียนบานโฮงรัตนวิทยา 
 5. โรงเรียนธีรกานทบานโฮง 

 บทบาทหนาที่ของสหวิทยาเขต ดังนี้ 
1) พัฒนาระบบนิเทศภายในของโรงเรียนในสหวิทยาเขต โดยแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ

ระดับ สหวิทยาเขต เพื่อนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 
ปละ 1 ครั้ง 

2) สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสหวิทยาเขต 
โดย การจัดอบรมพัฒนาครู 
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3) จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

3.3 คณะกรรมการเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด (สมป.
จังหวัด) ไดแก คณะกรรมการเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดลําปางและ
คณะกรรมการเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดลําพูน มีบทบาทหนาที่ ดังนี้ 

3.3.1 วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
3.3.2 ส ง เสริม สนับสนุน นิ เทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
3.3.3 อื่นๆ ตามที่สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐานมอบหมาย 
 3.4 ผูทรงคุณวุฒิ ประกอบไปดวยบุคลากรที่มีความรูความสามารถดานตางๆ และมีเวลา 

ในการดําเนินงานรวมกับเครือขายการนิเทศตางๆ เชน ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา 
ศึกษานิเทศกที่เกษียณราชการแลว เปนตน มีบทบาทหนาที่ ดังนี้ 

3.4.1 ปฏิบัติหนาที่รวมกับเครือขายการนิเทศตางๆ โดยการรับเชิญ 
3.4.2 ใหคําปรึกษา/ขอเสนอแนะดานตางๆ แกเครือขายการนิเทศ โรงเรียน และครู 
3.4.3 ใหขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงานดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับตางๆ 

ตามโอกาสอันเหมาะสม 

2.5 เครือขายความรวมมือของสถานศึกษา 
เครือขายความรวมมือของสถานศึกษา หมายถึง หนวยงาน องคกร บุคคล หรือคณะ

บุคคลที่มีสวนชวยเหลือสถานศึกษาในดานตางๆ เชน สมาคมฯ ชมรมฯ โดยโรงเรียนสามารถมีเครือขาย
ความรวมมือ ตลอดจนการกําหนดบทบาทหนาที่เครือขายความรวมมือดานตางๆ ไดตามความ
เหมาะสมและจําเปน 

2.6 ครูผูนิเทศ เขตพื้นที่การศึกษา แตงตั้งครูผูนิเทศ จํานวน 45 โรงเรียน ประกอบดวย 
ผูบริหารโรงเรียน หัวหนากลุมสาระการเรียนรู โรงเรียนละ 11 คน เปนครูผูนิเทศโดยเขตพื้นที่พัฒนา
ครูผูนิเทศปการศึกษาละ 1 ครั้ง และจัดทําเครื่องมือการนิเทศ (รวมกันจัดทําเครื่องมือกับรองวิชาการ
โรงเรียนทุกโรง) ใหครูผูนิเทศนําไปใชในโรงเรียน และรายงานผลการนิเทศในระบบรายงานการนิเทศ
ของเขตพ้ืนที่ทางเว็บไซต ระบบนิเทศออนไลน มีบทบาทหนาที่ ดังนี้ 

2.6.1 การนิเทศการจัดการเรียนรูใหกับครูในโรงเรียน 
2.6.2 พัฒนาครูในโรงเรียนใหสามารถนิเทศการจัดการเรียนรูได 
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2.6.3 สังเกตชั้นเรียนและรายงานในระบบนิเทศออนไลน 
http://www.secondary35.go.th/supervision/ 

แผนการดําเนินกิจกรรมการนิเทศ 
ภาคเรียน/ 
ปการศึกษา กิจกรรมการนิเทศ 5 ภาคเรยีน 

กลุมเปาหมาย โรงเรียนกลุมเปาหมาย  
จํานวน 16 โรงเรียน 

โรงเรียนสังกัด สพม.35 
จํานวน 29 โรงเรียน 

ภาคเรียนที่ 
1/2560 

- โรงเรียนดําเนินการตามแนวทาง 
การนิเทศภายใน 
- ศึกษานิเทศก นิเทศชั้นเรียน 
- ศึกษานิเทศก นิเทศระบบการนิเทศ
ภายใน 
 -PLC รองวิชาการ/ผูรับผิดชอบงาน
วิชาการ 
- เขตพ้ืนที่พัฒนาทักษะการนิเทศ
สําหรับครูผูนิเทศ 
- ครูผูนิเทศ สังเกตชั้นเรียน และ
รายงานในระบบนิเทศออนไลน 
- พัฒนาการจัดการเรียนรูโดยศูนย
พัฒนากลุมสาระ 
- โรงเรียนรวมกับศึกษานิเทศก สรุป 
และวางแผนดําเนินการภาคเรียน
ตอไป 

- โรงเรียนดําเนินการตามแนวทางการ
นิเทศภายใน 
- ศึกษานิเทศก ติดตามระบบการนิเทศ
ภายใน 
- PLC รองวิชาการ/ผูรับผิดชอบงาน
วิชาการ 
- เขตพ้ืนที่พัฒนาทักษะการนิเทศ
สําหรับครูผูนิเทศ 
- ครูผูนิเทศ สังเกตชั้นเรียน และ
รายงานในระบบนิเทศออนไลน 
- ศึกษานิเทศก นิเทศติดตาม นโยบาย 
สพฐ. และตามที่โรงเรียนรองขอ 
- พัฒนาการจัดการเรียนรูโดยศูนย
พัฒนากลุมสาระ 
- โรงเรียนรวมกับศึกษานิเทศก สรุป 
และวางแผนดําเนินการภาคเรียนตอไป 

ภาคเรียนที่ 
2/2560 
ภาคเรียนที่ 
1/2561 
ภาคเรียนที่ 
2/2561 

 
 
 
 
 ขั้นที่  ๑ ศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการ เปนการกําหนดปญหาและ 
ความตองการในแกปญหาหรือพัฒนา ดังนี้  
    ๑.๑ การจัดทําขอมูลสารสนเทศพื้นฐาน เพื่อเปนขอมูลในการพิจารณาวางแผน 
การดําเนินงาน  
   ๑.๒ การแลกเปลี่ยนระดมความคิด วิเคระหเพื่อหาสภาพปญหาที่เกิดขึ้นและ 
ความตองการ ในการพัฒนาตามบริบทของหนวยงาน  

กระบวนการนิเทศ 
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   ๑.๓ การจัดลําดับปญหาและเลือกปญหาที่เปนความจําเปนหรือตองการในลําดับ
เรงดวนหรือ ลําดับที่เห็นวาสําคัญที่สุด  
   ๑.๔ การสรางการรับรูระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศ ดวยวิธีการตางๆ เชน 
การประชุม การสัมมนา ฯลฯ เพื่อสรางวิสัยทัศนหรือสรางเปาหมายรวมกันในการดําเนินงาน 
  ขั้นที่ ๒ การวางแผนการนิเทศ เปนการนําปญหาและความตองการ กําหนดรายละเอียด 
ของกิจกรรมในการจัดทําแผนนิเทศ ดังนี้  
   ๒.๑ กําหนดแนวทาง/วิธีการการพัฒนาที่หลากหลายตามปญหาที่เกิดขึ้น ตามความ-
ตองการ และจําเปน มีการใชกระบวนการชุมชนการเรียนรูวิชาทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community :PLC) และการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) เปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาวิชาชีพ
ครูและการพัฒนา ผูเรียนอยางเปนระบบและตอเนื่อง  
   ๒.๒ เลือกแนวทาง/วิธีการในการพัฒนาโดยการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของ  
   ๒.๓ วางแผนการดําเนินงานพัฒนา  

๑) การประชุมเตรียมการนิเทศ เพื่อสรางความรูความเขาใจรวมกัน  
๒) สรางคณะนิเทศ เปนทีมงานในการนิเทศรวมกัน  
๓) กําหนดประเด็นการนิเทศ เปนการกําหนดเนื้อหาที่จะนิเทศ  
๔) กําหนดระยะเวลาในการนิเทศ โดยกําหนดระยะเวลาในการนิเทศที่เหมาะสม

กับ การแกปญหาและการพัฒนา  
๕) กําหนดวิธีการนิเทศและกิจกรรมการนิเทศที่เหมาะสมตามสภาพปญหาและ 

ความตองการ เชน การประชุมสัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู การสังเกตชั้นเรียน การสาธิต การบันทึก
วิดีโอ และการถายภาพ การสัมภาษณ การ Coaching & Mentoring ฯลฯ โดยเนนการใช ICT 
ในรูปแบบตางๆ เชน การใช Line Application ก าร ใช Clip Video การ Conference การใช Video 
Line You Tube Facebook Live เปนตน  
   ๒.๔ จัดทําแผนนิเทศ ประกอบดวย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค เปาหมาย 
แผนการ ดําเนินการ กิจกรรมสําคัญ ปฏิทินการปฏิบัติงาน ทรัพยากรที่ตองการ เครื่องมือนิเทศ 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 
    ขั้นที่ ๓ การสรางสื่อและเครื่องมือนิเทศ สื่อและเครื่องมือนิเทศเปนสิ่งที่จะชวยใหการนิเทศ
มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค และ เปนสิ่งที่จะชวยเก็บรายละเอียดที่ผูรับการนิเทศไมสามารถ
แสดงออกมาได และสามารถเก็บขอมูลนํามา เปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา 
และสิ่งที่ทําใหมีความเขาใจตรงกันระหวางผูนิเทศและ ผูรับการนิเทศ  
   ๓.๑ สรางสื่อการนิเทศที่ทําใหการนิเทศบรรลุวัตถุประสงค เชน วิธีการนิเทศ ทักษะ
การ นิเทศ เทคนิคการนิเทศ โดยเปนสื่อที่สอดคลองคลองในยุคศตวรรษที่ ๒๑ เนนการใช ICT 
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ในรูปแบบตางๆ เชน การใช Line Application การใช Clip Video การ Conference การใชVideo 
Line You Tube Facebook Live เปนตน  
   ๓.๒ สรางเครื่องมือการนิเทศเพื่อเก็บขอมูลเปนแนวทางในการแกปญหาและพัฒนา 
ตรวจสอบ ติดตามความกาวหนาของการดําเนินงาน และการประเมินผลการดําเนินงาน ซึ่งเปน
เครื่องมือที่มี คุณภาพ ใชงาย สามารถเก็บขอมูลที่ตอบประเด็นปญหาความตองการ และเปนประโยชน
ในการแกปญหา ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ขั้นที่ ๔ ปฏิบัติการนิเทศ ดําเนินการนิเทศตามวิธีการการนิเทศและกิจกรรมการนิเทศ 
ที่กําหนด  
   ๔.๑ ประชุมเตรียมการกอนการนิเทศ เพื่อสรางความเขาใจของผูนิเทศ ใหการนิเทศ
เปนไป อยางมีประสิทธิภาพ  
   ๔.๒ นิเทศตามขั้นตอน ระยะเวลา และใชเครื่องมือตามที่กําหนด  
   ๔.๓ การสะทอนผลการนิเทศ  
   ๔.๔ ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน 

ขั้นที่ ๕ การประเมินผลและรายงานผล  
 ๕.๑ ประเมินความกาวหนาของการดําเนินงาน เชน การดําเนินงานของผูรับการนิเทศ 

เพื่อ นําผลไปปรับปรุงแนวทางการดําเนินงาน  
 ๕.๒ ประเมินผลการนิเทศเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติการนิเทศตามระยะเวลาที่ตองการ 

ในการนํา ผลไปใชในการพัฒนา หรือในแตละปการศึกษา  
 ๕.๓ รายงานผลการนิเทศตอผูเกี่ยวของ  
 ๕.๔ นําผลการนิเทศที่เปนปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะไปพัฒนาการนิเทศในครั้ง

ตอไป หรือในปการศึกษาตอไป 
 
 
 
 ปจจัยสูความสําเร็จ หรือปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช
เครือขายการนิเทศ คือ I-SMART ซึ่งเปนคานิยมของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 35  
 I   = Integrated  = เนนบูรณาการ 

S  = System   = ทํางานอยางเปนระบบ 
M = Moral   = คนพบคุณธรรม 
A = Achievement  = มุงนําผลสําเร็จ 
R  = Responsibility  = งานเสร็จดวยความรับผิดชอบ 

2. 7 ปจจัยสูความสําเร็จ 
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T  = Technology  = รอบรูเทคโนโลยี 
 I (Integrated) หมายถึง การบูรณาการการทํางานทั้งภายในหนวยงาน ไดแก กลุมตาง ๆ 
โรงเรียน ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลําปาง-ลําพูน) และภายนอกหนวยงาน 
ไดแก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดลําปาง 
และจังหวัดลําพูน ศึกษาธิการภาค 15 และ cluster 15 
 S (System) หมายถึง การทํางานอยางเปนระบบในการบริหารจัดการ 4 ดาน ไดแก 
การบริหารวิชาการ การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารทั่วไป เชน รูปแบบ 
การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา การบริหารอัตรากําลัง การจัดตั้งจัดสรรงบประมาณ ระบบ 
การควบคุมภายใน เปนตน 
 M (Moral) หมายถึง การบริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภิบาล โดยกําหนดแนวทาง 
การปฏิบัติไวอยางชัดเจนเพื่อใหผูบริหารและบุคลากรทุกระดับยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัดในเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม ความโปรงใส ตรวจสอบได และรับผิดชอบผลการปฏิบัติงาน 

A (Achievement) หมายถึง มุงนําผลสําเร็จ มีการดําเนินการอยางเปนระบบ เนนการมีสวน-
รวมจากทุกสวนที่เก่ียวของเพ่ือนําไปสูผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว 
 R (Responsibility) หมายถึง งานเสร็จดวยความรับผิดชอบ  โดยจัดใหมีโครงสราง 
กระบวนการทํางาน และจัดทําคําสั่งมอบหมายผูรับผิดชอบปฏิบัติงานทั้งเจาภาพหลัก เจาภาพรอง และ
ผูสนับสนุน พรอมกําหนดบทบาทความรับผิดชอบอยางชัดเจน เพื่อใหบุคลากรนําไปปฏิบัติดวยความ
รับผิดชอบ โดยกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน สื่อสารนโยบายและทิศทางการดําเนินงาน มีการประชุมชี้แจง
ใหทุกคนไดรับรูและเกิดความเขาใจ ถึงสิ่งที่ตองการบรรลุ และ เงื่อนไขเวลาที่ตองการใหเห็นผลงาน 
สื่อสารสรางความเขาใจใหเกิดขึ้นในหนวยงาน เปดโอกาสใหทุกคนไดเปนเจาของโครงการ เปนการ
ประสานกําลังคนรวมใจกันทํางานและรวมกันรับผิดชอบ 
  T (Technology) หมายถึง รอบรูเทคโนโลยี โดยมีขอมูลในการบริหารจัดการ จัดเก็บและ 
ใชประโยชนของขอมูลในการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาสภาพปญหา อุปสรรค 
ในปจจุบันและในอนาคต พรอมทั้งหาแนวทางในการแกไขไดทันเหตุการณ โดยมีการรวบรวม จัดเก็บ 
ขอมูลดานสถิติ และขอมูลดานคุณภาพ 
 
 
 
 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน มีหลายชองทาง ดังนี ้

2.8.1 การประชุมประจําเดือนของผูบริหารโรงเรียนโดยบรรจุเขาวาระการประชุม  
2.8.2 การประชุม PLC วิชาการของโรงเรียน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง  

2. 8 การติดตามและประเมินผล 



 

คูมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใชเครือขายการนิเทศ 19 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลําปาง-ลําพูน) 19 
 

2.8.3 การนิเทศการติดตามโดยศึกษานิเทศก ภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยศึกษานิเทศก พบฝาย
วิชาการ สังเกตการจัดการเรียนรู 

2.8.4 สังเคราะห SAR ของโรงเรียนที่สงใหเขตพื้นที่ ปละ 1 ครั้ง 
2.8.5 สังเคราะหผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
2.8.6 สังเคราะหแบบนิเทศนิเทศบูรณาการโดยใชพื้นที่เปนฐาน 
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 เครื่องมือการนิเทศมี 4 ฉบับ ไดแก 1) เครื่องมือการดําเนินงานการนิเทศภายใน 2) เครื่องมือ
ที่ศึกษานิเทศใชในการสังเกตการจัดการเรียนรู  3) เครื่องมือที่ครูผูนิเทศใชในการสังเกตการจัดการ
เรียนรู 4) เครื่องมือนิเทศ ติดตามกิจกรรม/นโยบายตางๆ (นิเทศบูรณาการ) มีรายละเอียด ดังนี้ 

 3.1.1 เครื่องมือการนิเทศภายใน 
แบบนิเทศ ตดิตามการดําเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลําปาง-ลําพูน) 

โรงเรียน...................................................... อําเภอ ....................................... จังหวัด .......................... 
วันที่ ................................................... 

 

คําชี้แจง  
1. แบบนิเทศ ติดตามระบบนิเทศภายในโรงเรียน จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพ   

การดําเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียน 
2. แบบนิเทศ ติดตามการดําเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนแบงเปน 2 ตอน ไดแก 

ตอนท่ี 1 สภาพการดําเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียน ม ี4 ดาน ไดแก  
1) ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 
2) ดานหลักสูตร    
3) ดานสนับสนุนการจัดการเรียนรู 
4) ดานการพัฒนาและใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา   
5) ดานการวัดและประเมินผล 

 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเก่ียวกับสภาพการดําเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียน 
3. ถาโรงเรียนปฏิบัติหรืออยูระหวางดําเนินการ ใหทําเครื่องหมาย √ ถายังไมปฏิบัติหรือ              

ยังไมดําเนินการ ใหทําเครื่องหมาย x (ปฏิบัติ 1 ขอ = 1 คะแนน) 
 

 

 

สวนที่ 3 
เครื่องมือนิเทศ เอกสารที่เกี่ยวของและขอมูล/สารสนเทศ 

3.1 เครื่องมือการนิเทศ 
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เกณฑระดับคุณภาพ 

ที ่ รายดานการนิเทศ ติดตาม 

ระดับคุณภาพ 

ดีมาก 
4 คะแนน  

ด ี
3 คะแนน 

พอใช 
2 คะแนน 

ปรบัปรุง 
1 คะแนน 

ไม
ดําเนนิการ 
0 คะแนน 

1 ดานกระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

4 ขอ 3 ขอ 2 ขอ 1 ขอ 0 ขอ 

2 ดานหลักสูตร 6 ขอ 5 ขอ 4 ขอ 1-3 ขอ 0 ขอ 
3 ดานสนับสนุนการจัดการเรียนรู 5 ขอ 4 ขอ 3 ขอ 1-2 ขอ 0 ขอ 
4 ดานการพัฒนาและใชสื่อ นวัตกรรม

และเทคโนโลยีทางการศึกษา   
4 ขอ 3 ขอ 2 ขอ 1 ขอ 0 ขอ 

5 ดานการวัดและประเมินผล   6 ขอ 5 ขอ 4 ขอ 1-3 ขอ 0 ขอ 

สรุปผลการดําเนินงานของโรงเรียน 
ที ่ รายดานการนิเทศ ติดตาม คะแนน ระดับคุณภาพ 
๑ ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ   
๒ ดานหลักสูตร   
๓ ดานสนับสนุนการจัดการเรียนรู   
4 ดานการพัฒนาและใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา     
5 ดานการวัดและประเมินผล     

คะแนนเฉลี่ย   
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แบบนิเทศ ตดิตามการดําเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียน 
ตอนที่ 1   สภาพการดําเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียน 

คําชี้แจง   ทําเครื่องหมาย √ หรือ X ลงในชองสภาพการปฏิบัติ ตามสภาพการดําเนินงานของ
โรงเรียน 

ขอที่ รายการนิเทศ ติดตาม 
สภาพการ

ปฏิบัติ บันทึกเพิ่มเติม 
√ - X 

1. ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ - - 
1.1 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียน 

รอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
ทกุกลุมเปาหมาย 

  

1.2 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   
1.3 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อ 

ตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
  

1.4 ดําเนินการพัฒนาครูผูชวยอยางชัดเจน  ถาไมมีครูผูชวยถือวาปฏิบัติ 
2. ดานหลักสูตร - - 
2.1 มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการ

นิเทศภายใน 
  

2.2 หลักสูตรสถานศึกษาสมบูรณ เปนปจจุบัน   
2.3 ทุกวิชามีการวิเคราะหมาตรฐาน/ตัวชี้วัด สอดคลอง 

เหมาะสม โดยแยกเปนดานความรู (K) ทักษะ (P) 
และคุณลักษณะ (A) 

  

2.4 คําอธิบายรายวิชาทุกวิชา สอดคลองกับตัวชี้วัด หรือ
ผลการเรียนรู 

  

2.5 ผลการเรียนรูสาระเพ่ิมเติมทุกวิชา มีครบ 
ทั้งดานความรู (K) ทักษะ (P) และคุณลักษณะ (A) 

  

2.6 หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุมสาระฯ (ถามี) 
และหลักสูตรรายวิชามีความสอดคลองกัน 
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แบบนิเทศ ติดตามการดําเนินงานการนิเทศภายในโรงเรยีน (ตอ) 

ขอที่ รายการนิเทศ ติดตาม 
สภาพการ

ปฏิบัติ บันทึกเพิ่มเติม 
√ - X 

3. ดานสนับสนุนการจัดการเรียนรู - - 
3.1 มีการประกาศองคประกอบของแผนการจัดการ

เรียนรู 
  

3.2 แผนการจัดการเรียนรูของครูทุกคนไดรับการตรวจ/
ประเมินกอนการนําไปใช 

  

3.3 ครูทุกคนไดรับการนิเทศตามจํานวนครั้งที่โรงเรียน
กําหนด 

  

3.4 สนับสนุน สงเสริมใหเกิดชุมชนการเรียนรู 
ทางวิชาชีพ (PLC) 

  

3.5 ครูมีการรายงานผลการจัดการเรียนรู ผลการ
ประเมินหลักสูตรใหผูบริหารทราบ 

  

4. การพัฒนาการใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

- - 

4.1 มีโครงการ/กิจกรรม/นโยบายสงเสริม สนับสนุน 
ใหครูจัดหา ผลิต พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และใชสื่อ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู 

  

4.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน 
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

  

4.3 ครูมีการจัดหา ผลิต พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมฯ   
4.4 ครูมีการประเมินผลการใชสื่อ นวัตกรรม 

เพื่อปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง 
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แบบนิเทศ ติดตามการดําเนินงานการนิเทศภายในโรงเรยีน (ตอ) 

ขอที่ รายการนิเทศ ติดตาม 
สภาพการ

ปฏิบัติ บันทึกเพิ่มเติม 
√ - X 

5. ดานการวัด ประเมินผล - - 
5.1 มีระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

ตามหลักสูตรชัดเจน 
  

5.2 ครูนําผลการประเมินหลักสูตร/หนวยการเรียนรู 
/กลยุทธการจัดการเรียนรู ไปปรับปรุง/พัฒนา
หลักสูตรรายวิชาและ/หรือแผนการจัดการเรียนรู 

  

5.3 ครูมีการประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู และนําผลการประเมิน 
ไปปรับปรุงพัฒนาใหมีคุณภาพสูงขึ้น 

  

5.4 มีนโยบายใหครูนําผลการประเมินมาวิเคราะห 
เพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

  

5.5 มีการกําหนดเอกสาร หลักฐานในชั้นเรียน
สอดคลองกับระเบียบการวัดและประเมินผล 

  

5.6 มีมาตรการปองกันผลการเรียนรูที่ไมพึงประสงค   

ตอนที่ 2  ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานการนเิทศภายใน 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

ลงชื่อ .................................................... ผูนิเทศ 
      (..................................................) 

ตําแหนง ............................................................ 
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 3.1.2 เครื่องมือท่ีศึกษานิเทศใชในการสังเกตการจัดการเรียนรู 
แบบบันทึกการสังเกตการจัดการเรียนรู ปการศึกษา 2562 

กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลําปาง-ลําพูน) 

************************************ 
โรงเรียน .................................................................... วัน/เวลา ที่นิเทศ ................................................ 
ชื่อครูผูรับการนิเทศ .................................................. กลุมสาระการเรียนรู ........................................... 
รหัสวิชา ................................... ชื่อวิชา .......................................................... ระดับชั้น ..................... 

ที ่ รายการประเมิน การปฏิบัติ บันทึกเพิ่มเติม / หรือ X 
1 การวิเคราะหหลักสูตรสูการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 
1.1 มีการวิเคราะหมาตรฐาน/ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู 

ไดสอดคลองเหมาะสม โดยแยกเปนดานความรู (K)  
ทักษะ (P) และคุณลักษณะ (A)  

  

1.2 มีการกําหนดเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนรู และ
คะแนน  
ไดเหมาะสมกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู  

  

1.3 มีการกําหนดภาระงาน/ชิ้นงานที่ชัดเจน สอดคลอง
กับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู  

  

1.4 มีการกระตุน/เราความสนใจสอดคลองกับเนื้อหาได
เหมาะสม หรือทําแบบทดสอบกอนเรียน หรือ
ทบทวนความรูเดิมเพื่อเชื่อมโยงสิ่งใหม  

  

3 การจัดกระบวนการเรียนรู 
3.1 กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวม และ

สรางองคความรูดวยตนเองผานกระบวนการ
วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา และคิดสรางสรรค
สิ่งตางๆ และนําความรู ความเขาใจไปประยุกตใช 
(Active Learning) 

  

3.2 เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู /มีการนําเสนอผลงาน และผูเรียนสราง
องคความรูดวยตนเอง  

  

3.3 มีการใชสื่อ/นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
แหลงเรียนรูไดตรงตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด หรือผล
การเรียนรู  
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3.4 มีการจัดบรรยากาศในการจัดการเรียนรูที่เอื้อตอการ
เรียนรูและสะทอนการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 

  

4 การวัดและประเมินผล 
4.1 มีเครื่องมือวัด และประเมินผลที่สอดคลองกับ

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู การอานคิด 
วิเคราะห และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค 
ตลอดจนสมรรถนะสําคัญ   

  

4.2 มีวิธีการวัด และประเมินผลที่หลากหลาย สอดคลอง
กับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู 

  

4.3 มกีารสะทอนผลการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการที
หลากหลาย 

  

บันทึกเพิ่มเติม 
จุดเดน 
 .................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

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

  ลงชื่อ  ........................................................... ผูนิเทศ 
(………………………….……………….……..) 

  ศึกษานิเทศก 
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 3.1.3 เครื่องมือท่ีครูผูนิเทศใชในการสังเกตการจัดการเรยีนรู 
แบบบันทึกการนิเทศ (สําหรับครูผูนิเทศ) 

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลําปาง-ลําพู) 
โรงเรียน ................................................... อําเภอ ................................... จังหวัด .............................. 
ชื่อครูผูสอน ........................................... ชั้น .................. สาระการเรียนรู ........................................... 
หนวยที่ ........... เรื่อง ........................................................................................... เวลา ............ ชัว่โมง 
คําชี้แจง โปรดเขียนตัวเลข 1-5 ในชองระดับคะแนนในแตละรายการประเมิน 
เกณฑการพิจารณา 

ระดับคะแนน 5 = ดีมาก   4 = ดี  3 = ปานกลาง    2 = พอใช  1 = ปรับปรุง 
คําชี้แจง ประเด็นในการสังเกต มีจํานวน 4 ดาน รวม 100 คะแนน ดังนี้ 

ที ่ รายการ จํานวนขอ
รายการประเมิน 

รวมผลการ
ประเมิน 

๑ การวิเคราะหหลักสูตรสูการจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู 

5  

2 การนําเขาสูบทเรียน 4  
3 การจัดกระบวนการเรียนรู 6  
4 การวัดและประเมินผล 5  
 รวม 20  

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

บันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับ จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา 
จุดเดน 
 ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
จุดที่ควรพัฒนา 

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

 
ลงชื่อ.................................................... ผูสังเกต 
         (............................................) 
ตําแหนง..................................................... 
วันที่.................เดือน...........................พ.ศ....................... 
 

รายการประเมิน 
ที ่ รายการประเมิน ระดับ 

1-5 
ขอเสนอแนะ 

1 การวิเคราะหหลักสูตรสูการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู - - 
1.1 มีการวิเคราะหมาตรฐาน/ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู ได

สอดคลองเหมาะสม โดยแยกเปนดานความรู (K) ทักษะ (P) 
และคุณลักษณะ (A) 

  

1.2 มีการกําหนดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาดานการอานคิด 
วิเคราะหและเขียน 

  

1.3 มีการกําหนดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาดาน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

  

1.4 กําหนดเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนรูและคะแนน 
ไดเหมาะสมกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู 

  

1.5 มีการกําหนดภาระงาน/ชิ้นงานที่ชัดเจน สอดคลอง 
กับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู 

  

 รวม   
2 การนําเขาสูบทเรียน - - 
2.1 กระตุน/เราความสนใจสอดคลองกับเนื้อหาไดเหมาะสม   
2.2 มีการประเมินผลกอนเรียน (ถาม/ทดสอบ)   
2.3 แจงตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู   
2.4 มีการทบทวนความรูเดิมเพื่อเชื่อมโยงสิ่งใหม   
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3 การจัดกระบวนการเรียนรู - - 
3.1 มีขั้นตอน/รูปแบบ/หลักการ ทฤษฎี การจัดการเรียนรูมา

ใชไดเหมาะสมกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู 
  

3.2 สงเสริมหรือพัฒนาทักษะการคิด ครอบคลุมหรือบูรณาการ 
การอาน คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค 
ตลอดจนสมรรถนะสําคัญ ชัดเจน 

  

3.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดย
คํานึงถึงความสนใจ ความแตกตางระหวางบุคคล  

  

3.4 ผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง มีการนําเสนอผลงาน   
3.5 มีการใชสื่อ/นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา แหลง

เรียนรูไดเหมาะกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู 
  

3.6 การปกครองชั้นเรียนเหมาะสม ทั่วถึง   
 รวม   

4 การวัดและประเมินผล - - 
4.1 มเีครื่องมือวัดและประเมินผลที่สอดคลองกับมาตรฐาน/

ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู การอานคิด วิเคราะหและเขียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ตลอดจนสมรรถนะสําคัญ 
ชัดเจน 

  

4.2 มรีองรอยหลักฐานการวัดและประเมินผลครบทั้งดาน
ความรู (K) ทักษะ (P) คุณลักษณะ (A) อานคิด วิเคราะห
และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค ตลอดจนสมรรถนะ
สําคัญ 

  

4.3 แบบทดสอบหรือการสอบถามมีการวัดระดับข้ัน
ความสามารถไดหลายระดับ (Bloom' Taxonomy) 

  

4.4 มีการประเมินระหวางเรียนไดเหมาะสมกับมาตรฐาน/
ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู ธรรมชาติวิชาและระดับ
ความสามารถของนักเรียน และใหขอมูลยอนกลับแก
นักเรียน 

  

4.5 มีการบันทึกผลการประเมินในแบบบันทึกผลการเรียน
ประจํารายวิชา (ปพ.5 (เดิม)) หรือระบบอื่นใดที่ทาง
โรงเรียนกําหนดครบทุกดาน เปนปจจุบัน 

  

 รวม   
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพิ่มเติม/อื่นๆ 

.................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
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 3.1.4 เครื่องมือนิเทศ ติดตามกิจกรรม/นโยบายตางๆ (นิเทศบูรณาการ) 
แบบรายงานการนิเทศบูรณาการโดยใชพื้นที่เปนฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียน ......................................................................... สังกัด ...................................... 
อําเภอ ....................................... จังหวัด ......................................  
ประเภทโรงเรียน เชน โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล, โรงเรียนคุณธรรม สพฐ., โรงเรียนประชารัฐ 
ฯลฯ ................................................................................................................................................ 
จํานวนผูบริหาร ……....…….. คน จํานวนครู ……............……… คน จํานวนนักเรียน ….....……. คน 

โครงการ/นโยบาย แนวทางการดําเนินงาน 
1. การพัฒนาและการใชหลักสูตรสถานศึกษา 
2. การอานคลอง เขียนคลอง 
3. การจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) 
4. การจัดการเรียนรูโดยใชสื่อเทคโนโลยีทางไกล 
(DLTV/DLIT) 
5. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียน 
6. การประกันคุณภาพการศึกษา 
 

รายละเอียดการรายงานตามหัวขอตอไปนี้ 
- ชื่อโครงการ 
- วิธีการดําเนินการ 
- ผลการดําเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
- ขอเสนอแนะ/ปญหาอุปสรรค 
 
 

 
ตัวชี้วัดการนิเทศบูรณาการโดยใชพ้ืนที่เปนฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โครงการ/นโยบาย ตัวชี้วัด 
1. การพัฒนาและการใช
หลักสูตรสถานศึกษา 

1. โรงเรียนมีแนวทางการพัฒนาและใชหลักสูตรสถานศึกษาอยาง
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
2. โรงเรียนมีแนวทางการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาในป 2562 
เพื่อนําผลมาใชในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาในปการศึกษา 
2563 
3. โรงเรียนมีแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) และแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

2. การอานคลอง  
เขียนคลอง 

1. โรงเรียนมีแนวทางการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล 
2. โรงเรียนมีแนวทาง/วิธีการ/นวัตกรรมในการแกไขปญหาการอานไม
คลอง เขียนไมคลอง 
3. โรงเรียนมีผลการแกไขปญหาการอานไมคลอง เขียนไมคลอง  
(คิดเปนรอยละ) 
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โครงการ/นโยบาย ตัวชี้วัด 
3. การจัดการเรียนรูเชิงรุก 
(Active Learning) 

1. โรงเรียนมีแนวทาง/วิธีการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) 
2. ครูมีการจัดทําหนวยและแผนการจัดการเรียนรูและนําไปใชในการ
จัดการ 
เรียนรูที่เนนใหผูเรียน 
 - มีสวนรวมในชั้นเรียน 
 - มุงใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ 
 - เรียนรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย 
 - เรียนรูอยางมีความหมาย (Meaningful learning) 
 - สรางองคความรูได 
 - มีความเขาใจในตนเอง 
 - ใชสติปญญา ในการคิด วิเคราะห 

จุดเนนการนเิทศ ตัวชี้วัด 
  - สรางสรรคผลงานนวัตกรรมที่สอดคลองกับสมรรถนะสําคัญ

ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 - มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพ ในการเรียนรู
ตามระดับชวงวัย 
3. ครูมีการบันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู และนําผลไปใชในการ
แกปญหา 
และพัฒนานักเรียนหรือใชประกอบการวิจัยในชั้นเรียน 
4. นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหระดับสูง สรางองคความรูไดดวย
ตนเอง 
5. นักเรียนมีทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตในการเรียนรู 
ตามระดับชวงวัย 

4. การจัดการเรียนรูโดยใช
สื่อเทคโนโลยีทางไกล 
(DLTV/DLIT) 

1. โรงเรียนมีแนวทาง/วิธีการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อเทคโนโลยีทางไกล 
(DLTV/DLIT) 
2. โรงเรียนมีระบบขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ DLTV/DLIT 
3. โรงเรียนมีแนวทางการติดตั้ง/ปรับชุดอุปกรณไดถูกตองตาม
มาตรฐานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
4. ครูมีและใชคูมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
5. ครูมีการบันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
6. นักเรียนมีผลการพัฒนาตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร 

5. การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียน 

1. โรงเรียนมีแนวทาง/วิธีการ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรม
ของโรงเรียนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 
2. โรงเรียนและครูมีขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับตางๆ เชน O-
NET 
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NT RT ผลการประเมินระดับชั้นเรียนและระดับสถานศึกษา ฯลฯ 
3. ครูมีขอมูลและใชขอมูลรายบุคคลของนักเรียนในการพัฒนาการ
เรียนรู 
ของผูเรียน 
4. ครูมีการนําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปวิเคราะหเพื่อหาจุดพัฒนา 
5. ครูมีแผนงาน/โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู 
6. ครูมีการรายงานผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูตาม
แผนงาน/ 
โครงการ 
7. นักเรียนเปนรายบุคคลมีความกาวหนาในการเรียนรูเปนไปตาม
เปาหมาย 
ที่กําหนด 

6. การประกันคุณภาพ 1.โรงเรียนมี แนวทาง/วิธีการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
2. ครูมีวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแกปญหาและพัฒนานักเรียน 
3. โรงเรียนมีแนวทางการรายงานผลการปฏิบัติงานของคร ู(SAR) ที่
เปนปจจุบัน 
4. โรงเรียนมีแนวทางการรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปของ
โรงเรียนที่เปนปจจุบัน 
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 3.2.1 คูมือการใชระบบนิเทศออนไลน สพม.เขต 35 
 3.2.2 แนวทางการการขับเคลื่อนการนิเทศบูรณาการโดยใชพื้นที่เปนฐานเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา สูการนิเทศภายในโรงเรียนโดยใชหองเรียนเปนฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 
 

ที่อยูของเอกสารที่เก่ียวของ http://shorturl.at/hAHJ7 
หรือสแกนตาม QR Code นี้  

 
 
 
 

 3.3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สังเคราะหจาก SAR ของโรงเรียน จากนักเรียนทุกชั้น 
ประกอบไปดวย ในสวนของเครือขายดําเนินการสังเคราะหจาก SAR ของโรงเรียนที่เกี่ยวของ 
   1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   2) ผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะหและเขียน 
   3) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
   4) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) 

3.3.2 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไดจากการสังเคราะหหลังประกาศผล

การทดสอบ เปรียบเทียบอยางนอย 3 ปการศึกษา โดยแตละเครือขายดําเนินการ 

3.3.3 ระบบนิเทศออนไลน 
  ระบบนิเทศออนไลน เปนระบบที่พัฒนาขึ้นโดยงานิเทศฯ สพม.เขต 35 มี 2 ระบบ 
คือ 1) ระบบรายงานการสังเกตการจัดการเรียนรู 2) ระบบนิเทศภายใน 

ที่อยูเว็บไซตระบบนิเทศออนไลน 
http://www.secondary35.go.th/supervision/ 

หรือสแกนตาม QR Code นี้  
 

3.2 เอกสารที่เกี่ยวของ 

3.3 ขอมูล/สารสนเทศทใีชในการปฏิบัติงาน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






