
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชมุแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และสะทอ้นผลการพฒันา 
เพือ่ยกระดบัคณุภาพการจดัการศึกษา 

ของโรงเรยีนในสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุม่งานนิเทศ ติดตาม และประเมินระบบบริหารและการจดัการศึกษา 
กลุม่นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 
ณ หอ้งประชุมปนัเจงิ วนัที่ 28 กมุภาพนัธ ์2563 



ค ำน ำ 
 

 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสะท้อนผลการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 เพ่ือ
เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด และวางแผน
ขับเคลื่อนงานวิชาการของโรงเรียน การพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา และคุณภาพของผู้เรียน     
ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 – 2565) และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และกระทรวงศึกษาธิการได้น ามาใช้ในการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์  และกลยุทธ์ ของกระทรวง ที่สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายของการพัฒนา
ประเทศ และด าเนินการไปตามทิศทางและเป้าหมายของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ    
(พ.ศ. 2558-2564) นโยบายรัฐบาล นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และบริบทต่างๆ    
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง
ประชุมปันเจิง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

  ขอบพระคุณคณะท างาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจน
ส่งเสริม สนับสนุน ซึ่งเป็นประโยชน์ ท าให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ          
และประสิทธิผลต่อการศึกษา 
 

 

 

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
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คณะกรรมการดำเนินงาน 
๑. นางสาวรุ่งรัตน์  มองทะเล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

การจัดการศึกษา 
ประธานกรรมการ 

๒. นายชนินทร์  วรรณมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

๓. นางสาวพิชญา  คำปัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

4. นายกฤษฎา  มณีเชษฐา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

5. นางสาววาสนา  บุญมาก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

6. นางสาวสุดาภรณ์  สืบสุติน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ  
7. นางชนัดดา  ทิพย์เลิศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ  
8. นายพีรวุทธิ์  สีตาบุตร    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ 

9. นางศรีจันทรัตน์  กันทะวัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

10. นายสรวง  ศรีแก้วทุม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

11. นางสาวพลอยไพลิน  นิลกรรณ์     ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

12. นายศรพิชัย  ศรีสมยศ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

             มีหน้าที่  ดำเนินงานการตามกิจกรรม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ  และบรรลุ
วัตถุประสงค์  
 

คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงิน 
1. นางสาวรสสุคนธ์   ปลื้มจิตต์   ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงิน 

และสินทรัพย ์

ประธานกรรมการ 

2. นายวรวิทย์  คำดี                 เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส                        กรรมการ 
3. นางชมพูนุท  ต๊ะแสง             นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ    กรรมการ 
4. นางสาวกาญจนา  อุ่นจันตา นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ    กรรมการ 
5. นางอมรพรรณ อินทร์ต๊ะสืบ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ 
6. นางณัฐรดา กิติศรี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการ 
7. นางพัชรินทร์ แต้มคม นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการ 
8. นางสาวอำพิกา   เชื้อคำลือ             เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด                               กรรมการ 
9. นางสาวมุขระวี  ฆบูชา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรรมการ 

10. นางศศิธร  บุญชุม นักวิชาการพัสดุชำนาญการ               กรรมการและเลขานุการ   
             มีหน้าที ่ 1. จัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการ 

       2. จัดซื้อจัดจ้างตามรายการกิจกรรมของโครงการ 

         3. เบิกจ่าย จัดทำเอกสารการเบิกจ่าย ตามงบประมาณโครงการให้เป็นไปตามระเบียบฯ 
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ค ำกล่ำวรำยงำน 

กำรประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสะท้อนผลกำรพัฒนำเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

ของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35  
วันศุกร์ที่  28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 

ณ ห้องประชุมปันเจิง  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศกึษำ เขต 35  
**************************************************** 

เรียน  ประธานท่ีเคารพ 

  ในนามคณะกรรมการด าเนินงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสะท้อนผลการ
พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 มีความยินดี และขอขอบพระคุณท่าน ท่ีกรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด
ครั้งนี ้
  ตามท่ี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 อนุมัติโครงการ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา      
เขต 35 กิจกรรมที่ 6 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท้ังนี้ เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด และวางแผนขับเคลื่อนงานวิชาการของโรงเรียน การพัฒนา
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา และคุณภาพของผู้ เรียน ในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563             
ณ ห้องประชุมปันเจิง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นั้น 

  กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้รับมอบหมายให้เป็นด าเนินการ
ประชุมในคร้ังนี้ และในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ 

1. รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ หรือผู้รับผิดชอบงานวิชาการโรงเรียน    
จ านวน 45 คน 

2. ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 13 คน 

รวมท้ังสิ้น 58 คน 

  เพื่อเป็นเกียรติ ขวัญ และก าลังใจแก่ผู้เข้าร่วมการประชุม ขอเรียนเชิญท่านประธาน    
ได้ให้ข้อคิด แนวปฏิบัติ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน และกล่าวเปิดก ารประชุมต่อไป           
ขอเรียนเชิญ. 



ค ำกล่ำวเปิด 

กำรประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสะท้อนผลกำรพัฒนำเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

ของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35  
วันศุกร์ที่  28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 

ณ ห้องประชุมปันเจิง  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศกึษำ เขต 35  
**************************************************** 

 

เรียน  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน คุณครู ศึกษำนิเทศก์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกท่ำน 

  กระผมรู้สึกยินดี และเป็นเกียรติอย่างยิ่งท่ีได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสะท้อนผลการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ในวันนี้ 
  ตามท่ี ส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ก าหนดการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสะท้อนผลการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
ยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ตามโครงการยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

   ดังนี้ เพื่อให้การด าเนินงานการประชุมส าเสร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอให้ทุกท่านร่วมกัน
วางแผนขับเคลื่อนงานวิชาการของโรงเรียน การพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา และคุณภาพ
ของผู้เรียนให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน  
  กระผมต้องขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้ ให้ความร่วมมือในการจัดกิ จกรรมในวันนี้ 
ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ท่ีได้เสียสละเวลามาร่วมประชุม       
เพ่ือเตรียมการด าเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เพื่อการยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้
สูงขึ้นต่อไป 

  บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสะท้อนผล
การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35  ณ บัดนี้. 



ข้อเสนอแนะจากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสะท้อนผลการพัฒนา 

เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 

ณ ห้องประชุมปันเจิง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

********************************************************************************* 

 

ข้อเสนอแนะจากผู้บริหารโรงเรียน  
 นายจรัส ค าอ้าย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง ได้เสนอแนวทำงกำรนิเทศ ดังนี้ 
 1. ศึกษำนิเทศก์ควรจัดท ำสำรสนเทศเกี่ยวกับครู มีกำรวิเครำะห์ศักยภำพของครูแต่ละกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ ในด้ำนจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ และควรมีแผนกำรนิเทศเพ่ือส่งเสริมเสริม สนับสนุนตำมควำมต้องกำร
ของครู เช่น เรื่องเทคนิคกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เทคนิคกำรควบคุมชั้นเรียน กำรวิจัยในชั้นเรียน เป็นต้น และ
น ำเสนอแผนกำรนิเทศต่อ ก.ต.ป.น. เพื่อวำงแผนด ำเนินกำรพัฒนำในระดับเขตพ้ืนที่ต่อไป 
       2. ประสบกำรณ์ด้ำนกำรนิเทศของศึกษำนิเทศก์แต่ละคนไม่เท่ำกัน จึงควรมีกำรวิเครำะห์ครูผู้สอน เพ่ือ
น ำไปสู่กำรเลือกวิธีกำรนิเทศที่เหมำะสม ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้รับกำรนิเทศ เช่น 
    1) หำกศึกษำนิเทศก์มีควำมรู้/ประสบกำรณ์มำกกว่ำครูผู้สอน ควรใช้เทคนิค Coaching 
   2) หำกศึกษำนิเทศก์มีควำมรู้/ประสบกำรณ์น้อยกว่ำครูผู้สอน ควรเรียนรู้ร่วมกับครูจนได้ข้อสรุป
ร่วมกัน 
         3)  หำกศึกษำนิเทศก์มีควำมรู้/ประสบกำรณ์เท่ำกับครูผู้สอน ควรใช้วิธี PLC เพ่ือร่วมกันหำ
ข้อสรุป 
       3. กำรด ำเนินงำนทุกอย่ำงต้องมีกำรวิเครำะห์ และน ำผลที่ได้ไปปรับปรุงในกำรด ำเนินงำนครั้งต่อไป 
       4. โรงเรียนต้องมีกระบวนกำรประกันคุณภำพที่มีคุณภำพ (ผ่ำนไปแล้ว 17 โรงเรียน) เพรำะกำรประกัน
สะท้อนถึงผลกำรท ำงำนของโรงเรียน 
 
  นายศานติกรศิ์  วงค์เขียว ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม ได้เสนอแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ ดังนี้ 
       1. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำมีควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ หำกโรงเรียนมีแนว
ทำงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำชัดเจน เป็นระบบก็จะส่งผลให้กำรขับเคลื่อนงำนประกันในโรงเรียน และ
คุณภำพกำรศึกษำมีคุณภำพ 
       2. ควรส่งเสริมครูให้สำมำรถค้นหำ ปรับปรุง พัฒนำตนเองให้มีควำมพร้อมทุกด้ำน เช่น ควำมรู้ สื่อ 
นวัตกรรม แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

3. โรงเรียนควรมีรูปแบบกำรนิเทศภำยในของโรงเรียนตำมบริบท ควำมจ ำเป็น เช่น โรงเรียนขนำดเล็ก
หรือโรงเรียนขนำดใหญ่อำจมีรูปแบบแตกต่ำงกัน 
 
 
 



ข้อเสนอแนะจากครูผู้สอน 

 

นายจิรโรจน์ จันต๊ะ ครโูรงเรียนแม่สันวิทยำ สหวิทยำเขตกัลยำ 
       1. เห็นด้วยกับข้อเสนอ/แนวทำง/เครื่องมือ ที่ศึกษำนิเทศก์น ำเสนอ เพรำะเป็นกำรท ำงำนปกติของครู   
และสำมำรถน ำไปพัฒนำตนเองได้ 
       2. ต้องกำรให้ศึกษำนิเทศก์เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำครู โดยกำรเข้ำไปนิเทศอย่ำงต่อเนื่อง 
  
นางอังค์สุมาริน  ปาละจะเร ครโูรงเรียนสบปรำบพิทยำคม สหวิทยำเขตเถินบุรินทร์ 
       1. ครูและศึกษำนิเทศก์ ควรหำแนวทำงในกำรพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำร  และจัดท ำแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ สื่อ เพ่ือใช้ร่วมกัน และมีผู้เชี่ยวชำญ/ศึกษำนิเทศก์ ช่วยเหลือในด้ำนกำรจัดเรียนกำรสอน 
       2. เครื่องมือนิเทศที่น ำเสนอในที่ประชุม ให้โรงเรียนน ำกลับไปพิจำรณำ และส่งคืนให้ศึกษำนิเทศก์น ำมำ
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือน ำไปใช้ต่อไป 
 
สรุปการด าเนินการปรับปรุงเครื่องมือนิเทศ 

ศึกษำนิเทศก์จัดท ำ Google Form แบบส ำรวจควำมคิดเห็นตำมประเด็นรำยละเอียดในเครื่องมือนิเทศให้
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตอบแบบส ำรวจ จำกนั้นให้ศึกษำนิเทศก์น ำมำปรับปรุงแก้ไขเพ่ือน ำไปใช้ต่อไป 
                  
 



 

เอกสารประกอบการประชุม 
 

1. การด าเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563-2564 

2. แบบบันทึกการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานระบบนิเทศภายในโรงเรียน 

3. แบบรายงานการนิเทศบูรณาการโดยใชพ้ืนที่เปน็ฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4. แบบบันทึกการสังเกตการณ์จัดการเรียนรู้ 
5. ผลนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

6. “คร”ู คือหัวใจของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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การดําเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2563-2564 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลําปาง-ลําพูน) 

ปการศึกษา 2563 
1. ประชุมเครือขายนิเทศ 
 1.1 กําหนดสภาพปญหา 
 1.2 วางแผนการดาํเนินงาน 
2. เสนอแผนนิเทศตอ ก.ต.ป.น. 
3. นิเทศตามตาม ตามบทบาทของแตละเครือขาย 
4. สรุปผลการนิเทศของทุกเครือขาย 

การดําเนินงานของศึกษานิเทศก ปการศึกษา 2563-2564 

แผนการดําเนินกิจกรรม 4 ภาคเรียน 

โรงเรียนกลุมเปาหมาย (รอผล O-NET) 
จํานวน …........... โรงเรียน 

โรงเรียนสังกัด สพม.35 
จํานวน …................ โรงเรียนs 

ศึกษานิเทศก นิเทศที่โรงเรียน - 

1. โรงเรียนดําเนินการตามแนวทางการนิเทศภายใน 
2. ศึกษานิเทศก นิเทศระบบการนิเทศภายใน 
3. PLC รองวิชาการ/ผูรับผิดชอบงานวิชาการ 
4. เขตพื้นท่ีพัฒนาทักษะการนิเทศสําหรับครูผูนิเทศ 
5. ครูผูนิเทศ สังเกตชั้นเรียน และรายงานในระบบนิเทศออนไลน 
6. พัฒนาการจัดการเรียนรูโดยศูนยพัฒนากลุมสาระ 
7. โรงเรียนรวมกับศึกษานิเทศก สรุป และวางแผนดาํเนินการภาคเรียนตอไป 
8. ศึกษานิเทศก นิเทศตดิตาม นโยบาย สพฐ. และตามที่โรงเรียนรองขอ 
9. สอดแทรกในการจัดการเรยีนรู PISA ในทุกกลุมสาระการเรียนรู 

หมายเหต ุภาคเรียนท่ี 1/2563 นิเทศเพิ่มเติมจากตารางดานบน ดังนี้  
1. การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถิ่น (ภาษาแม) เนนเพื่อการสื่อสาร 
2. การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
3. การจัดการเรียนรูเพื่อฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนขั้นตอน (Coding) 
4. การสงเสริมการเรียนรูเพื่อยกระดับการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) 

(เตรียมสอบนานาชาติ) 
5. การจัดการเรียนรูสงเสริมวนิัยนักเรียน (สงเสริม) 
6. การสงเสริมการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียน (สงเสริม) 
 



เอกสารชุดท่ี 1 ........................................หนา  2 
 

 
 

เปรียบเทียบตัวชี้วัดของการมีและเลื่อนวิทยฐานะ และการเลื่อนเงนิเดือน 
การมีและเลื่อนวิทยฐานะ เลื่อนเงินเดือน 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
1.ดานการจัดการเรียนการสอน 
   1.1 การสรางและหรือพฒันาหลักสูตร 

1. ดานการจัดการเรียนการสอน 
    ๑.๑ การสรางและหรือพัฒนาหลักสูตร  

   1.2 การจัดการเรียนรู 
        1.2.1 การออกแบบหนวยการเรียนรู 

    ๑.๒ การจัดการเรียนรู 
          ๑.๒.๑ การออกแบบหนวยการเรียนรู  

        1.2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู/
แผนการจัด การศึกษาเฉพาะบุคคล/แผนการสอน
รายบุคคล/แผนการจัดประสบการณ 

          ๑.๒.๒ การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู/แผน 
การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล/แผนการสอน
รายบุคคล/แผนการจัดประสบการณ  

        1.2.3 กลยุทธในการจัดการเรียนรู           ๑.๒.๓ กลยุทธในการจัดการเรียนรู  
        1.2.4 คุณภาพผูเรียน           ๑.๒.๔ คุณภาพผูเรียน 

                   ๑.๒.๔.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผูเรียน 
                   ๑.๒.๔.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ผูเรียน 

   1.3 การสรางและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรู 

    ๑.๓ การสรางและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรู  

   1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู     ๑.๔ การวัดและประเมินผลการเรียนรู  
   1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู     ๑.๕ ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และหรือวิจัย เพื่อ

แกปญหาหรือพัฒนาการเรียนรูท่ีสงผลตอคุณภาพ
ผูเรียน 

2. ดานการบริหารจัดการช้ันเรียน 
   2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน 

2. ดานการบริหารจัดการข้ันเรียน  
    ๒.๑ การบริหารจัดการชั้นเรียน และ  

   2.2 การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน     ๒.๒ การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 
   2.3 การจัดทําขอมูลสารสนเทศ และเอกสาร
ประจําชั้นเรียนหรือประจําวิชา 

          การจัดทําขอมูลสารสนเทศ 

3. ดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
   3.1 การพัฒนาตนเอง 

3. ดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
    3.1 การพัฒนาตนเอง 

   3.2 การพัฒนาวิชาชีพ     3.2 การพัฒนาวิชาชพี 
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รายละเอียดตัวชี้วัด การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ (ว 21) 

คําชี้แจง วิธีการประเมินแตละตัวชี้วัดใหดําเนินการ ดังนี ้
1. ใหผูดํารงตําแหนงครูประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ 3 ดาน 13 ตัวชี้วัด 

โดยพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริง พรอมท้ังใหแนบเอกสารหลักฐาน เพื่อประกอบการพิจารณา 
ของผูอํานวยการสถานศึกษาดวย 

2. ใหผูดํารงตําแหนงครูบันทึกระดับคุณภาพท่ีไดในตารางสรุปผลการประเมินกรณีตัวชี้วัดใด 
มีผลการประเมินต่ํากวาระดับ 1 หรือมีกิจกรรมไมครบถวนตามระดับคุณภาพ ไมใหคะแนนสําหรับ
ตัวชี้วัดน้ัน  

มีการประเมิน 3 ดาน 13 ตัวชี้วัด ดังนี ้
1.  ดานการจัดการเรียนการสอน 

1.1 การสรางและหรือพัฒนาหลักสูตร 
1.2 การจัดการเรียนรู 

1.2.1 การออกแบบหนวยการเรียนรู 
1.2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  

แผนการสอนรายบุคคล (IIP) แผนการจัดประสบการณ 
1.2.3 กลยุทธในการจัดการเรียนรู 
1.2.4 คุณภาพผูเรียน 

1.3 การสรางและการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรู 
1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 

 2.  ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน 
2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
2.2 การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 
2.3 การจัดทําขอมูลสารสนเทศ และเอกสารประจําชั้นเรียนหรือประจําวชิา 
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รายละเอียดตัวช้ีวัด การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที ่
ดานที่ 1  ดานการจัดการเรียนการสอน  

  หมายถึง การจัดทําหลักสูตรและหรือพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง 
มีปญญา มีศักยภาพ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สมรรถนะ
สําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดการเรียนรูดวยวิธีการ รูปแบบ 
ที่หลากหลาย และเหมาะสม เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยวิธีการปฏิบัติ 

1.1  การสรางและหรือพัฒนาหลักสูตร  
หมายถึง การจัดทําและหรือพัฒนาหลักสูตรรายวิชาหรือสาระการเรียนรูท่ีรับผิดชอบ โดยมี

การวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดเพื่อจัดทําคําอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรู รวมทั้ง 
มีการประเมินความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู 

ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพ 
ดานที่ 1 ดานการ
จัดการเรียนการ
สอน 
 1.1 การสรางและ 
หรือพัฒนาหลักสูตร 

1. วิเคราะหหลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู 
และนําไปจัดทํารายวิชา และหนวยการเรียนรูใหสอดคลองกับมาตรฐาน 
การเรียนรู ตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู 
2. ปรับประยุกตหลักสูตรรายวิชา และหนวยการเรียนรู และสรางองคความรู
ใหม ใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ผูเรียนทองถิ่น และสามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริง 
3. ประเมินผลการใชหลักสูตรอยางเปนระบบและนําผลการประเมินการใช
หลักสูตรมาปรับปรุงพัฒนาใหมีคุณภาพสูงขึ้น 

1.2  การจัดการเรียนรู  
หมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ คุณลักษณะตามมาตรฐาน

การเรียนรู ตัวช้ีวัด สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยจัดการเรียนรู ท่ีเนนผูเรียน 
เปนสําคัญ ใหเรียนรูดวยวิธีการปฏิบัติ สงเสริมใหผู เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและ 
เต็มตามศักยภาพ โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

1.2.1  การออกแบบหนวยการเรียนรู  
หมายถึง การจัดทําและหรือพัฒนาหนวยการเรียนรูที่สอดคลองกับคําอธิบาย

รายวิชา ธรรมชาติของสาระการเรียนรู เหมาะสมกับผูเรียน บริบทของสถานศึกษาและทองถิ่น มีกิจกรรม
การเรียนรูดวยวิธีการปฏิบัติ (Active Learning) โดยเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี แหลงเรียนรู และการวัดและประเมินผลเพื่อใหผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ บรรลุ
ตามมาตรฐานการเรียนรู และประเมินผลหนวยการเรียนรู 
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ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพ 
1.2 การจัดการ
เรียนรู 
1.2.1 การออกแบบ
หนวยการเรียนรู 

1. ออกแบบหนวยการเรียนรู โดยการปรับประยุกตใหสอดคลองกับบริบท 
ของสถานศึกษาทองถิ่น และเหมาะสมกับผูเรียน 
2. มีกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการปฏิบัติท่ีสอดคลองกับธรรมชาติของสาระ 
การเรียนรูอยางหลากหลายและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 
3. ประเมินผลการใชหนวยการเรียนรู และนาํผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา 
ใหมีคุณภาพสูงขึ้น 

1.2.2  จัดทําแผนการจัดการเรียนรู 
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู 
หมายถึง การกําหนดแนวทางการจัดการเรียนตามหนวยการเรียนรู เปนการเตรียม 

การสอนหรือการกําหนดกิจกรรมการเรียนรูลวงหนาอยางเปนระบบ และเปนลายลักษณอักษร 
จัดทําแผนการจัดประสบการณ  
หมายถึง การกําหนดแนวทางการจัดประสบการณ เพื่อสงเสริมพัฒนาการท่ีสมดุลท้ัง 4 

ดาน ไดแก ดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา ผานกิจกรรมการเลนท่ีเหมาะสมกับวัยและ
ความแตกตางระหวางบุคคล 

ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพ 
1.2.2 จัดทําแผน 
การจัดการเรียนรู/  
แผนการจัด
ประสบการณ 

1. วิเคราะหผูเรียนเปนรายบคุคล 
2. จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองกับการออกแบบหนวยการเรียนรู 
ธรรมชาติของผูเรียนและบริบทของสถานศึกษาและทองถิ่นที่มีองคประกอบ
ครบถวนตามรูปแบบท่ีหนวยงานการศึกษาหรือสวนราชการตนสังกัดกําหนด
และสามารถนําไปปฏบิัติไดจริง 
3. มีกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการปฏิบัติท่ีสรางสรรคอยางหลากหลาย
สอดคลองกับธรรมชาติของสาระการเรียนรูและผูเรียน 
4. มีบันทึกหลังการสอนท่ีสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูและนําผลมา
ปรับประยุกตแผนการจัดการเรียนรูใหมีคุณภาพที่สูงขึ้น 

1.2.3  กลยุทธในการจัดการเรียนรู  
หมายถึง วิธีการจัดการเรียนรูท่ีแยบยล โดยใชเครื่องมือ รูปแบบ เทคนิค และวิธีการ

อยางหลากหลายที่มีประสิทธิภาพ บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู 
ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพ 

1.2.3 กลยุทธ 
ในการจัดการเรียนรู 

1. จัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ เทคนิค และวิธีการท่ีเนนการปฏิบัติ มีความ
หลากหลาย ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี การจัดการเรียนรู การวัดผลและ
ประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู 
ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรูและสอดคลองกับธรรมชาติ
ของผูเรียนและสาระการเรียนรู 
2. ประเมินผลการใชกลยุทธในการจัดการเรียนรูและนําผลการประเมิน 
มาปรับปรุงใหมีคุณภาพสูงขึ้น 
3. นิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา 
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1.2.4  คุณภาพผูเรียน  
หมายถึง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ทําใหผูเรียนมีความรู ทักษะ คุณลักษณะ 

ตามมาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดของสาระการเรียนรู มีสมรรถนะท่ีสําคัญ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงคตามหลักสูตร 

ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพ 
1.2.4 คุณภาพ
ผูเรียน 

จํานวนผูเรียนไมนอยกวารอยละ 75 มีผลการพัฒนาคุณภาพเปนไปตาม 
คาเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนด 

1.3  การสรางและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรู  
หมายถึง การเลือก การคัดสรร ใช สรางและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา 

และแหลงเรียนรู เพื่อนําไปใชในการจัดการเรียนรู ท่ีเหมาะสมกับผูเรียนสอดคลองกับเน้ือหาสาระ 
มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด และจุดประสงคการเรียนรู 

ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพ 
1.3 การสรางและ
พัฒนา สื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา และ
แหลงเรียนรู 

1. สรางและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหลงเรียนรู 
นําไปใชในการจัดการเรียนรู เหมาะสมกับผูเรียน สอดคลองกับเน้ือหาสาระ
มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรูและจุดประสงคการเรียนรู 
2. ประเมินผลการใชสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรู 
และนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาใหมีคุณภาพสูงขึ้น 

1.4  การวัดและประเมินผลการเรียนรู  
หมายถึง กระบวนการที่ไดมาซึ่งขอมูลสารสนเทศที่เปนผลจากการจัดการเรียนรู เพื่อ

ปรับปรุง พัฒนา ตัดสินผลการเรียนรู ความกาวหนาและพัฒนาการของผูเรียน ท่ีสะทอนระดับคุณภาพ
ของผูเรียน โดยใชวิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย เหมาะสม และสอดคลองกับ
มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด และจุดประสงคการเรียนรู 

ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพ 
1.4 การวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู 

1. สรางและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายเหมาะสม และ
สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู  ตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู  และ
จุดประสงคการเรียนรู 
2. มีการประเมินตามสภาพจริง 
3. มีการประเมินคุณภาพของเครื่องมือ วัดและประเมินผลการเรียนรู และ 
นําผลการประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ไปปรับปรุงพัฒนาใหมีคุณภาพสูงขึ้น 
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1.5  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู  
หมายถึง กระบวนการแกไขปญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบท่ีสงผลตอ

การพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ 

ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพ 
1.5 การวิจัยเพื่อ
พัฒนา การเรียนรู 

1. ใชกระบวนการวิจัยหรือดําเนินการวิจัยในการสรางองคความรูใหมเพื่อ
แกปญหา และหรือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน โดยใชวิธีการท่ีถูกตองและ
เหมาะสมกับสภาพปญหาและความตองการจําเปน 
2. นําผลการแกปญหาหรือการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนหรือผลการวิจัย 
ไปใช 

ดานที่ 2  ดานการบริหารจัดการช้ันเรียน  
หมายถึง การจัดกิจกรรมสิ่งอํานวยความสะดวก จัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ที่สงเสริม 

สนับสนุน และชวยเหลือผูเรียนใหเกิดการเรียนรู อยางมีความสุข และเปนผูเสริมแรง ช้ีแนะแนวทาง 
ใหผูเรียนศึกษาแสวงหาความรู คิดวิเคราะห ปฏิบัติ และคนพบคําตอบดวยตนเอง 

2.1  การบริหารจัดการชั้นเรียน  
หมายถึง การจัดสภาพแวดลอม บรรยากาศในชั้นเรียนที่สงเสริมและเอ้ือตอการเรียนรู 

กระตุนความสนใจใฝรู ใฝศึกษา อบรมบมนิสัย ตลอดจนสงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิด ทักษะชีวิต 
ทักษะการทํางาน มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค คานิยมท่ีดีงาม ปลูกฝงความเปน
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สรางแรงบันดาลใจ และเสริมแรงใหผู เรียน 
มีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ มีความปลอดภัยและมีความสุข 

ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพ 
ดานที่ 2 ดานการ
บริหารจัดการช้ัน
เรียน  
  2.1 การบริหาร
จัดการชั้นเรียน 

1. ผูเรียนและผูที่เกี่ยวของมีสวนรวมอยางสรางสรรคในการจัดสภาพแวดลอม
บรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู มีความปลอดภัยและมีความสุข 
2. สงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดมีทักษะชีวิตและทักษะการทาํงาน 
3. อบรมบมนิสัยใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค 
คานิยมที่ดีงาม ปลูกฝงความเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 
4. เสริมแรงใหผูเรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ 
เกิดแรงบันดาลใจ 
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2.2  การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน  
หมายถึง การดําเนินการดูแลชวยเหลือผูเรียนอยางเปนระบบ โดยการรวบรวมขอมูล 

วิเคราะห สังเคราะห จัดทําและใชสารสนเทศของผูเรียน จัดทําโครงการและกิจกรรมเชิงสรางสรรค 
ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อสงเสริม ปองกัน และแกปญหาของผูเรียนรายบุคคล 

ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพ 
2.2 การจัดระบบ
ดูแลชวยเหลือผูเรียน 

1. รวบรวมขอมูล วิเคราะห สังเคราะห จัดทําและใชสารสนเทศของผูเรียน 
ในระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 
2. มีโครงการและจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรคดวยวิธีการท่ีหลากหลายในการ
ดูแลชวยเหลือผูเรียน 
3. สงเสริม ปองกันและแกปญหาผูเรียนอยางเปนระบบ 

2.3  การจัดทําขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรยีนหรือประจําวิชา 
หมายถึง การดําเนินการรวบรวมขอมูลของผูเรียนในทุกดานที่ผานการวิเคราะห สังเคราะห

อยางเปนระบบมีความถูกตองและเปนปจจุบัน เพื่อเปนสารสนเทศในการเสริมสรางและพัฒนาผูเรียน
ประจําชั้นหรือประจําวิชาท่ีรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพ 
2.3 การจัดทําขอมูล
สารสนเทศและ
เอกสารประจําชั้น
เรียนหรือประจําวิชา 

1. จัดทําขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียนหรือประจําวิชาอยาง
เปนระบบ ถูกตองและเปนปจจุบัน 
2. ใชสารสนเทศในการเสริมสรางและพฒันาผูเรียน 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561  มีจํานวน 3 มาตรฐาน  ไดแก 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผูเรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผูเรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
  1)  มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
       ความคิดเห็น และแกปญหา 
  3)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษากําหนด 
  2)  ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
 2.1  มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา 
        และทุกกลุมเปาหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวชิาชพี 
 2.5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 
 3.2  ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนาํผลมาพัฒนาผูเรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

 



เอกสารชุดท่ี 1 ........................................หนา  10 
 

 
 

สมรรถนะครูที่เกี่ยวกับการนิเทศภายในและการจัดการเรียนรู 
 

สมรรถนะที่ 1 การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู (Curriculum and Learning 
Management) 

1. สราง/พัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูที่สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางและทองถิ่น 
2. ประเมินการใชหลักสูตรและนําผลการประเมินไปใชในการพฒันาหลักสูตร 
3. กําหนดผลการเรียนรูของผูเรียนท่ีเนนการวิเคราะห สังเคราะห ประยุกต ริเริ่มเหมาะสม 
4. กับสาระการเรียนรู ความแตกตางและธรรมชาติของผูเรียนเปนรายบุคคล 
5. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลายเหมาะสมสอดคลองกับวัย และ 

ความตองการของผูเรียน และชุมชน 
6. เปดโอกาสใหผู เรียนมีสวนรวมในการออกแบบการเรียนรู  การจัดกิจกรรมและ 

การประเมินผลการเรียนรู 
7. จัดทําแผนการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบโดยบูรณาการอยางสอดคลองเชื่อมโยงกัน 
8. มีการนําผลการออกแบบการเรียนรูไปใชในการจัดการเรียนรู และปรับใชตามสถานการณ 
9. อยางเหมาะสมและเกิดผลกับผูเรียนตามที่คาดหวัง 
10. ประเมินผลการออกแบบการเรียนรูเพื่อนําไปใชปรับปรุง/พัฒนา 
11. จัดทําฐานขอมูลเพื่ออกแบบการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญ 
12. ใชรูปแบบ/เทคนิควิธีการสอนอยางหลากหลายเพื่อใหผูเรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
13. จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีปลูกฝง/สงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคและสมรรถนะ 

ของผูเรียน 
14. ใชหลักจิตวิทยาในการจัดการเรียนรูใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข และพัฒนา

อยางเต็มศักยภาพ 
15. ใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชนในการจัดการเรียนรู 
16. พัฒนาเครือขายการเรียนรูระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง และชุมชน 
17. ใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหา 
18. และกิจกรรมการเรียนรู 
19. สืบคนขอมูลผานเครือขายอินเตอรเน็ตเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู  
20. ใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการผลิตสื่อ/นวัตกรรมท่ีใชในการจัดการเรียนรู 
21. ออกแบบวิธีการวัดและประเมนิผลอยางหลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหา กิจกรรม 
22. การเรียนรู และผูเรียน 
23. สรางและนาํเคร่ืองมือวัดและประเมินผลไปใชอยางถูกตองเหมาะสม 
24. วัดและประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริง 
25. นําผลการประเมินการเรียนรูมาใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรู 
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สมรรถนะที่ 2 การพัฒนาผูเรียน (Student Development) 
1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมแกผูเรียนในการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน 
2. จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมโดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการวางแผนกิจกรรม 
3. จัดทําโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแกผูเรียน 
4. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนดานการดูแลตนเอง มีทักษะในการเรียนรู การทํางานการอยู

รวมกันในสังคมอยางมีความสุข และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง 
5. สอดแทรกความเปนประชาธปิไตย ความภูมิใจในความเปนไทย ใหแกผูเรียน 
6. จัดทําโครงการ/กิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเปนไทย 
7. ใหผูเรียน คณะครูผูสอน และผูปกครองมีสวนรวมในดูแลชวยเหลือนักเรียนรายบุคคล 
8. นําขอมูลนักเรียนไปใชชวยเหลือ/พัฒนาผูเรียนทั้งดานการเรียนรูและปรับพฤติกรรม 

เปนรายบุคคล 
9. จัดกิจกรรมเพื่อปองกันแกไขปญหา และสงเสริมพัฒนาผูเรยีนใหแกนักเรียนอยางทั่วถึง 
10. สงเสริมใหผูเรียนปฏิบัติตนอยางเหมาะสมกับคานิยมที่ดีงาม 
11. ดูแล ชวยเหลือ ผูเรียนทุกคนอยางทั่วถึง ทันการณ 

สมรรถนะที่ 3 การบริหารจดัการชั้นเรียน (Classroom Management) 
1. จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียน และภายนอกหองเรียนที่เอ้ือตอการเรียนรู 
2. สงเสริมการมีปฏิสัมพันธที่ดีระหวางครูกับผูเรียน และผูเรียนกับผูเรียน 
3. ตรวจสอบสิ่งอํานวยความสะดวกในหองเรียนใหพรอมใชและปลอดภัยอยูเสมอ 
4. จัดทําขอมูลสารสนเทศของนักเรียนเปนรายบุคคลและเอกสารประจําชั้นเรียนอยางถูกตอง 

ครบถวน เปนปจจุบัน 
5. นําขอมูลสารสนเทศไปใชในการพัฒนาผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ 
6. ใหผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดกฎ กติกา ขอตกลงในชั้นเรียน 
7. แกปญหา/พัฒนานักเรียนดานระเบียบวินัยโดยการสรางวนิัยเชิงบวกในชั้นเรียน 
8. ประเมินการกํากับดูแลชั้นเรียน และนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงและพัฒนา 

สมรรถนะที่ 4 การวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน (Analysis & Synthesis & 
Classroom Research) 

1. สํารวจปญหาเก่ียวกับนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเพื่อวางแผนการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน 
2. วิเคราะหสาเหตุของปญหาเกี่ยวกับนักเรียนท่ีเกิดขึ้นในชั้นเรียนเพื่อกําหนดทางเลือกในการ

แกไขปญหาระบุสภาพปจจุบัน 
3. มีการวิเคราะหจุดเดน จุดดอย อุปสรรคและโอกาสความสําเร็จของการวิจัยเพื่อแกไขปญหา

ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน 
4. รวบรวม จําแนกและจัดกลุมของสภาพปญหาของผูเรียน แนวคิดทฤษฎีและวิธีการแกไข

ปญหาเพื่อสะดวกตอการนําไปใช 
5. มีการประมวลผลหรือสรุปขอมูลสารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอการแกไขปญหาใน 
6. ชั้นเรียนโดยใชขอมูลรอบดาน 
7. จัดทําแผนการวิจัย และดําเนินกระบวนการวิจัย อยางเปนระบบตามแผนดําเนินการวิจัย 

ที่กําหนดไว 
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8. ตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือของผลการวิจัยอยางเปนระบบ 
9. มีการนําผลการวิจัยไปประยุกตใชในกรณีศึกษาอื่นๆ ท่ีมีบริบทของปญหาที่คลายคลึงกัน 

สมรรถนะที่ 5 ภาวะผูนําครู (Teacher Leadership) 
1. พิจารณาทบทวน ประเมินตนเองเก่ียวกับพฤติกรรมที่แสดงออกตอผูเรียนและผูอื่น 
2. มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม 
3. เห็นคุณคา ใหความสําคัญในความคิดเห็นหรือผลงาน และใหเกียรติแกผูอื่น 
4. กระตุนจูงใจ ปรับเปลี่ยนความคิดและการกระทําของผูอ่ืนใหมีความผูกพันและมุงมั่น 

ตอเปาหมายในการทํางานรวมกัน 
5. มีปฏิสัมพันธในการสนทนา มีบทบาท และมีสวนรวมในการสนทนาอยางสรางสรรคกับผูอ่ืน

โดยมุงเนนไปท่ีการเรียนรูของผูเรียนและการพัฒนาวิชาชีพ 
6. มีทักษะการฟง การพูด และการตั้งคําถาม เปดใจกวาง ยืดหยุน ยอมรับทัศนะที่หลากหลาย

ของผูอื่น เพื่อเปนแนวทางใหมๆ ในการปฏิบัติงาน 
7. สืบเสาะขอมูล ความรูทางวิชาชีพใหมๆ ท่ีสรางความทาทายในการสนทนาอยางสรางสรรค

กับผูอื่น 
8. ใหความสนใจตอสถานการณตางๆ ท่ีเปนปจจุบัน โดยมีการวางแผนอยางมีวิสัยทัศน 

ซึ่งเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน เปาหมาย และพันธกิจของโรงเรียนรวมกับผูอื่น 
9. ริเร่ิมการปฏิบัติท่ีนําไปสูการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนานวัตกรรม 
10. กระตุนผูอ่ืนใหมีการเรียนรูและความรวมมือในวงกวางเพื่อพัฒนาผูเรียน สถานศึกษาและ

วิชาชีพ 
11. ปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนภายใตระบบ/ขั้นตอนท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได 
12. พิจารณาไตรตรองความสอดคลองระหวางการเรียนรูของนักเรียน และการจัดการเรียนรู 
13. สนับสนุนความคิดริเริ่มซึ่งเกิดจากการพิจารณาไตรตรองของเพื่อนรวมงาน และมีสวนรวม 

ในการพัฒนานวัตกรรมตางๆ 
14. ใชเทคนิควิธีการหลากหลายในการตรวจสอบ ประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง และผลการ

ดําเนินงานสถานศึกษา 
15. กําหนดเปาหมายและมาตรฐานการเรียนรูที่ทาทายความสามารถของตนเองตามสภาพจริง

และปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จได 
16. ใหขอมูลและขอคิดเห็นรอบดานของผูเรียนตอผูปกครองและผูเรียนอยางเปนระบบ 
17. ยอมรับขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับความคาดหวังดานการเรียนรูของผูเรียนจากผูปกครอง 
18. ปรับเปลี่ยนบทบาทและการปฏิบัติงานของตนเองใหเอ้ือตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผูเรียน 
19. ตรวจสอบขอมูลการประเมินผูเรียนอยางรอบดาน รวมไปถึงผลการวิจัย หรือองคความรู

ตางๆ และนําไปใชในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผูเรียนอยางเปนระบบ 
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สมรรถนะที่ 6 การสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู 
(Relationship & Collaborative – Building for Learning Management) 

1. กําหนดแนวทางในการสรางความสัมพันธที่ดี และความรวมมือกับชุมชน 
2. ประสานใหชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษา 
3. ใหความรวมมือในกิจกรรมตางๆ ของชุมชน 
4. จัดกิจกรรมที่เสริมสราง ความสัมพันธและความรวมมือกับผูปกครอง ชุมชน และองคกรอ่ืนๆ 

ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการจัดการเรียนรู 
5. สรางเครือขายความรวมมือระหวางครู ผูปกครอง ชุมชน และองคกรอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและ

เอกชน เพื่อสนับสนุนสงเสริมการจัดการเรียนรู 

 
 
 
 
 



แบบบนัทึกการนิเทศ ติดตามการดําเนินงานระบบนิเทศภายในโรงเรียน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลําปาง-ลําพูน) 

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

คําชี้แจง  
1. แบบบันทึกนิเทศ ติดตามระบบนิเทศภายในโรงเรียน จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อบันทึก

สภาพการดําเนินงานระบบนิเทศภายในโรงเรียน 
2. แบบบันทึกการนิเทศ ติดตามระบบนิเทศภายในโรงเรียนแบงเปน 2 ตอน ไดแก 

ตอนที่ 1 สภาพการดาํเนินงานระบบนิเทศภายในโรงเรียน มี 4 ดาน ไดแก  
1) ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ       
2) ดานหลักสูตร    
3) ดานการจัดการเรียนรู 
4) ดานการพัฒนาและใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา   
5) ดานการวัดและประเมินผล 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเก่ียวกับสภาพการดาํเนินงานระบบนิเทศภายในโรงเรียน 
3. ถาโรงเรียนปฏิบัติหรืออยูระหวางดําเนินการ ใหทําเครื่องหมาย √ ถายังไมปฏิบัติหรือยังไม

ดําเนินการ ใหทําเครื่องหมาย x (ปฏิบัติ 1 ขอ = 1 คะแนน) 
    4. โรงเรียนประเมินตนเอง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง และรายงานในระบบนิเทศภายใน 
เกณฑระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4)  ดี (3) พอใช (2) ปรับปรุง (1) 
27-32 22-26 17-21 0-16 

สรุปผลการดําเนินงานระบบนิเทศภายในของโรงเรียน 
ที ่ รายดานการนิเทศ ติดตาม คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
๑ ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 8  
๒ ดานหลักสูตร - - 
 2.1 หลักสูตรระดับสถานศึกษา 5  
 2.2 หลักสูตรระดับชั้นเรียน 2  

๓ ดานการจัดการเรียนรู 6  
4 ดานการพัฒนาและใชสื่อ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา   4  
5 ดานการวัดและประเมินผล   7  

รวม 32  
สรุปผลการประเมิน  (   ) ดีมาก   (   ) ดี   (   ) พอใช   (   ) ปรับปรุง 

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

       วันที่ ......./................... / ........... 
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แบบบันทึกการนิเทศ ติดตามการดําเนินงานระบบนิเทศภายในโรงเรียน 

ตอนที่ 1   สภาพการดําเนินงานระบบนิเทศภายในโรงเรยีน 
คําชี้แจง   ทําเครื่องหมาย √ หรือ X ลงในชองสภาพการปฏิบัติ ตามสภาพการดาํเนินงานของโรงเรียน 

ขอที ่ รายการนิเทศ ติดตาม สภาพการปฏิบัติ 
บันทึกเพ่ิมเติม √ X 

1. ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ - - - 
1.1 วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา    
1.2 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียน 

รอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
ทุกกลุมเปาหมาย 

   

1.3 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี    
1.4 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ 

ตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
   

1.5 ดําเนินการพัฒนาครูผูชวยอยางชัดเจน   ถาไมมีครูผูชวยถือวา
ปฏิบัติ 

1.6 สะทอน สรุป และรายงานผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาตอผูเก่ียวของ  

   

1.7 นําผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาไปใชวาง
แผนการดําเนินงานเพื่อปรับปรุงพัฒนา  

   

1.8 มปีระกาศหรือคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน     
 รวม.    

2. ดานหลักสูตร - - - 
หลักสูตรระดับสถานศึกษา - - - 
2.1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา    
2.2 มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาใหสอดคลองกับบริบทและ

ความตองการของทองถ่ิน 
   

2.3 มีการประกาศใชหลักสูตรสถานศึกษา    
2.4 มีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาอยางตอเนื่อง    
2.5 สรุปและรายงานผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาให

ผูเก่ียวของทราบ 
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แบบบันทึกการนิเทศ ติดตามการดําเนินงานระบบนิเทศภายในโรงเรียน (ตอ) 

ขอที ่ รายการนิเทศ ติดตาม 
สภาพการ

ปฏิบัติ บันทึกเพิ่มเติม 
√ X 

หลักสูตรระดบัชั้นเรียน - - - 
2.6 กําหนดใหมีคําอธิบายรายวิชา ท่ีสอดคลองกับ

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู ครบทุกรายวิชา  
   

2.7 มีการพัฒนาผูเรียนครอบคลุมทั้งดานพุทธิพิสัย ทักษะ
พิสัย และจิตพสิัย ในรายวิชาเพิ่มเติมทุกรายวิชา 

   

 รวม.    
3. ดานการจัดการเรียนรู - - - 

3.1 มีการประกาศองคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู    
3.2 มีการตรวจ/ประเมินแผนการจัดการเรียนรูของครูทุก

คนกอนการนําไปใช 
   

3.3 สนับสนุน สงเสริมใหครูออกแบบการจัดการเรียนรูที่
เนนกระบวนการ Active Learning 

   

3.4 มีการนิเทศครูทุกคน ตามจํานวนครั้งที่สถานศึกษา
กําหนด 

   

3.5 สนับสนุน สงเสริมใหเกิดชุมชนการเรียนรู 
ทางวิชาชพี (PLC) 

   

3.6 กําหนดใหครูทุกคนรายงานผลการจัดการเรียนรู ให
ผูบริหารสถานศึกษาทราบ อยางนอยภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 

   

 รวม.    
4. การพัฒนาการใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 

- - - 

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

   

4.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน 
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

   

4.3 สงเสริมใหครูมีการจัดหา ผลิต พัฒนาสื่อ และ
นวัตกรรมฯ 

   

4.4 สงเสริมใหครูมีการประเมินผลการใชสื่อ นวัตกรรม 
เพื่อปรับปรุงพัฒนาอยางตอเน่ือง 

   

 รวม    
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แบบบันทึกการนิเทศ ติดตามการดําเนินงานระบบนิเทศภายในโรงเรียน (ตอ) 

ขอที ่ รายการนิเทศ ติดตาม 
สภาพการ

ปฏิบัติ บันทึกเพิ่มเติม 
√  X 

5. ดานการวัด ประเมินผล - - - 
5.1 มีและปฏิบัติตามระเบียบการวัดและประเมินผลการ

เรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   

5.2 กําหนดใหครูมีการจัดทําโครงสรางการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู  

   

5.3 กําหนดใหครูนําผลการประเมินหลักสูตรในระดับชั้น
เรียน : หนวยการเรียนรู/กลยุทธการจัดการเรียนรู ไป
ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรรายวิชาและ/หรือแผนการ
จัดการเรียนรู 

   

5.4 กําหนดใหครูมีการประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัด
และประเมินผลการเรียนรู และนําผลการประเมิน 
ไปปรับปรุงพัฒนาใหมีคุณภาพสูงขึ้น  

   

5.5 มีนโยบายใหครูนําผลการประเมินมาวิเคราะห 
เพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

   

5.6 มีการกําหนดเอกสาร หลักฐานในชั้นเรียนสอดคลอง
กับระเบียบการวัดและประเมนิผล 

   

5.7 มีมาตรการปองกันผลการเรียนรูท่ีไมพึงประสงค : 
แนวปฏิบัติ ในการสอนซอมเสริม การสอบแกตัวกรณี
ผูเรียนมีระดับผลการเรียน “0” “ร” หรือ “มส”  

   

 รวม    

ตอนที่ 2  ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานระบบนิเทศภายใน 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 



แบบรายงานการนิเทศบูรณาการโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 
6. การประกันคุณภาพการศึกษา 

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

ตัวช้ีวัดการนิเทศบูรณาการโดยใชพื้นที่เปนฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โครงการ/นโยบาย ตัวช้ีวัด 

1. การพัฒนาและการใช
หลักสูตรสถานศึกษา 

1. โรงเรียนมีแนวทางการพัฒนาและใชหลักสูตรสถานศึกษาอยางเหมาะสม
กับบริบทของสถานศึกษา 
2. โรงเรียนมีแนวทางการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาในป 2562 เพ่ือนํา
ผลมาใชในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาในปการศึกษา 2563 
3. โรงเรียนมีแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 
2560) และแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

2. การอานคลอง  
เขียนคลอง 

1. โรงเรียนมีแนวทางการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล 
2. โรงเรียนมีแนวทาง/วิธีการ/นวัตกรรมในการแกไขปญหาการอานไมคลอง 
เขียนไมคลอง 
3. โรงเรียนมีผลการแกไขปญหาการอานไมคลอง เขียนไมคลอง  
(คิดเปนรอยละ) 

3. การจัดการเรียนรูเชิงรุก 
(Active Learning) 

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

 



 

จุดเนนการนิเทศ ตัวช้ีวัด 
  - สรางสรรคผลงานนวัตกรรมที่สอดคลองกับสมรรถนะสําคัญใน

ศตวรรษที่ ๒๑ 
 - มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพ ในการเรียนรูตาม
ระดับชวงวัย 
3. ครูมีการบันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู และนําผลไปใชในการแกปญหา 
และพัฒนานักเรียนหรือใชประกอบการวิจัยในชั้นเรียน 
4. นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหระดับสูง สรางองคความรูไดดวยตนเอง 
5. นักเรียนมีทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตในการเรียนรู 
ตามระดับชวงวัย 

4. การจัดการเรียนรูโดยใช
สื่อเทคโนโลยีทางไกล 
(DLTV/DLIT) 

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

5. การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียน 

1. โรงเรียนมีแนวทาง/วิธีการ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรมของ
โรงเรียนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 
2. โรงเรียนและครูมีขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับตางๆ เชน O-NET 
ผลการประเมินระดับชั้นเรียนและระดับสถานศึกษา ฯลฯ 
3. ครูมีขอมูลและใชขอมูลรายบุคคลของนักเรียนในการพัฒนาการเรียนรู 
ของผูเรียน 
4. ครูมีการนําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปวิเคราะหเพื่อหาจุดพัฒนา 
5. ครูมีแผนงาน/โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู 
6. ครูมีการรายงานผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูตามแผนงาน/ 
โครงการ 
7. นักเรียนเปนรายบุคคลมีความกาวหนาในการเรียนรูเปนไปตามเปาหมาย 
ที่กําหนด 

6. การประกันคุณภาพ 1.โรงเรียนมี แนวทาง/วิธีการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
2. ครูมีวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแกปญหาและพัฒนานักเรียน 
3. โรงเรียนมีแนวทางการรายงานผลการปฏิบัติงานของครู (SAR) ที่เปน
ปจจุบัน 
4. โรงเรียนมีแนวทางการรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปของโรงเรียนท่ี
เปนปจจุบัน 
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แบบบันทึกการสังเกตการจัดการเรียนรู 
โรงเรียน ………………………………………………………………… อําเภอ ………………………….. จังหวัด 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลําปาง-ลําพูน) 
 
ชื่อครูผูสอน ..................................................... ชั้น .................. สาระการเรียนรู .............................................. 
หนวยท่ี ................. เร่ือง ................................................................................................. เวลา ............ ชั่วโมง 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย / ในชองปฏิบัติ หรือ X ในชองไมปฏิบัต ิในแตละรายการประเมิน 
คําชี้แจง ประเด็นในการสังเกตการจัดการเรียนรู มีจาํนวน 3 ดาน ถาปฏิบัติ 1 ขอ เทากับ 1 คะแนน ดังนี้ 

ท่ี รายการสังเกต คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
1 การวิเคราะหหลักสูตรสูการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 7  
2 การจัดกระบวนการเรียนรู 12  
3 การวัดและประเมินผล 5  
 รวม 24  

เกณฑการประเมิน 
 ดีมาก  (4) = 20-24 ดี (3) = 16-19 พอใช (2) = 12-15  ปรับปรุง (1) = นอยกวา 11 
คะแนน  

บันทึกขอสังเกต 
จุดเดน
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................  
จุดที่ควรพัฒนา
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................  
 
สรุปผลการสังเกตการจัดการเรียนรู   

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

ลงชื่อ.................................................... ผูสังเกตฯ 
         (............................................) 
ตําแหนง..................................................... 
วันที่.................เดือน...........................พ.ศ....................... 
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แบบบันทึกการสังเกตการจัดการเรียนรู 
โรงเรียน ………………………………………………………………… อําเภอ ………………………….. จังหวัด 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลาํปาง-ลําพูน) 

ที ่ รายการสังเกต 
สภาพการ

ปฏิบัติ 
บันทึกเพ่ิมเติม 

/ X 
1 การวิเคราะหหลักสูตรสูการจัดทําแผนการจัดการ

เรียนรู 
- - - 

1.1 มีการวิเคราะหมาตรฐาน/ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู 
ไดสอดคลองเหมาะสม โดยแยกเปนดานความรู (K) 
ทักษะ (P) และคุณลักษณะ (A) 

   

1.2 มีการจัดทําคําอธิบายรายวิชาที่สอดคลองกับ
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรูที่กําหนด 

   

1.3 มีการออกแบบแผนการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลอง
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรูและบริบท
สถานศึกษา/ทองถิ่น 

   

1.4 มีการกําหนดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน 
ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 

   

1.5 มีการกําหนดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน 
ดาน การอาน คิดวิเคราะห และเขียน 

   

1.6 กําหนดเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนรูและคะแนน 
ไดเหมาะสมกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู 

   

1.7 จัดทําโครงสรางรายวชิาที่สอดคลองกับมาตรฐาน/
ตัวช้ีวัด หรือผลการเรียนรู  

   

 รวม    
2 การจัดกระบวนการเรียนรู -  - 
2.1 มีการนําเขาสูบทเรียนทีก่ระตุน/เราความสนใจ

สอดคลองกับเนื้อหาไดเหมาะสม 
   

2.2 แจงตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู    
2.3 มีการทบทวนความรูเดิมเพื่อเชื่อมโยงสิ่งใหม    
2.4 มีข้ันตอน/รูปแบบ/หลักการ ทฤษฎี การจัดการเรียนรู

มาใชไดเหมาะสมกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด หรือผลการ
เรียนรู 

   

2.5 ออกแบบและจัดการเรียนรูท่ีเนนกระบวนการ Active 
Learning 

   

2.6 มีการพัฒนาผูเรียนดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 
คุณธรรมจริยธรรม คานิยมที่ดีงาม ปลูกฝงความเปน
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ใน
การจัดการเรียนรูชัดเจน 

   

 
 



3 
 

แบบบันทึกการสงัเกตการจัดการเรียนรู (ตอ) 
 

ที ่ รายการสังเกต 
สภาพการ

ปฏิบัติ 
บันทึกเพ่ิมเติม 

/ X 
2.7 มีการพัฒนาผูเรียนดาน การอาน คิดวิเคราะหและ

เขียนในการจัดการเรียนรูชัดเจน 
   

2.8 การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล 

   

2.9 เปดโอกาสผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นอันจะไปสูการ
สรางองคความรู มีการนําเสนอผลงานดวยตนเอง 

   

2.10 ใชสื่อ/นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา แหลง
เรียนรูไดเหมาะกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด หรือผลการ
เรียนรู 

   

2.11 มีเทคนิคการจัดการชั้นเรียนอยางเหมาะสม    
2.12 บันทึกหลังการสอนท่ีสอดคลองกับจุดประสงคการ

เรียนรูและนําผลมาปรับประยุกตแผนการจัดการ
เรียนรูใหมีคุณภาพท่ีสูงขึ้น 

   

 รวม    
3 การวัดและประเมินผล - - - 

3.1 มีเคร่ืองมือวัดและประเมินผลที่สอดคลองกับ
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู ที่หลากหลาย 

   

3.2 มีเคร่ืองมือวัดและประเมินผลที่ การอานคิด วิเคราะห
และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีสอดคลองกับ
แผนการจัดการเรียนรู 

   

3.3 มีการตรวจสอบระดับการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการ
และเคร่ืองมือท่ีขั้นความสามารถไดหลายระดับ 
(Bloom' Taxonomy) 

   

3.4 มีการประเมินและใหขอมูลยอนกลับเพื่อพัฒนาแก
ผูเรียนไดอยางเหมาะสม  

   

3.5 มีการบันทึกผลการประเมินในแบบบันทึกผลการเรียน
ประจํารายวิชา (ปพ.5 (เดิม)) หรือระบบอ่ืนใดที่ทาง
โรงเรียนกําหนดครบทุกดาน เปนปจจุบัน 

   

 รวม    
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพิ่มเติม/อ่ืนๆ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 



03/03/63

1

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และสะท้อนผลการพัฒนา เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินระบบบริหารและการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ผลนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2562

นางสาวพลอยไพลิน  นิลกรรณ์
ศึกษานิเทศก์

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสะท้อนผลการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 
สพ
ม.35

นิเท
ศสพ

ม.35

นิเท
ศ
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา
เขต 35

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ประสบผลส าเร็จ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ คือ กระบวนการบริหาร
การศึกษา กระบวนการเรียนการสอนและกระบวนการนิเทศการศึกษา ส าหรับกระบวนการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการท่ี  
ผู้นิเทศใช้ข้อมูลจากการติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผล ส าหรับการวางแผนในการให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ ร่วมคิด ร่วมท า 
และสนับสนุน ให้มีการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึนตรงตามสภาพความต้องการท่ีแท้จริงของการพัฒนา โดยผ่าน
ครูผู้สอนและ ผู้บริหารโรงเรียน รวมท้ังการช้ีแจง การแสดง หรือการแนะน าเก่ียวกับการสอน การนิเทศการศึกษาจึงเป็น 
ภารกิจท่ีจ าเป็นต่อการจัดการศึกษา ท่ีต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้เก่ียวข้อง เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนให้กระบวนการ
บริหาร และกระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพและให้ทันต่อสภาพความ เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน

ดังนั้น ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้
จัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เครือข่ายการนิเทศ ท้ังนี้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลด้านวิชาการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทุกเครือข่ายและใช้เป็นกรอบ แนวทางการปฏิบัติ งาน/กิจกรรม/
โครงการ ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษาให้สัมพันธ์สอดคล้องกับทิศทางตามจุดเน้น นโยบาย และยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมาย คือ การพัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้
เข้มแข็งและต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของครูให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนต่อไป



03/03/63

3

พื้นที่ปฏิบัติการ

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามีโรงเรียนในสังกัด 45 โรงเรียนแบ่งเป็น 7 สหวิทยาเขต

จังหวัดล าปาง จังหวัดล าพูน

สหวิทยาเขตในจังหวัดล าปาง

1. สหวิทยาเขตบุญวาทย์ จ านวน 8 โรงเรียน ได้แก่
1. โรงเรียนบุญวาทย์
2. โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
3. โรงเรียนสบจางวิทยา
4. โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
5. โรงเรียนประชาราชวิทยา
6. โรงเรียนเมืองมายวิทยา
7. โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
8. โรงเรียนก่ิวลมวิทยา

ศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบสหวิทยาเขต 
: นางสาวสุดาภรณ์  สืบสุติน
: นายสรวง  ศรีแก้วทุม

2. สหวิทยาเขตกัลยา จ านวน 6 โรงเรียน ได้แก่
1. โรงเรียนล าปางกัลยาณี
2. โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
3. โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
5. โรงเรียนแม่สันวิทยา
6. โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม

ศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบสหวิทยาเขต 
: นางศรีจันทรัตน์  กันทะวัง
: นายกฤษฎา  มณีเชษฐา
: นายพีรวุทธิ์  สีตาบุตร
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สหวิทยาเขตในจังหวัดล าปาง

3. สหวิทยาเขตเถินบุรินทร์ จ านวน 10 โรงเรียน ได้แก่
1. โรงเรียนเถินวิทยา
2. โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
3. โรงเรียนแม่พริกวิทยา
4. โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
5. โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
6. โรงเรียนไหล่หินวิทยา
7. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
8. โรงเรียนแม่ทะวิทยา
9. โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
10. โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี

ศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบสหวิทยาเขต 
: นายชนินทร์  วรรณมณี 
: นางสาววาสนา  บุญมาก

4. สหวิทยาเขตพญาวัง จ านวน 6 โรงเรียน ได้แก่
1. โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
2. โรงเรียนวังเหนือวิทยา
3. โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
4. โรงเรียนเมืองปานวิทยา
5. โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
6. โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

ศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบสหวิทยาเขต 
: นางสาวรุ่งรัตน์  มองทะเล
: นางชนัดดา  ทิพย์เลิศ

สหวิทยาเขตในจังหวัดล าพูน

5. สหวิทยาเขตจามเทวี จ านวน 5 โรงเรียน ได้แก่
1. โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน
2. โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
3. โรงเรียนป่าซาง
4. โรงเรียนวชิรป่าซาง
5. โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม

6. สหวิทยาเขตหริภุญชัย จ านวน 5 โรงเรียน ได้แก่
1. โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน
2. โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
3. โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา
4. โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
5. โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

7. สหวิทยาเขตศรีวิชัย จ านวน 5 โรงเรียน ได้แก่
1. โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
2. โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
3. โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
4. โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา
5. โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบสหวิทยาเขต 
: นางสาวพิชญา  ค าปัน
: นายสรวง  ศรีแก้วทุม
: นางสาวพลอยไพลิน  นิลกรรณ์
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กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศกึษา

ด าเนินการจัดการนิเทศตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดทั้ง 4 ด้าน ได้แก่

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.2 ผลการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน
1.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐาน (O – NET)

2. เพื่อขับเคลื่อนการนิเทศภายในโรงเรียนให้เป็นระบบ มีแนวปฏิบัติชัดเจน
3. เพื่อนิเทศ ก ากับ ติดตาม งาน/โครงการ/นโยบาย สพฐ. (นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน)

กิจกรรมการนิเทศ

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน มีหลายช่องทาง ดังนี้
1. การประชุมประจ าเดือนของผู้บริหารโรงเรียนโดยบรรจุเข้าวาระการประชุม 
2. การประชุม PLC วิชาการของโรงเรียน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
3. การนิเทศการติดตามโดยศึกษานิเทศก์ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยศึกษานิเทศก์ มีการพบฝ่าย

วิชาการ สังเกตการจัดการเรียนรู้
4. สังเคราะห์ SAR ของโรงเรียนที่ส่งให้เขตพื้นที่ ปีละ 1 ครั้ง
5. สังเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติขัน้พื้นฐาน
6. สังเคราะห์แบบนิเทศนิเทศบรูณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
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เครื่องมือนิเทศ

1. แบบรายงานการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เปน็ฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. แบบนิเทศ ติดตามการด าเนินงานระบบนิเทศภายในโรงเรียน
3. แบบบันทึกการนิเทศชัน้เรียน
4. ระบบนิเทศออนไลน์

เป้าหมายการนิเทศ

โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
จ านวน 45 โรงเรียน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1. โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
จ านวน 45 โรงเรียน

2. กลุ่มโรงเรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐานต่ า 
จ านวน 16 โรงเรียน ได้แก่

จังหวัดล าปาง
1. โรงเรียนสบจางวิทยา
2. โรงเรียนประชาราชวิทยา
3. โรงเรียนเมืองมายวิทยา
4. โรงเรียนก่ิวลมวิทยา
5. โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
6. โรงเรียนแม่สันวิทยา
7. โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม
8. โรงเรียนแม่พริกวิทยา
9. โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
10. โรงเรียนไหล่หินวิทยา
11. โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
12. โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
13. โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา

จังหวัดล าพูน
14. โรงเรียนวชิรป่าซาง
15. โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
16. โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา
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ผลการนิเทศ – โครงการ/นโยบาย

1. การพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
2. การอ่านคล่อง เขียนคล่อง
3. การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

4. การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีทางไกล (DLTV/DLIT)

5. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
6. การประกันคุณภาพการศึกษา

1. การพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศกึษา

1. โรงเรียนมีแนวทางการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาอย่างเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
2. โรงเรียนมีแนวทางการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาในปี 2562 เพื่อน าผลมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาในปีการศึกษา 2563
3. โรงเรียนมีแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
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2. การอ่านคล่อง เขียนคล่อง

โรงเรียนมีการด าเนินการตามนโยบาย ท้ังนี้เขตพื้นท่ีได้จัดท าแบบประเมินการอ่านและการเขียนเพื่อประเมินนักเรียน
ทุกคน ทุกระดับชั้น และมีการรายงานผลตามระบบนิเทศภาษาไทยออนไลน์ นอกจากนี้ยังได้รับการนิเทศ จากศึกษานิเทศก์
ท่ีรับผิดชอบกลุ่มสาระภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง

3. การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

1. โรงเรียนมีแนวทาง/วิธีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
2. ครูมกีารจัดท าหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้และน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้
ผู้เรียน

- มีส่วนร่วมในชั้นเรียน
- มุ่งให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ
- เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
- เรียนรู้อย่างมีความหมาย
- สร้างองค์ความรู้ได้
- มีความเข้าใจในตนเอง
- ใช้สติปัญญา ในการคิด วิเคราะห์- สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ

สมรรถนะส าคัญในศตวรรษที่ ๒๑
- มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพ ในการเรียนรู้ตามระดับช่วงวัย

3. ครูมีการบันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ และน าผลไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียน
หรือใช้ประกอบการวิจัยในชั้นเรียน
4. นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ระดับสูง สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
5. นักเรียนมีทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตในการเรียนรู้ตามระดับช่วงวัย

http://www.secondary35.go.th/wordpress/wp-
content/uploads/2019/12/book10-62.pdf

http://www.secondary35.go.th/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/book10-62.pdf
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4. การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีทางไกล

1. โรงเรียนมีแนวทาง/วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใชส้ื่อเทคโนโลยีทางไกล (DLTV/DLIT)

2. โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ DLTV/DLIT

3. โรงเรียนมีแนวทางการติดตั้ง/ปรับชดุอุปกรณ์ไดถู้กต้องตามมาตรฐานส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
4. ครูมีและใช้คู่มือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
5. ครูมีการบันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้
6. นักเรียนมีผลการพัฒนาตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร

ผู้นิเทศได้ให้ข้อเสนอแนะในการน า DLIT มาใช้ในมาตรฐาน/ตัวชี้วัดที่อุปกรณ์หรือห้องเรียนไม่พร้อม 
นอกจากน้ียังสามารถใช้ในรายวิชาที่ครูไม่ครบวิชาเอก ใช้ควบคู่กับครูผู้สอนแทน โดยการดูสื่อและอธิบาย
ไปพร้อมกัน

5. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

ภาคเรียนที่ 2/2562 มีนโยบายจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ให้ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย 16 โรงเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ต่ า โดยการศึกษาแนวทางการยกระดับฯ สรุปได้ดังนี้
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ โดยมีระยะการด าเนินงานในภาคเรียนท่ี 2
- ความร่วมมือกับโรงเรียนพี่ในสหวิทยาเขต
- ความร่วมมือกับศิษย์เก่า
- ใช้คาบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคาบคุณธรรมจริยธรรมในการเตรียมความพร้อม/สอนเสริม
- น าข้อสอบเก่าให้นักเรียนฝึกท า
- สอบ Pre O-NET วิเคราะห์ตัวช้ีวัดท่ีอ่อนแล้วสอนเสริมตามตัวช้ีวัดนั้น
- ความร่วมมือจากโรงเรียนขนาดใหญ่โดยการน านกัเรียนเข้าร่วมเตรียมความพร้อมในการสอบ
- เชิญวิทยากรจากโรงเรียนขนาดใหญ่ หรือวิทยาการมืออาชีพเพ่ือเพ่ิงแรมจูงใจในการเตรียมความพร้อมในการสอบ
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5. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

ข้อเสนอแนะ
ผู้นิเทศได้ให้ค าแนะน าเพื่อให้โรงเรียนน าไปวางแผนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบ

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน คือ ให้น าข้อสอบ O-NET ปีการศึกษาปัจจุบันมาวิเคราะห์แยกตามมาตรฐาน/
ตัวชี้วัดแล้วน าเข้าสู่ชั้นเรียนซึ่งไม่จ าเปน็จะต้องเปน็ระดับชั้น ม.3 หรือ ม.6 เท่าน้ัน นักเรียนทุกระดับชั้น
ควรได้รับการฝึกท าข้อสอบ O-NET 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแนวทางในการจัดท าข้อสอบ Pre O-NET ทุกปีการศึกษา โดยจะเชิญ
ครูผู้สอนในสังกัดร่วมกันจัดท าข้อสอบขึ้นตามแนวโครงการข้อสอบที่ สทศ. ก าหนด (Test Blue Print)

6. การประกันคุณภาพ

1. โรงเรียนมี แนวทาง/วิธีการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. ครูมีวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียน
3. โรงเรียนมีแนวทางการรายงานผลการปฏบิัตงิานของครู (SAR) ที่เป็นปัจจุบัน
4. โรงเรียนมีแนวทางการรายงานผลการปฏบิัตงิานประจ าปขีองโรงเรยีนที่เปน็ปจัจุบัน

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษาได้
ด าเนินการสื่อสารและสร้างความเข้าในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ และซักซ้อมเตรียมพร้อมรับการประเมินอย่างต่อเนื่อง
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ผลการนิเทศ - ระบบนิเทศภายในโรงเรียน

1. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
2. ด้านหลักสูตร
3. ด้านสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
4. ด้านการพัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
5. ด้านการวัดและประเมินผล

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ

โรงเรียนส่วนใหญ่มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
และบางโรงเรียนมีครูผู้ช่วยซ่ึงต้องได้รับการพัฒนาอย่างเข้ม ก็สามารถด าเนินการพัฒนาครู
ผู้ช่วยได้ นอกจากนี้ครูที่ต้องการท าผลงานวิทยฐานะก็จ าเป็นที่จะได้รับการดูแลเช่นกัน
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ด้านหลักสูตร

โรงเรียนส่วนใหญ่มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร คณะกรรมการนิเทศภายใน และมี
หลักสูตรสถานศึกษาสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน แต่ยังต้องด าเนินการวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ให้สอดคล้องและเหมาะสม โดยแยกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ (K) ด้านทักษะ (P) และ
ด้านคุณลักษณะ (A) และจัดท าค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัดอีก
ด้วย หากครูผู้สอนเห็นว่าแผนการจัดการเรียนรู้ของตนเองสามารถพัฒนาให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียนได้ ให้ครูปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ และด าเนินการปรับปรุงต่อเนื่องไปต้ังแต่
หลักสูตรกลุ่มสาระถึงหลักสตูรสถานศึกษา เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเกิดผลดีต่อ
ผู้เรียนมากที่สุด

3. ด้านสนับสนุนการจัดการเรียนรู้

โรงเรียนส่วนใหญ่ครูได้รับการตรวจ/ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนน าไปสอน 
ได้รับการนิเทศตามจ านวนคร้ังท่ีโรงเรียนก าหนด และมีการสนับสนนุ ส่งเสริมให้เกิดชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC) แต่บางโรงเรียนยังขาดการรายงานผลการจัดการเรียนรู้ และผลการ
ประเมินหลักสูตรให้ผู้บริหารทราบ เพ่ือที่จะได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
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4. การพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา

โรงเรียนส่วนใหญ่มีโครงการ/กิจกรรม/นโยบายส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดหา ผลิต 
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ครูมีการจัดหา ผลิต 
พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมฯ แต่ยังขาดเร่ืองการประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรมเพ่ือปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

5. ด้านการวัด ประเมินผล

โรงเรียนส่วนใหญ่มีระเบียบการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรชัดเจน มีนโยบายให้ครูน าผลการประเมิน
มาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ และมีมาตรการ
ป้องกันผลการเรียนรู้ท่ีไม่พึงประสงค์ แต่ยังขาดเร่ืองครูน าผล
การประเมินหลักสูตร/หน่วยการเรียนรู/้กลยุทธ์การจัดการ
เรียนรู้ ไปปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรรายวิชาและ/หรือ
แผนการจัดการเรียนรู้ การประเมินคุณภาพของเคร่ืองมือวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ และน าผลการประเมินไปปรับปรุง
พัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น และการก าหนดเอกสาร หลักฐาน
ในชั้นเรียนสอดคล้องกับระเบียบการวัดและประเมินผล
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หนังสือคู่มือการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรม

Download

http://www.secondary35.go.th/wordpress/e-library/

ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามกลุ่มสาระ

กลุ่มสาระภาษาไทยมากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 22.09
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ  20.93
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 17.44
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 15.12
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา คิดเป็นร้อยละ 11.63
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 6.98
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 3.49

http://www.secondary35.go.th/wordpress/e-library/
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ร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่อการนิเทศของศึกษานิเทศก์

ความถี่ของความต้องการรับการนเิทศ

ภาคเรียนละ 1 คร้ังมากที่สุดร้อยละ 61.63
ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง ร้อยละ 34.88
และเดือนละ 1 คร้ัง ร้อยละ 3.49
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ความต้องการของครู

- การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning

- การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อรับการประเมนิ
- การจัดกิจกรรมชุมนุม
- สื่อ นวัตกรรม
- การประกันคุณภาพการศึกษา
- เทคนิคการควบคุมชั้นเรียน
- การวิจัยในชั้นเรียน
- หลักสูตร
- การจัดกิจกรรมส าหรับเด็กพิเศษ

ข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการนเิทศครั้งตอ่ไป

- ควรเข้านิเทศต้ังแต่ต้นชั่วโมง
- ควรสอบถามสภาพปัญหา ให้ข้อเสนอแนะแบบกัลยาณมิตร ตามบริบทของสถานศึกษา
- ศึกษานิเทศก์ตรงวิชาเอก
- มีเอกสารเพ่ือเป็นหลักฐานในการนิเทศ เพ่ือใช้ประกอบการส่งผลงานต่อไป
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ครู คอืหวัใจ
ของการพฒันา

คณุภาพการศกึษา
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ครู
โดย ศน.สรวง ศรแีกว้ทมุ

ศกึษานิเทศก์ สพม.เขต 35 (ล าปาง-ล าพนู)

คร ูคอืหวัใจ
ของการพฒันา
คณุภาพการศกึษา
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การจดัการเรยีนรูใ้นโลกยคุ Disruptive Innovation

การศกึษาทกุวนันีไ้มไ่ดแ้ขง่กนัทีค่วามส าเร็จ
หรอืความสามารถในปจัจบุนัเทา่น ัน้ แตย่งัแขง่ขนักนั
ดว้ยการคาดการณ์อนาคต และการเตรยีมรบัมอืกบั
เหตกุารณ์ทีจ่ะเกดิขึน้

การจดัการเรยีนรูใ้นโลกยคุ Disruptive Innovation

Disruptive Innovation คอื 
นวตักรรมทางธรุกจิทีใ่ชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยดีจิทิลั

(digital technology) สรา้งนวตักรรมทีแ่ตกตา่งไปจาก
การด าเนนิการทางธรุกจิแบบเดมิๆ และสามารถเพิม่สว่นแบง่
การตลาดไดอ้ยา่งรวดเร็วและรนุแรง

บรษิทั Apple ม ีDisruptive Innovation คอื Smart phone โจมตบีรษิทั 
Nokia โดยชงิพืน้ทีส่ว่นแบง่การตลาดไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

จนบรษิทั Nokia ไมส่ามารถคดิคน้นวตักรรมมาชงิพืน้ทีส่ว่นแบง่การตลาด
ไดท้นัทว่งท ีจงึพา่ยแพไ้ปในสงครามโทรศพัทม์อืถอื
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การจดัการเรยีนรูใ้นโลกยคุ Disruptive Innovation

Disruption Innovation มจีดุเดน่ คอื การวเิคราะห์
Big data และการคดิเชงิอนาคต ทีส่ามารถมองเห็นการ
เปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต จากสถานการณ์ในปจัจบุนั

คณุภาพการศกึษา 
สพม.เขต 35

O-NET1

ผลจากการนเิทศ ตดิตาม2

ผลจากภาพรวมของการศกึษาไทย3
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แผนผงัการด าเนนิงาน
ดา้นวชิาการ ของ สพม.เขต 35

ครู คอืหวัใจของการพฒันา
คณุภาพการศกึษา
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การด าเนนิงาน ดา้นวชิาการ 
ของ สพม.เขต 35

ผูเ้รยีน

มาตรฐานคณุภาพ
ผูเ้รยีนตามหลกัสตูร

การด าเนนิงาน ดา้นวชิาการ 
ของ สพม.เขต 35

ผูเ้รยีน

มาตรฐานคณุภาพ
ผูเ้รยีนตามหลกัสตูร
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การด าเนนิงาน ดา้นวชิาการ
ของ สพม.เขต 35 คร ูกบักระบวนการจดัการเรยีนรู ้

การด าเนนิงาน ดา้นวชิาการ 
ของ สพม.เขต 35 การพฒันาผู้เรียนตามหลกัสูตร

การพัฒนาผูเ้รยีนตามหลักสตูร ม ี4 ประการ
1. การเรยีนรูใ้น ๘ กลุม่สาระ 
2. การอา่น คดิวเิคราะห ์และเขยีน 
3. คณุลักษณะอนัพงึประสงค ์8 ประการ 
4. กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน
การเรยีนรูต้ามหลักสตูร ๔ ประการดงักลา่ว
ม ี3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่
1. ดา้นพทุธพิสิยั 
2. ดา้นทกัษะพสิยั
3. ดา้นจติพสิยั
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การด าเนนิงาน ดา้นวชิาการ 
ของ สพม.เขต 35

ด+ีเกง่
+มสีขุ

คณุภาพผูเ้รยีน
ตามหลกัสตูร

การด าเนนิงาน ดา้นวชิาการ 
ของ สพม.เขต 35 คณุภาพผูเ้รยีนตามหลกัสูตร

ด=ี
-คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์
-คณุลกัษณะตามมาตรฐาน/ตชว.
-คณุลกัษณะทีเ่กดิจากกจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีน
-สถานศกึษาก าหนด

1.รกัชาติ ศาสน์ กษตัรยิ ์ 2.ซือ่สตัยส์จุรติ 3.มวีนิยั 4.ใฝ่เรยีนรู ้
5.อยูอ่ยา่งพอเพยีง 6.มุง่ม ัน่ในการท างาน 7.รกัความเป็นไทย
8.มจีติสาธารณะ

ด+ีเกง่+มสีขุ
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การด าเนนิงาน ดา้นวชิาการ 
ของ สพม.เขต 35

เกง่ =
1. มาตรฐาน/ตวัชีว้ดั หรอืผลการเรยีนรู ้
2. การอา่น คดิวเิคราะหแ์ละเขยีน
3. ความสามารถทีเ่กดิจากกจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีน

*** สมรรถนะ เป็นผลจากการพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูร

ผลสมัฤทธิ์O-Net : PISA

คณุภาพผูเ้รยีนตามหลกัสูตร

ด+ีเกง่+มสีขุ

การด าเนนิงาน ดา้นวชิาการ 
ของ สพม.เขต 35

คณุภาพผูเ้รยีนตามหลกัสูตร

ด+ีเกง่+มสีขุ

ดี= นร.ไมไ่ดร้บัการพฒันา
อยา่งจงใจหรอืจรงิจงั

1.รักชาติ ศาสน์ กษัตรยิ์ 2.ซือ่สตัยส์จุรติ 3.มวีนัิย 4.ใฝ่เรยีนรู ้
5.อยูอ่ยา่งพอเพยีง 6.มุง่มั่นในการท างาน 7.รักความเป็นไทย
8.มจีติสาธารณะ

สภาพปญัหา : ทีพ่บจากการนเิทศฯ
“คณุลกัษณะด-ีผลสมัฤทธิจ์ะด”ี
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การด าเนนิงาน ดา้นวชิาการ 
ของ สพม.เขต 35

คณุภาพผูเ้รยีนตามหลกัสูตร

ด+ีเกง่+มสีขุ
สภาพปญัหา : ทีพ่บจากการนเิทศฯ

เกง่ = 1. มาตรฐาน/ตวัชีว้ดั หรอืผลการเรยีนรู ้
2. การอา่น คดิวเิคราะหแ์ละเขยีน

ครู : จ านวนหนึง่ไมย่ดึ (1) 
และละเลย (2)

การด าเนนิงาน ดา้นวชิาการ 
ของ สพม.เขต 35

คณุภาพผูเ้รยีนตามหลกัสูตร

ด+ีเกง่+มสีขุ
สภาพปญัหา : ทีพ่บจากการนเิทศฯ
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การด าเนนิงาน ดา้นวชิาการ 
ของ สพม.เขต 35

คณุภาพผูเ้รยีนตามหลกัสูตร

ด+ีเกง่+มสีขุ

จะพฒันา
อยา่งไร

การด าเนนิงาน ดา้นวชิาการ 
ของ สพม.เขต 35

คณุภาพผูเ้รยีนตามหลกัสูตร

ด+ีเกง่+มสีขุ

การพฒันา
คณุภาพการศกึษา

โดยใช้
เครอืขา่ยการนเิทศ
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การด าเนนิงาน ดา้นวชิาการ 
ของ สพม.เขต 35 ครู กบัการพฒันา

ผูเ้รยีนตามหลกัสตูร

สอดคลอ้ง

สอดคลอ้ง

สอดคลอ้ง

O (Objective)
หลกัสตูร

(มาตรฐานการเรยีนรู)้

L (Learning)
การจดัการเรยีนรู ้
(องิมาตรฐานฯ)

E (Evaluation)
การวดัและประเมนิผล

(องิมาตรฐานฯ)

การด าเนนิงาน ดา้นวชิาการ 
ของ สพม.เขต 35

จะพฒันาอะไร/อยา่งไร

หลกัสตูร -> การจดัการเรยีนรู ้ ----> การวดัและประเมนิผล

 รูปแบบ หลกัการ
ทฤษฎกีารจดัการเรยีนรู ้

 สือ่/นวตักรรม
 การจดัการช ัน้เรยีน
 การวจิยั

 รูปแบบ / เครือ่งมอื
ทีส่อดคลอ้ง
หลากหลาย

ครู

 มาตรฐาน
 ตวัชีว้ดั
 ผลการเรยีนรู ้
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การด าเนนิงาน ดา้นวชิาการ 
ของ สพม.เขต 35 จะพฒันาอะไร/อยา่งไร

1.มาตรฐาน/ตวัชีว้ดั หรอืผลการเรยีนรู ้
(ความรู ้ (K) ทกัษะ (P) คณุลกัษณะ (A))

2.อา่น คดิวเิคราะห์ และเขยีน (O-NET,PISA)

3.คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ (8 ประการ)
4.สมรรถนะส าคญั (5 ดา้น)

-หลกัสตูร
-การจดัการเรยีนรู ้

-การวดัและประเมนิผล

การด าเนนิงาน ดา้นวชิาการ 
ของ สพม.เขต 35 จะพฒันาอะไร/อยา่งไร
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การด าเนนิงาน ดา้นวชิาการ 
ของ สพม.เขต 35 จะพฒันาอะไร/อยา่งไร

ตวิ เขา้คา่ย
สอนเสรมิ
ฯลฯ

การยกระดบัคณุภาพ
การศกึษา

พฒันา
กระบวนการ
จดัการเรยีนรู ้

การด าเนนิงาน ดา้นวชิาการ 
ของ สพม.เขต 35 จะพฒันาอะไร/อยา่งไร

ครพูฒันากระบวนการ
จดัการเรยีนรู ้ แผนการจดัการเรยีนรู ้

ครไูมม่แีผนการสอน เปรยีบเหมอืนฆาตกรทางการศกึษา
ส าลี รสัทุธี
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ผูเ้รยีน

มาตรฐานตวัชีว้ดั

สาระการเรยีนรู/้
กจิกรรม

-ความตรง
-ปรมิาณ

เวลา

ครู
มาตรฐานคณุภาพ
ผูเ้รยีนตามหลกัสตูร

กระบวนการ
จดัการเรยีนรู ้

คร ูคอืหวัใจของการพฒันาคณุภาพการศกึษา

ครกูบัการพฒันาคณุภาพการศกึษา

I

P

O

การด าเนนิงาน ดา้นวชิาการ 
ของ สพม.เขต 35 จะพฒันาอะไร/อยา่งไร

ครู > พฒันาการจดัการเรยีนรู ้
(แผนการจดัการเรยีนรู ้ (แผนใช)้)

ผูบ้รหิาร > ระบบนเิทศภายใน

เครอืขา่ย > รว่มคดิ > นเิทศฯ
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กรอบแนวคดิ การขบัเคลือ่น
การพฒันาคณุภาพการศกึษา

สูก่ารปฏบิตั ิ

การประกนัฯ

รางวลัดเีดน่ฯ

เลือ่นเงนิเดอืน -ครผููช้ว่ย
-อืน่ๆ

คร+ู
ผูบ้รหิาร

หลกัคดิ
-ปกติ
-ระบบ

-ระเบยีบ
-บรูณาการ

-ชดัเจน
-มสีว่นรว่ม

ปจัจยัความส าเร็จ
วทิยฐานะ

สมรรถนะคร/ูผูบ้รหิาร

วทิยฐานะและครผููช้ว่ย ประสานกลุม่บรหิารงานบคุคล

ก าหนดตวัชีว้ดั
-ระบบนเิทศภายใน
-สงัเกตการณ์จดัการเรยีนรู ้
-แผนการจดัการเรยีนรู ้
-ฯลฯ

ใหเ้อ ือ้และสอดคลอ้งกบั
-ว 21

-ครูผูช้ว่ย
-ประกนัภายใน

-การเลือ่นเงนิเดอืน
-รางวลัดเีดน่ตา่งๆ

(สมรรถนะครู)
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กรอบแนวคดิ การขบัเคลือ่น
การพฒันาคณุภาพการศกึษา

สูก่ารปฏบิตั ิ

การประกนัฯ

รางวลัดเีดน่ฯ

เลือ่นเงนิเดอืน -ครผููช้ว่ย
-อืน่ๆ

คร+ู
ผูบ้รหิาร

หลกัคดิ
-ปกติ
-ระบบ

-ระเบยีบ
-บรูณาการ

-ชดัเจน
-มสีว่นรว่ม

ปจัจยัความส าเร็จ
วทิยฐานะ

สมรรถนะคร/ูผูบ้รหิาร

วทิยฐานะและครผููช้ว่ย ประสานกลุม่บรหิารงานบคุคล

ครู
คอืหวัใจ

ของการพฒันา
คณุภาพการศกึษา
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชมุแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสะท้อนผลการพัฒนา 

เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
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