สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

หน้า ๑

คานา
คู่ มื อ ก าหนดมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านกลุ่ ม นิ เ ทศ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจตรงกันใน
แนวทางหรือข้อกาหนดการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบและวัฒนธรรมการทางานของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ รวมทั้งข้อตกลงบางประการเพื่อปฏิบัติร่วมกันในองค์กร
มีความสุข เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานต่างๆ ตามนโยบายของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นสาคัญ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ขอขอบคุณกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมิน ผลการจั ดการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่ วนร่วมในการจัดทาเอกสารเล่ มนี้ให้สมบูรณ์
สามารถนาไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
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สารบัญ
หน้า
คานา
แนวคิด
วัตถุประสงค์
ตอนที่ ๑ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
๑. งานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
๒. งานตามขอบข่ายภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม วัดผลและประเมินผลการศึกษา
๓. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
๔. งานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
๕. งานพิเศษ งานโครงการและตัวชี้วัด
ตอนที่ ๒ การจัดโครงสร้างการบริหาร และการจัดวางบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
๑. การจัดบุคลากรตามกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
๒. การมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบตามคาสั่ง สพป.ขอนแก่น เขต ๑
ตอนที่ ๓ แนวปฏิบัติราชการ และการรายงานผลการปฏิบัติราชการ
๑. การแต่งกาย
๒. การขออนุมัติไปราชการ
๓. การลาพักผ่อน
๔. การประสานระหว่างกลุ่ม
๕. การขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง
๖. การเป็นผู้แทนไปร่วมงานที่ได้รับมอบหมาย
๗. การประชุมของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๘. การปฏิบัติราชการแทนผู้อานวยการกลุ่มนิเทศฯ
๙. การรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตอนที่ ๔ ระบบการนิเทศของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
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หน้า ๓

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แนวคิด
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ เป็นกลุ่มงานดาเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการ
บริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียน
ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการปฏิบัติราชการของบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา
๒. เพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๓. เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่ครูและบุ คลากรทางการศึกษาในบทบาท หน้าที่
และภารกิจของศึกษานิเทศก์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

หน้า ๑

ตอนที่ ๑
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์

๑. งานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตาแหน่ง

ศึกษานิเทศก์ทุกคน ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา ตามมาตรฐานตาแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะที่ ก.ค.ศ
กาหนด (สานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว๓ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔) ดังนี้
หน้าที่และความรับผิดชอบ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการนิเทศการศึกษา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา
รวมทั้งพัฒนาตนเองและวิชาชีพ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ด้านการนิเทศการศึกษา
๑.๑ ออกแบบ จัดทาแผนการนิเทศการศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ มาตรฐาน
การศึกษาชาติและหลักสูตร รวมทั้งนโยบาย จุดเน้น สภาพแวดล้อม ปัญหาและความต้องการจาเป็น ให้
ครู สถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษา สามารถจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะและผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของผู้เรียน
๑.๒ คัดสรร สร้าง พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์
สังเคราะห์ วิจัยหรือวิธีการอื่นๆที่เหมาะสม ให้สอดคล้องกับแผนการนิเทศการศึกษา เพื่อช่วยเหลือ
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู สถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษา สมารถจัดการศึกษาได้บรรลุผล
๑.๓ นิเทศ ให้คาปรึกษา แนะนา ชี้แนะ เป็นพี่เลี้ยง ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางาน
วิชาการ ประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษาให้ครู สถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษา สามารถจัดการศึกษาได้บรรลุผล
๑.๔ รายงานผลการนิเทศ โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ สะท้อนผลการนิเทศต่อครู
สถานศึกษา หน่วยงานหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนางานวิชาการ และการ
จัดการศึกษาที่เกิดผลสัมฤทธิ์สูง
๒. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
๒.๑ วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและความต้องการจาเป็น สังเคราะห์สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
อย่างรอบด้าน เพื่อวางแผนส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

หน้า ๒

๒.๒ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร และสถานประกอบการ รวมถึง
ภูมิปัญญาหรือผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา
๒.๓ ติดตามประเมินผลการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและ
หน่วยงานการศึกษา ให้สามารถจัดการศึกษาได้บรรลุผลตามพันธกิจ
๓. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
๓.๑ พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา สมรรถนะทางวิชาชีพศึกษานิเทศก์ และความรอบรู้ในเนื้อหาที่นิเทศให้สูงขึ้น
๓.๒ มีส่วนร่วม และเป็นผู้นาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัด
การเรียนรู้และการจัดการศึกษา
๓.๓ นาความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มาใช้ในการ
พัฒนาการนิเทศการศึกษา ที่มีผลต่อคุณภาพครูและผู้เรียน
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
มีวิ นั ย คุณ ธรรม จริ ย ธรรม ประพฤติ ต นเป็ นแบบอย่า งที่ ดี ด ารงชีวิ ต ตามหลั กปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสานึกความรับผิดชอบในการนิเทศการศึกษา และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ
๒. งานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ มีอานาจหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ดังต่อไปนี้
๑. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
๒. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ ของผู้เรียน
๓. วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผล
การศึกษา
๔. วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน
ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๔. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
๕. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา
๖. ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
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ของเขตพื้นที่การศึกษา
๗. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย

ขอบข่ายภารกิจ
ขอบข่ายภารกิจของงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีทั้งหมด 8 กลุ่มงาน รายละเอียด ดังนี้
1. งานธุรการ
2. กลุ่มงานวัดและประเมินผล
2.1 งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
2.2 งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล
2.3 งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา
2.4 งานทดสอบทางการศึกษา
3. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการเรียนรู้
3.1 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและกระบวนการเรียนรู้
3.2 งานส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน
3.3 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษา
3.4 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4. กลุ่มงานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา
4.1 งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
4.2 งานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
4.3 งานประสานการประเมินคุณภาพภายนอก
4.4 การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและการพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้
5. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขต
พื้นที่การศึกษา
5.1 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
5.2 การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
5.3 งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผล
6. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้
6.1 งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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6.2 งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
6.3 การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและการพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้
7. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
7.1 งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
7.2 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
8. กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)
8.๑ งานธุรการข้อมูลสารสนเทศ
8.๒ งานส่งเสริมพัฒนาการบริหารการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)
8.3 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
พิการเรียนรวม
8.4 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ
8.5 งานนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลการศึกษาพิเศษ
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๑. งานธุรการ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ค่อนข้างสูงเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ
ที่มีลักษณะค่อนข้างยากมา ปฏิบัติงานโดยไม่จาเป็นต้องมีการกากับ ตรวจสอบ หรือแนะนาและปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมากเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ
โดยปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ประมวลรายงานที่ต้อง
ใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับงานช่างสาขาต่างๆ วิทยาศาสตร์
หรือเศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ การรวบรวม การตรวจสอบ ติดตาม แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ เก็บรักษา
ทรัพย์สินและเอกสารสาคัญทางราชการ การดาเนินงานซ่อมบารุงยานพาหนะและงานพัสดุทางช่าง การ
รวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม เป็นต้น ตอบปัญหา ชี้แจงเรื่อง
ต่า งๆ เกี่ ย วกั บ งานในหน้ า ที่ ฝึ ก อบรมและให้ ค าปรึก ษา แนะน าการปฏิ บั ติง านแก่เ จ้ า หน้า ที่ ร ะดั บ
รองลงมาและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ภารกิจ สาระความรู้ และ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ให้สามารถดาเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. วิเคราะห์สภาพของกลุ่มและออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้องกั บงาน
สารบรรณของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓. ดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมกลุ่มและหัวหน้ากลุ่ม
๔. ประสานงานกับกลุ่มอื่นในสานักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารกลุ่ม
๕. ประสานดาเนินการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มให้ ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ
๖. จัดทาระบบสารสนเทศของกลุ่ม
๗. จัดทารายงานผลการดาเนินงานของกลุ่ม
๘.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
Flow Chart การปฏิบัติงาน
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๒. งานวัดและประเมินผลการศึกษา
2.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา ได้แก่ ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง
โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผลการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล
ในสถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ศึกษา วิเคราะห์
รูป แบบ วิธีการในการพัฒ นาแนวทางการวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จัดทาคู่มือการวัดผลเทียบโอนผลการศึกษาสาหรับ
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
2.๒ งานส่งเสริมเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา ได้แก่
รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มี
ผู้จัดทาแล้ว คัดเลือกให้เหมาะสมกับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดทาและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ครอบคลุมด้านต่อไปนี้ (๑๐.๒.๑) เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ (๑๐.๒.๒) เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภท
ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๐.๒.๓) เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง (๑๐.๒.๔) เครื่องมือ
วัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ (๑๐.๒.๕) เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถใน
การอ่าน คิด วิเคราะห์ และการเขียน สื่อความ (๑๐.๒.๖) บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการ
ศึกษาแก่สถานศึกษา
2.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา ได้แก่
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา (๒) ดาเนินการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา (๓) จัดทารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การศึกษา (๔)เผยแพร่ผล การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา
2.๔ งานทดสอบทางการศึกษา ได้แก่ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบ วิธีการ
เครื่องมือวัดและประเมินผล การศึกษา วางแผนการทดสอบทางการศึกษา ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้
ทั้ง ๘ กลุ่มสาระของสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้อง
ตามที่กระทรวง ศึกษาธิการและสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติกาหนด ประสานความร่วมมือกับ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ดาเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้
ความสามารถให้กับนักเรียน พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสารระการเรียนรู้
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Flow Chart การปฏิบัติงาน

๓. งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบการบริหารจัดการศึกษา
3.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดการะบวนการเรียนรู้
ได้แก่ รวบรวม จัดทา ระบบข้อมูล สารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดการะบวนการ
เรียนรู้ ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ จัดทาแผนการ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ดาเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
และโครงการเป็นฐาน และ ดังนี้ (๑) การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ายบริหารเป็นหลักใน
การนิเทศภายใน ส่งเสริมครูเป็นผู้สร้างกัลยาณมิตร นิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศครูต้นแบบ
ครูแกนนา ผู้ปกครอง ชุมชน และภูมิปัญญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก รวมทั้งส่งเสริมการนิเทศที่มีการ
รวมพลังจากทุกฝ่าย (๒) การนิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน เช่น โครงการนาร่อง (Pilot Study) โครงการ
ร่วมพัฒนา (Joint Project) เป็นต้น จัดทาสรุปรายงานและเผยแพร่เทคนิคการนิเทศ และการจัดการะ
บวนการเรียนรู้ที่ประสบผลสาเร็จ
3.๒ งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน ได้แก่ ประสานการจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่าย
การนิเทศในเขตพื้นที่การศึกษา จัดทาแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา ดาเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่าง
ๆ ที่หลากหลาย พัฒนาห้องเรียนหรือสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ จัดตั้งและดาเนินการในรูปแบบของ
เครือข่ายชุมชน จัดเวทีวิชาการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนนา ครูต้นแบบ
ครูแห่งชาติ เป็นต้น จัดทาสรุปรายงานและเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือหรือรูปแบบเครือข่ายการ
นิเทศ
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3.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการบริหาร
และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ได้แก่ จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศ
และติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ศึกษาวิเคราะห์และจัดทาเกณฑ์
ดัชนี ชี้วัดความส าเร็จ ในการบริ หารและการจัดการศึกษา ดาเนินการนิเทศ ติตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการบริห ารและการจั ดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา สรุปผลการนิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล และจัดทารายงานเผยแพร่
3.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
ได้ แ ก่ ศึ ก ษา ค้ น คว้า วิ เคราะห์ ส ภาพปั ญ หาเกี่ ย วกับ การพัฒ นาระบบบริห ารและการจั ด การศึ ก ษา
ดาเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา การพัฒนาระบบบริหารและการจัด
การศึกษา การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่
การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
Flow Chart การปฏิบัติงาน

๔. งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
4.๑ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้แก่
ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจน กฎเกณฑ์ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดทามาตรฐานการศึกษาแล้วนามา
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
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สถานศึกษาสร้างความตะหนัก ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่บุคลากรทุกคนส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษากาหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน/ ท้องถิ่น รวมทั้งการกาหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ในการแปลผลและตัดสินการผ่านมาตรฐานพร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าสถานศึกษา
ด้วยกัน ร่วมกาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับ
สถานศึกษา ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีหลักการและ
แนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนานิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
4.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้แก่ จัดทาระบบการตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา นิเทศสถานศึกษาเพื่อให้ส ามารถดาเนินการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์
ผลการประเมินเพื่อนหาจุดพัฒนาและนามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ จัดตั้งคณะทางานเพื่อรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์อย่างเป็นระบบจัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ผลการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา เพื่ อ ก าหนดนโยบายในการพั ฒ นาการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา จัดทาระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดทาเอกสารเผยแพร่
ตัวอย่างสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานจากคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา นิเทศ
ติดตาม กากับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
4.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
ได้แก่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเองและจัดทารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาพิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดทารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพื่อเสนอรายชื่อ
สถานศึกษาต่อสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ประสานงานกบ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อถึงกาหนดการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษา ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.๔ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
ได้แก่ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพ ภายในและภายนอกสถานศึกษาของแต่ละ
หน่วยงาน ส่งเสริม สนับสนุน และหรือร่วมกับสถานศึกษาดาเนินการวิจัยมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานาผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษามาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัย
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการ
ประกัน คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและนาผลมาใช้ในการพัฒ นาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
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ศึกษาวิเคราะห์ หลักเกณฑ์ ระเบียบ มาตรฐาน แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา

๕. งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
5.๑ งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ ได้แก่ ดาเนินการให้มีฐานข้อมูลด้าน
วิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และบริหารงานทั่วไป ของเขตพื้นที่การศึกษา รวบรวม
วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคลด้านบริหารงานงบประมาณ และด้าน
บริหารงานทั่งไป ในระบบฐานข้อมูล ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เผยแพร่ข้อมูลในระบบ
เครือข่ายและ Internet รายงานผลการวิเคราะห์ ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
5.๒ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ได้แก่
รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา จัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเพื่อดาเนินการตามแผน
5.๓ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ได้แก่
รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมนผลการบริหารและการจัด
การศึ ก ษาจั ด ท าสรุ ป และรายงานผลการติ ด ตามตรวจสอบ ประเมิ น ผลและนิ เ ทศการศึ ก ษาต่ อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
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๖. งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย
6.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้วยโอกาสและ
ผู้ มี ค วามสามารถพิ เ ศษ ได้ แ ก่ ศึ ก ษานโยบายของรั ฐ บาล กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาพิเศษ ผู้ด้วยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษา
พิเศษ ผู้ ด้อยโอกาส และผู้ มีความสามารถพิเ ศษทั้งในและต่างประเทศ ส่ งเสริมและสนับ สนุนให้
สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัยการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถ
พิเศษ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา โดยพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ
สมารถจัดการศึกษาปฐมวัยการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และกรเนินการวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาหลักสูตรได้ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและ
หน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้องในการจั ดทาหลั กสู ตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ ด้อยโอกาส และผู้ มี
ความสามารถพิเศษ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และให้ความช่วยเหลื่อสถานศึกษาในด้านการพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ที่จัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษผู้ด้วยโอกาส
และมีความสามารถพิเศษ เช่น องค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
6.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ศึกษาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดทาระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษาดาเนินการ ดังนี้ (๒.๑)
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร (๒.๒) รวบรวมข้อมูล
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษาให้
มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัด
หลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น โรงเรียน ๒ ภาษา โรงเรียนตามแนวพุทธ โรงเรียนกีฬา โรงเรี ยนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โรงเรียนอัจฉริยะส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น Home School
การศึกษาที่จัดในสถานประกอบการ ฯลฯ เป็นต้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และ
จัดการเรี ยนรู้ ตามแนวปฏิรู ปกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคั ญ ส่งเสริมและสนับสนุน ให้
สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการ วิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศภายใน
ดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา และนาข้อมูลมา
ใช้ในการวางแผนพัฒนา
6.๓ งานศึกษา ค้นคว้าเคราะห์ วิจัยการพั ฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ได้แก่ ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ดาเนินการวิจัยการ
บริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของครู ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ นาผลการวิจัยไปกาหนด นโยบายเพื่อพัฒนางาน
บริหารหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้
Flow Chart การปฏิบัติงาน
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๗. งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
7.๑ งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้แก่ ศึกษา
ความต้องการ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ดาเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึ กษา ส่งเสริมและ
พัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี นิเทศติดตาม
และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อนาผลมาปรับปรุงและพัฒนา
ให้ มีป ระสิ ทธิภ าพ ประสานความร่ ว มมือกับหน่ว ยงานภาครัฐ และเอกชนในการส่ งเสริมการใช้สื่ อ
นวัตกรรมแลเทคโนโลยีทางการศึกษา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
7.๒ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยี
ทางการศึกษา ได้แก่ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาที่ดาเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยี ทางการศึกษา ได้มีโ อกาสและเปลี่ ยนผลการวิ เคราะห์ วิจัย นาไปใช้ และเผยแพร่สื่ อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
Flow Chart การปฏิบัติงาน
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8. งานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)
8.๑ การพัฒนาระข้อมูลสารสนเทศ ทั้งประสานการดาเนินงานทั้งในส่วนประสาน สพฐ. ศูนย์
การศึกษาพิเศษ และโรงเรียนในสังกัด เพื่อการจัดทาข้อมูลสารสนเทศ SET และข้อมูลโปรแกรม IEP
online ให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน
8.๒ การสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศนักเรียนพิการเรียนรวมในสังกัด เพื่อสนับสนุนด้านสื่อ สิ่ง
อานวยความสะดวก และบริการอื่นใดทางการศึกษา(พี่เลี้ยงเด็กพิการ) สาหรับนักเรียนพิการเรียนรวม
8.๓ การนิเทศให้ความช่วยเหลือ กากับ ติดตามและสรุปรายงานผล
8.4 นักเรียนพิการที่เรียนในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ต้องได้รับความคุ้มครองและมีสิทธิ
ได้รับการศึกษาเป็นการพิเศษอย่างมีคุณภาพตามศักยภาพของตน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
8.5 การพัฒนานักเรียนพิการที่เรียนในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ควรให้ความสาคัญกับการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เน้นความเสมอภาค สร้างโอกาส ลดการแข่งขัน และสร้างอาชีพเพื่อการมีงาน
ทา
8.6 การสนับสนุนส่งเสริม พัฒนานักเรียนพิการที่เรียนในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรีย นรวม ต้อง
ดาเนินตามเจตนาและคานึงความมั่นคงของชาติ เป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
Flow Chart การปฏิบัติงาน
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๓ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ หมายถึง องค์ความรู้ ทักษะและค่านิยมที่ผู้เรียนควรเรียนรู้ เพื่อจะช่วยนาพาให้
บรรลุคุณภาพตามเป้าหมายที่กาหนด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ หมายถึง กลุ่มขององค์ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่กาหนดไว้ในมาตรฐาน
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่างๆ โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดแบ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็น ๘ กลุ่ม ได้แก่ ๑) ภาษาไทย ๒) คณิตศาสตร์ ๓) วิทยาศาสตร์ ๔) สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๕) สุขศึกษาและพลศึกษา ๖) ศิลปะ ๗) การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ
๘) ภาษาต่างประเทศ
มาตรฐานการเรียนรู้ (Content standards/Academic standards/Learning standards
หมายถึง คุณภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนเป็นสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้เมื่อจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะที่ระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ถือเป็นสิ่งจาเป็น
สาหรับผู้เรียนทุกคน ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาทั้งระดับชาติ เขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุคุณภาพตามที่
มาตรฐานกาหนด มาตรฐานการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานถือเป็นเครื่องมือสาคัญในการขับเคลื่อนและพัฒ นา
คุณภาพการศึกษา เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ
ตามอัธยาศัยและใช้สาหรับผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวคิดดังกล่าวอยู่บนฐานความเชื่อ
ที่ว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันได้
ตัวชี้วัด (Indicators) หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัดมีลักษณะเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรมในการนาไปใช้ในการกาหนดเนื้อหา การเรียนการ
สอน และเป็นเกณฑ์สาคัญสาหรับการวัดและประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน โดยทั่วไปจะมีการ
กาหนดตัว ชี้วัดเพื่อใช้ในการตรวจสอบผู้เรียนเป็นระยะๆ ในการพัฒนาไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ การ
กาหนดตัวชี้วัดดังกล่าวนั้น ในระบบการศึกษาบางแห่งอาจกาหนดไว้เป็นช่วงๆ ทุก ๓-๔ ปี แต่บางแห่งอาจ
กาหนดทุกระดับชั้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับบริบทการศึกษาแต่ละแห่ ง (ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา , ๒๕๕๓)
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ ต้องปฏิบัติเพื่อพัฒนางานสถานศึกษาหรือ
ครูผู้สอนในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่กาหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่างๆ โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดแบ่งกลุ่มสาระการ
เรียนรู้เป็น ๘ กลุ่ม ได้แก่ ๑) ภาษาไทย ๒) คณิตศาสตร์ ๓) วิทยาศาสตร์ ๔) สังคมศึกษา ศาสนาและ
วั ฒ นธรรม ๕) สุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษา ๖) ศิ ล ปะ ๗) การงานอาชี พ และเทคโนโลยี และ ๘)
ภาษาต่างประเทศ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

หน้า ๑๖

๔ งานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
ภาคีเครือข่าย หมายถึง กลุ่มบุคคล องค์กรที่มีเป้าหมายร่วมกัน มารวมตัวกันด้วยความสมัครใจ
เพื่อทากิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย (ร่วมคิด / วางแผน ร่วมทา ร่วมประเมินผล) โดยมีความสัมพันธ์
แนวราบ มีความเสมอภาค และเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
งานกลุ่ ม เครื อ ข่า ยสถานศึ กษา เป็ นกิ จกรรมที่ ศึก ษานิเ ทศก์ ต้อ งปฏิบั ติเ พื่อ พัฒ นางานของ
สถานศึกษาในรูปของภาคีเครือข่าย ในการทางานร่วมกันกับกลุ่มสถานศึกษาในลักษณะของเครือข่ายใน
ด้ า นการประสานงาน (Coordination)
ความร่ ว มมื อ (Cooperation)
การท างานร่ ว มกั น
(Collaboration) และการมีส่วนร่วม (Participation) ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและการ
ปฏิบั ติ งานของสถานศึก ษาครอบคลุ ม ๔ ภาระงาน ได้แ ก่ การบริห ารงานวิช าการ การบริห ารงาน
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป
๕ งานพิเศษ งานโครงการและตัวชี้วัด
งานพิเศษ งานโครงการและตัวชี้วัด เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพื่อพัฒนางานในหน้าที่
ของศึกษานิเทศก์ที่เกี่ยวข้องกับงานพิเศษที่ไม่ใช่งานตามมาตรฐานตาแหน่ง รวมถึงงานโครงการและ
ตั ว ชี้ วั ด ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง านของศึ ก ษานิ เ ทศก์ เพื่ อ เอื้ อ ประโยชน์ ใ ห้ กั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา รวมถึงเป็นฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานในปีต่อไปในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

หน้า ๑๗

ตอนที่ ๒
การจัดโครงสร้างการบริหารและการจัดวางบุคลากร
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

๑ การจัดบุคลากรตามกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
๑) การจัดบุคลากรตามกลุ่มงานทั้ง 8 กลุ่มงาน
กลุ่มที่
1
2
3
4
5

6

7
8

กลุ่มงาน

บุคคลากรในกลุ่มงาน
งานธุรการ
นางสาวทัศนีย์ เซ็นหอม
กลุ่มงานวัดและประเมินผล
1. นางสาวพงษ์ลัดดา รักณรงค์
2. นางสาวกรรณิการ์ ปานนี้
3. นายวุฒิชาติ ศรีสังข์
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหาร
1. นางอุทุมพรพัต สุคนธาภิพัฒนกุล
2. นายมิตรชัย มั่งคั่ง
และการจัดการเรียนรู้
3. นางสาวสุเมธตา งามชัด
กลุ่มงานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา
1. นางสาวฉวีวรรณ แก้วหล่อน
2. นางเพ็ญศิริ ยาสิงห์ทอง
และประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
1. นางสาวสุกัญญา มาชานิ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 2. นางสาวพรชนก เหล่าเทพ
3. นางสุขุมาล เค้าแคน
4. นางณัฐรดี สวัสดิ์สิงห์
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ 1. นายกีรติวิทย์ สุวรรณธรรมา
2. นางสุดสงวน กลางการ
3. นางสาวชนกกาญจน์ ตุไตลา
4.นางสาวกชพร จันทนามศรี
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 1. นายประสงค์ บุญมา
2. นางสาวศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ
ทางการศึกษา
กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
1. นายวราวุธ ปัทถาพงษ์
2. นางศิรดา พิริยะชัยวรกุล

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

หน้า ๑๘

๒) งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่
๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปฐมวัย

๒

ภาษาไทย

๓

คณิตศาสตร์

๔

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๕

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๖

ภาษาต่างประเทศ

๗
๘

สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ

๙
10

การงานอาชีพ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

บุคคลากรในกลุ่มสาระ
1. นางสุดสงวน กลางการ
2. นางสาวกชพร จันทนามศรี
3. นางฉวีวรรณ แก้วหล่อน
1. นางสาวสุกัญญา มาชานิ
2. นางสาวพรชนก เหล่าเทพ
3. นางสาวชนกกาญจน์ ตุไตลา
4. นางสุขุมาล เค้าแคน
1. นายกีรติวิทย์ สุวรรณธรรมา
2. นางศิรดา พิริยะชัยวรกุล
1. นางสาวฉวีวรรณ แก้วหล่อน
2. นางสาวกรรณิการ์ ปานนี้
3. นายประสงค์ บุญมา
4. นางเพ็ญศิริ ยาสิงห์ทอง
1. นางอุทุมพรพัต สุคนธาภิพัฒนกุล
2. นายวุฒิชาติ ศรีสังข์
1. นางสาวศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ
2. นางสาวสุเมธตา งามชัด
3. นางณัฐรดี สวัสดิ์สิงห์
1. นางสาวพงษ์ลัดดา รักณรงค์
1. นางสาวชนกกาญจน์ ตุไตลา
2. นางเพ็ญศิริ ยาสิงห์ทอง
3. นางณัฐรดี สวัสดิ์สิงห์
1. นายวราวุธ ปัทถาพงษ์
1. นายมิตรชัย มั่งคั่ง

หมายเหตุ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ดูแล กากับ ติดตามทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

หน้า ๑๙

๓) งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
ทีม กลุ่มสถานศึกษา
ที่
ที่รับผิดชอบ
๑ กลุ่มเครือข่ายฯที่ 1

จานวน
โรงเรียนในกลุ่ม
15

๒ กลุ่มเครือข่ายฯที่ 2

18

๓ กลุ่มเครือข่ายฯที่ 3

19

๔ กลุ่มเครือข่ายฯที่ 4

17

๕ กลุ่มเครือข่ายฯที่ 5

21

๖ กลุ่มเครือข่ายฯที่ 6
กลุ่มเครือข่ายฯที่ 7

1
1

7 กลุ่มเครือข่ายฯที่ 8

15

8 กลุ่มเครือข่ายฯที่ 9

18

9 กลุ่มเครือข่ายฯที่ 10

17

จานวน
ศึกษานิเทศก์
ทีมงาน
2
1. นางสาวศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ
2. นางเพ็ญศิริ ยาสิงห์ทอง
2
1. นางอุทุมพรพัต สุคนธาภิพัฒนกุล
2. นางสาวชนกกาญจน์ ตุไตลา
3
1. นายประสงค์ บุญมา
2. นางสุดสงวน กลางการ
3. นางสาวกชพร จันทนามศรี
3
1. นางสาวพงษ์ลัดดา รักณรงค์
2. นางสาวสุเมธตา งามชัด
3. นางณัฐรดี สวัสดิ์สิงห์
2
1. นางสาวสุกัญญา มาชานิ
2. นางสุขุมาล เค้าแคน
3
1. นายสมหวัง บุญสิทธิ์
2. นายมิตรชัย มั่งคั่ง
3. นางสาวพรชนก เหล่าเทพ
2
1. นางสาวฉวีวรรณ แก้วหล่อน
2. นางสาวกรรณิการ์ ปานนี้
2
1. นายวราวุธ ปัทถาพงษ์
2. นางศิรดา พิริยะชัยวรกุล
2
1. นายกีรติวิทย์ สุวรรณธรรมา
2. นายวุฒิชาติ ศรีสังข์

หมายเหตุ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ดูแล กากับ ติดตามทุกกลุ่มกลุ่มสถานศึกษา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

หน้า ๒๐

๔) งานตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

งาน/โครงการ
โครงการห้องเรียนภาษาจีน
โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย
โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา
โครงการรักษ์ภาษาไทย
โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่สถานศึกษา
โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ
(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน)
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ
นางสาวกชพร จันทนามศรี
นางสาวฉวีวรรณ แก้วหล่อน
นางสาวสุกัญญา มาชานิ
นางสาวสุกัญญา มาชานิ
นางสาวพรชนก เหล่าเทพ

1. นางสาวพรชนก เหล่าเทพ
2. นายมิตรชัย มั่งคั่ง
โครงการโรงเรียนคุณธรรม
1. นางสาวพรชนก เหล่าเทพ
2. นายมิตรชัย มั่งคั่ง
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน 1. นางณัฐรดี สวัสดิ์สิงห์
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
2. นางสุขุมาล เค้าแคน
โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา นางสาวฉวีวรรณ แก้วหล่อน
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง
นางเพ็ญศิริ ยาสิงห์ทอง
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
นางเพ็ญศิริ ยาสิงห์ทอง
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
นางสาวพงษ์ลัดดา รักณรงค์
โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
นางสาวพงษ์ลัดดา รักณรงค์
อย่างต่อเนื่อง (กสศ.)
โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC)
นางสาวพงษ์ลัดดา รักณรงค์
เพื่อพัฒนาเป็นพลเมืองรุ่นใหม่
โครงการโรงเรียนประชารัฐ
นางสาวกรรณิการ์ ปานนี้
โครงการโรงเรียนคู่พัฒนา
นายวุฒิชาติ ศรีสังข์
โครงการโรงเรียนสุจริต
นางอุทุมพรพัต สุคนธาภิพัฒนกุล
โครงการเด็กไทยพูดภาษาอังกฤษได้ (English for all)
นางสาวสุเมธตา งามชัด
โครงการประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติ (PISA)
นางศิรดา พิริยะชัยวรกุล

หมายเหตุ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ดูแล กากับ ติดตามทุกกลุ่มกลุ่มสถานศึกษา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

หน้า ๒๑

๒ การมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบตามคาสั่ง สพป.ขอนแก่น เขต ๑
๑) โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โครงสร้างการบริหารหารตามขอบข่ายภารกิจของงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีทั้งหมด 8 กลุ่มงาน รายละเอียด ดังนี้
1. งานธุรการ
2. กลุ่มงานวัดและประเมินผล
3. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการเรียนรู้
4. กลุ่มงานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา
5. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา
6. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้
7. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
8. กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)
๒) การมอบหมายงาน
ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ได้จัดทาคาสั่ งมอบหมายหน้า ที่
รับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้าง ตามคาสั่ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต
๑ ที่ ๕84/๒๕63 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน ๒563

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
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โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
(ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
(ดร.กมลวรรณ ทิพยเนตร)
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
(ดร.สมหวัง บุญสิทธิ์)
-งานวัดและ
ประเมินผลการศึกษา

-งานนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
ระบบการบริหารจัด
การศึกษา

-งานส่งเสริมพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา

-งานเลขานุการ
ก.ต.ป.น.

น.ส.สุกญ
ั ญา มาชานิ
น.ส.พงษ์ลัดดา รักณรงค์

นางอุทุมพรพัต สุคนธาพิพัฒนกุล

นายวุฒิชาติ ศรีสังข์

น.ส.สุเมธตา งามชัด

-งานการศึกษาพิเศษ
(การจัดการศึกษา
เรี ยนรวม)

นายประสงค์ บุญมา

นายวราวุธ ปัทถาพงษ์

นางสุดสงวน กลางการ
น.ส.ศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ

นางเพ็ญศิริ ยาสิงห์ทอง
นางสุขุมาล เค้าแคน

น.ส.ชนกกาญจน์ ตุไลลา

นางณัฐรดี สวัสดิส์ ิงห์

น.ส.กชพร จันทนามศรี

นายมิตรชัย มั่งคั่ง

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

-งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา

นายกีรติวิทย์ สุวรรธรรมา

น.ส.ฉวีวรรณ แก้วหล่อน
น.ส.พรชนก เหล่าเทพ

น.ส.กรรณิการ์ ปานนี้

-งานพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กระบวนการเรียนรู้
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นางศิรดา พิริยะชัยกุล
นางเพ็ญศิริ ยาสิงห์ทอง

๒) การมอบหมายงาน
ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ได้จัดทาคาสั่ งมอบหมายหน้า ที่
รับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้าง ตามคาสั่ง สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต
๑ ที่ ๕84/๒๕63 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน ๒563
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๑. นายสมหวัง บุญสิทธิ์ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
๒. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
๓. ดูแล ควบคุม ติดตามและกากับการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา
๔. พิจารณา ตรวจสอบ กลั่นกรองเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อนาเสนอผู้บังคับบัญชา
๕. รับผิดชอบภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนี้
๑) งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
๒) งานวัดและประเมินผลการศึกษา
๓) งานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
๔) งานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๕) งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา
๖) งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๗) งานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)
๖. ส่งเสริม สนับสนุนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนี้
๑) กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๒) งานการศึกษาพิเศษ
๓) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๔) งาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด ที่อยู่ในความรับผิดชอบของบุคลากรกลุ่มนิเทศฯ
๗. งานศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๘. งานนโยบาย จุดเน้น ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และตัวชี้วัด
๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. นายประสงค์ บุญมา ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ 1
๒. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา
๓. ศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา
๔. ศึกษาค้นคว้า นิเทศติดตามฯ วิจัยและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๕. ส่งเสริมสถานศึกษาในการวิจัยและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

หน้า ๒๔

๖. พัฒนาการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
๗. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
๘. พัฒนาต่อยอดสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๙. จัดระบบบริการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือตามความ
ต้องการของสถานศึกษา
๑๐. นิเทศติดตามฯ และพัฒนาการจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๑. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการศึกษา นิเทศ ติดตาม และประเมินผลในโรงเรียนที่ได้รับ
มอบหมาย
๑๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๓. นางสาวศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบ
ดังนี้
๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาผลิตพัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด
๒. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาการใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๓. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการ
เรียนรู้
๔. จัดให้มีกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อการเผยแพร่ นาเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาตลอดจนสรุปรายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนา
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๕. ค้นคว้า วิจัยนิเทศ ติดตามและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
๖. การประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๗. โครงการที่รับผิดชอบ
๑) ศูนย์ HCEC
๒) โครงการห้องเรียนภาษาจีน
๘. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการศึกษา นิเทศ ติดตาม และประเมินผลในโรงเรียนที่ได้รับ
มอบหมาย
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๔. นายกีรติวิทย์ สุวรรณธรรมา ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
๒. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและ
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. ส่งเสริม พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครู ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทาหลักสูตร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
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การนาหลักสูตรไปใช้ และการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
๔. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทาหลักสูตรท้องถิ่น และหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย
๕. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
๖. ค้นคว้า วิจัยนิเทศ ติดตามและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
๗. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการศึกษา นิเทศ ติดตาม และประเมินผลในโรงเรียนที่ได้รับ
มอบหมาย
๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๕. นางสาวชนกกาญจน์ ตุไตลา ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและ
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. ส่งเสริม พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครู ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทาหลักสูตร
การนาหลักสูตรไปใช้ และการประเมินสูตรสถานศึกษา
๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
๔. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สาคัญตามหลักสูตร
๕. ค้นคว้า วิจัยนิเทศ ติดตามและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
๖. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการศึกษา นิเทศ ติดตาม และประเมินผลในโรงเรียนที่ได้รับ
มอบหมาย
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๖. นางสุดสงวน กลางการ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยและการจัดการหลักสูตรปฐมวัย
๒. ส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัย และการนานวัตกรรมมาพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย
๓. การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรต่างๆ ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๔. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๗. นางสาวกชพร จันทนามศรี ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยและการจัดการหลักสูตรปฐมวัย
๒. ส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัย และการนานวัตกรรมมาพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย
๓. การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
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๔. การจัดทาฐานข้อมูลและสารสนเทศของเด็กปฐมวัย
๕. การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรต่างๆ ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๖. โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย
๗. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๘. นางสาวสุกัญญา มาชานิ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๒. งานด้านวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา
๓. งานประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๔. ค้นคว้า วิจัยนิเทศ ติดตามและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๕. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๖. โครงการที่รับผิดชอบ
๑) โครงการรักษ์ภาษาไทย
๒) โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
๗. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาการจัดการศึกษา
๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๙. นางสาวพรชนก เหล่าเทพ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการของเขตพื้นที่การศึกษา
๒. ค้นคว้า วิจัยนิเทศ ติดตามและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๓. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๔. โครงการที่รับผิดชอบ
๑) โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ (งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน)
๒) โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
๓) โครงการโรงเรียนคุณธรรม
๕. งานศึกษา ค้นคว้า วิจัยเพื่อพัฒนาการนิเทศและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๖. งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑๐. นางสุขุมาล เค้าแคน ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. งานติด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ นและรายงานผลตามแนวทางของคณะกรรมการติด ตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๒. งานห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
๓. วิจัย นิเทศ ติดตามและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
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๔. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
๕. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๖. งานศึกษา ค้นคว้า วิจัยเพื่อพัฒนาการนิเทศและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๑. นางณัฐรดี สวัสดิ์สิงห์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. งานแผนงาน/โครงการ ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดของกลุ่มนิเทศฯ
๒. การพัฒนา ดูแลข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมของกลุ่ม
นิเทศฯ
๓. ประสานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินมาตรฐานสานักงาน, ARS , KRS และการตรวจ
ราชการในระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนิเทศ
๔. ค้นคว้า วิจัยนิเทศ ติดตามและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
๕. งานห้องเรียนพิเศษ (MEP , EP)
๖. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
๗. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๒. นางสาวฉวีวรรณ แก้วหล่อน ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑.ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
๒.งานส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๓. งานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
๔. งานศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา
๕. ค้นคว้า วิจัยนิเทศ ติดตามและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
๖. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการศึกษา นิเทศ ติดตาม และประเมินผลในโรงเรียนที่ได้รับ
มอบหมาย
๗. โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
๘. โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา
๙. การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรมมอนเตสเซอรี่
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑๓. นางเพ็ญศิริ ยาสิงห์ทอง ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. งานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา
๒. งานส่งเสริม และประสานงานการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
๓. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
๔. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
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ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ระบบดิจิทัล รวมถึงดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform)
๕. การพัฒนาและดูแลเว็บไซต์ หรือเครื่องมือประชาสัมพันธ์/สื่อสารของกลุ่มนิเทศฯ
๖. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วย DLIT
๗. พัฒนาองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของ
ดิจิทัล
เทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตร
๘. ค้นคว้า วิจัย นิเทศ ติดตามและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
๙. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการศึกษา นิเทศ ติดตาม และประเมินผลในโรงเรียนที่ได้รับ
มอบหมาย
๑๐. งานห้องเรียนพิเศษ (วิทยาการคานวณ)
๑๑. โครงการที่รับผิดชอบ
๑) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง
๒) โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
๑๒. งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑๔. นางสาวพงษ์ลัดดา รักณรงค์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ ๒
๒. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
๓. งานส่งเสริมการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ในสถานศึกษา
๔. งานจัดทาเครื่องมือ พัฒนาคลังข้อสอบที่เป็นมาตรฐาน และการทดสอบออนไลน์ สาหรับใช้
ประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
๕. งานส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การวั ด และประเมิ น คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นระดั บ เขตพื้ นที่ การศึ กษาและ
ระดับชาติ (O-NET, NT, RT)
๖. การทดสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง (ข้อสอบปลายปี)
๗. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม และพัฒนา เกี่ยวกับการพัฒนางานวัดและประเมินผลทางการศึกษา
๘. งานวิจัยและนวัตกรรมระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๙. ค้นคว้า วิจัยนิเทศ ติดตามและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา
๑๐. โครงการที่รับผิดชอบ
๑) โครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
๒) โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (กสศ.)
๓) โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC) เพื่อพัฒนาเป็นพลเมืองรุ่นใหม่
๑๑. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการศึกษา นิเทศ ติดตาม และประเมินผลในโรงเรียนที่ได้รับ
มอบหมาย
๑๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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๑๕. นางสาวกรรณิการ์ ปานนี้ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT)
๒. การประเมินคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านออก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (RT)
๓. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม และพัฒนา เกี่ยวกับการพัฒนางานวัดและประเมินผลทางการ
ศึกษา
๕. ค้นคว้า วิจัยนิเทศ ติดตามและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๖. โครงการโรงเรียนประชารัฐ
๗. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการศึกษา นิเทศ ติดตาม และประเมินผลในโรงเรียนที่ได้รับ
มอบหมาย
๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑๖. นายวุฒิชาติ ศรีสังข์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
๒. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (School MIS)
๓. พัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมิน ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะสาคัญตาม
หลักสูตร
๔. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม และพัฒนา เกี่ยวกับการพัฒนางานวัดและประเมินผลทางการ
ศึกษา
๕. ค้นคว้า วิจัยนิเทศ ติดตามและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
๖. โครงการโรงเรียนคู่พัฒนา
๗. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการศึกษา นิเทศ ติดตาม และประเมินผลในโรงเรียนที่ได้รับ
มอบหมาย
๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑๗. นางอุทุมพรพัต สุคนธาภิพัฒนกุล ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบ
ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ ๓
๒. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๓. พัฒนาระบบและกลไกการนิเทศระดับเขตพื้นที่เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
๔. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบนิเทศภายในเพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง
๕. สร้างเครือข่ายการนิเทศเพื่อพัฒนาการนิเทศและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๖. ค้นคว้า วิจัยนิเทศ ติดตามและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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๗. โครงการโรงเรียนสุจริต
๘. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑๘. นายมิตรชัย มั่งคั่ง ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. ส่งเสริมพัฒนาระบบและกลไกการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้
๒. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาการนิเทศการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๓.โครงการโรงเรียนคุณธรรม
๔.นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๙. นางสาวสุเมธตา งามชัด ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. ส่งเสริมพัฒนาระบบและกลไกการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้
๒. ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการนิเทศการศึกษา
๓. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเพื่อพัฒนาการนิเทศและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๔. สร้างเสริม สนับสนุนและประสานเครือข่ายการนิเทศทั้งระดับเขตพื้นที่ จังหวัด เขตตรวจราชการ และ
ประเทศ
๕. ค้นคว้า วิจัย นิเทศ ติดตามและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
๖. ประสานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศกับหน่วยงาน และองค์กร
ภายนอก
๗. โครงการเด็กไทยพูดภาษาอังกฤษได้ (English for all)
๘. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒๐. นายวราวุธ ปัทถาพงษ์ ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)
๒. งานธุรการข้อมูลสารสนเทศ งานการศึกษาพิเศษประกอบด้วย ประสานการปฏิบัติกับกลุ่ม
งานอื่น ๆ เกี่ยวกับงานธุรการประสานงานกับโรงเรียนเกี่ยวกับงานการศึกษาพิเศษศึกษาค้นคว้าและจัดทา
ข้อมูลเกี่ยวกับงานการศึกษาพิเศษ จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มงานพัฒนาการศึกษาพิเศษนาเสนอ
และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับงานการศึกษาพิเศษต่อหน่วยงานอื่น ๆ
๓. งานส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาพิเศษ
๔. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิการเรียน
รวม
๕. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ
๖. ค้นคว้า วิจัยนิเทศ ติดตามและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้
การงานพื้นฐานอาชีพ
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๗. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๘. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาการจัดการศึกษา
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒๑. นางศิรดา พิริยะชัยวรกุล ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และส่งเสริมเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
๒. ส่งเสริม สนับสนุน วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนสาหรับการศึกษา
พิเศษ
(กลุ่มเด็กที่มีความสามารถพิเศษ กลุ่มเด็กพิการและบกพร่องในการเรียนรู้ กลุ่มเด็กด้อยโอกาสและต้องได้รับ
การช่วยเหลือเป็นพิเศษ)
๓. ส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
๔. ค้นคว้า วิจัย นิเทศ ติดตามและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
๕. โครงการประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติ (PISA)
๖. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒๒. นางสาวทัศนีย์ เซ็นหอม (ลูกจ้างประจา) ตาแหน่ง พนักงานธุรการ ๔ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. การลงรับ-ส่ง หนังสือราชการภายในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๒. ตรวจสอบความถูกต้อง ความเรียบร้อยของเอกสารหรือหนังสือราชการก่อนนาเสนอ
ผู้บังคับบัญชา
๓. นาเสนอแฟ้มกลุ่มนิเทศฯ ส่งต่อเลขานุการผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาตามลาดับ
๔. งานเวียนหนังสือเวียน ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
๕. งานประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงาน สถานศึกษาและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
๖. ประสานกลุ่มอานวยการเกี่ยวกับการมาปฏิบัติราชการ การลงเวลาของบุคลากร ตลอดจน
จัดทาปฏิทินการไปราชการของบุคลากรในกลุ่มนิเทศติดตามประประเมินผลการจัดการศึกษา
๗. สารวจและเบิกวัสดุ อุปกรณ์สาหรับใช้ปฏิบัติงาน
๘. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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ตอนที่ ๓
แนวปฏิบัติราชการและการรายงานผลการปฏิบัติราชการ

แนวปฏิบัติการปฏิบัติราชการ
เมื่อมาถึงสานักงานให้ลงเวลาที่กลุ่มอานวยการ บริเวณชั้น ๑ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ไม่เกินเวลา ๐๘.๓๐ น. และปฏิบัติงานจนถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
๑ การแต่งกาย
การแต่งกายให้เป็นไปตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่ น เขต ๑ กาหนด
ดังนี้
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์

ชุดสีกากี
ชุดผ้าไทย
ชุดพละ/ชุดสุภาพ
ชุดลูกเสือ/ชุดสุภาพ
ชุดสุภาพ

๒ การขออนุมัติไปราชการ
การขออนุมัติไปราชการและการลา
การขออนุญาตไปราชการ ให้บันทึก ข้อความขออนุญาตไปราชการเมื่อได้รับคาสั่งให้ไปราชการก็
ให้บันทึกในสมุดขออนุญาตไปราชการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง
การขออนุญาตทั้ง ๒ กรณี ให้ขออนุญาตผ่านผู้อานวยการกลุ่มนิเทศฯ ในกรณีผู้อานวยการกลุ่มนิเทศฯ ไป
ราชการหรือให้ผ่านหัวหน้ากลุ่มภารกิจที่ได้ รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน เสนอขออนุมัติ ผ่านรอง
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ และผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ตามลาดับ
อนึ่ ง การไปราชการเป็ นคณะให้ หั วหน้ าคณะหรือตัวแทนคนใดคนหนึ่งเขียนบันทึก การขออนุญาตไป
ราชการ
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ขออนุญาตไปปฏิบัติภารกิจนอกสานักงาน
การขออนุญาตไปปฏิบัติงานนอกสานักงานไม่เกิน ๓ ชั่วโมง ให้บันทึกในสมุดขออนุญาตของกลุ่ม
นิเทศฯ ผ่านผู้อานวยการกลุ่มนิเทศฯ ในกรณีที่ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศฯ ไปราชการ ให้ขออนุญาตหัวหน้า
กลุ่มภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลาดับ
๓ การลาพักผ่อน
การลาพักผ่อน ให้ผู้ประสงค์จะลาพักผ่อนเสนอใบลาพักผ่อนล่วงหน้า โดยผ่านความเห็นชอบจาก
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศฯ และต้องมีผู้รับงานแทนลงนามไว้ ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงหยุดพักผ่อนได้
กรณียกเลิกวันลาพักผ่ อนให้บันทึก ตามแบบบันทึกเสนอผ่านผู้อานวยการกลุ่มนิเทศฯ เสนอขออนุญาต
ต่ อ รองผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาขอนแก่ น เขต ๑ และผู้ อ านวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ตามลาดับ
อนึ่ง เมื่อได้รับอนุญาตให้ไปราชการหรืออนุญาตให้ลาพักผ่อน ให้ผู้ได้รับอนุญาตบันทึกการไปราชการหรือ
ลาพักผ่อนไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ทุกครั้ง
๔ การประสานงานระหว่างกลุ่ม
การประสานกับกลุ่มอื่นๆ มีดังนี้
๑. การขออนุญาตถ่ายเอกสาร ให้เขียนขออนุญาตตามแบบฟอร์มที่กลุ่มอานวยการกาหนด ผ่าน
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศฯ เสนอขออนุญาตจากผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
๒. การอัดสาเนาดิจิตอล การอัดสาเนาเอกสารตั้งแต่ ๕๐ แผ่นขึ้นไป ให้เขียนขออนุญาตตาม
แบบที่กลุ่มอานวยการกาหนด ผ่านผู้อานวยการกลุ่มนิเทศฯ เสนอขออนุญาตจากกลุ่มอานวยการ
๓. การทางานร่วมกับกลุ่มอื่น ใน สพป.ขอนแก่น เขต ๑
๓.๑ หากกลุ่มอื่นในสานักงานเขตพื้นที่มีความประสงค์ขอศึกษานิเทศก์ไปร่วมปฏิบัติงาน
หรือเป็นคณะทางาน ให้เสนอขอจากผู้อานวยการกลุ่มนิเทศฯ เพื่อจัดศึกษานิเทศก์ให้ไปร่วมปฏิบัติงาน
๓.๒ หากศึกษานิเทศก์ท่านใด มีความประสงค์จะขอความร่วมมือในการปฏิบัติงานจาก
บุ ค ลากรในกลุ่ ม อื่ น หรื อ กิ จ กรรมที่ ต้ อ งการความร่ ว มมื อ จากบุ ค ลากรกลุ่ ม อื่ น ให้ ป ระสานงานกั บ
ผู้อานวยการกลุ่มที่บุคคลนั้นปฏิบัติงานอยู่ก่อนเสนอคาสั่งให้ผู้บังคับบัญชาลงนาม
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๕ การขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ศึกษานิเทศก์ทา่ นใดมีความประสงค์ขอใช้รถยนต์ของทางราชการเพื่อเดินทางไปราชการต่างๆ ให้
บันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ ตามแบบฟอร์มที่กลุ่มอานวยการกาหนด เสนอผ่านผู้อานวยการกลุ่มนิเทศฯ
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการเสนอขออนุญาตจากผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑
๖ การเป็นผู้แทนไปร่วมงานที่ได้รับมอบหมาย
เมื่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ สั่งให้บุคลากรในสานักงานไป
ร่วมงานเกี่ยวกับพิธีการสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วันสาคัญอื่นๆ หรือการให้ไปร่วมงานตามที่
ได้รับมอบ กลุ่มนิเทศฯ จึงกาหนดแนวทางเพื่อให้ศึกษานิเทศก์ถือปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้
๑. กรณีงานใดเจาะจงหรือมอบหมายให้ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศฯ เป็นการเฉพาะ ผู้อานวยการ
กลุ่มนิเทศฯ เป็นผู้ไปร่วมงานหรือมอบให้ผู้อื่นแทน
๒. ให้ศึกษานิเทศก์เป็นผู้ไปร่วมงานตามกลุ่มรายชื่อ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ กาหนดในแต่ละคราว
๗ การประชุมของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ กาหนดการประชุม ดังนี้
๑. การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา กาหนดประชุม
สองเดือน/๑ ครั้ง ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศฯ และศึกษานิเทศก์ที่เกี่ยวข้องในการ
นาเสนองานในวาระของการประชุมครั้งนั้นๆ การบันทึกการประชุมโดยกลุ่มงานเลขานุการฯ บันทึกการ
ประชุ ม เสนอผ่ า นผู้ อ านวยการกลุ่ ม นิ เ ทศฯ เพื่ อ รายงานผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
๒. การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มนิเทศฯ
การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มนิเทศฯ กาหนดประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง (ทุกวันอังคาร
สัปดาห์แรกของเดือน)
๓. การประชุมประจาเดือนของศึกษานิเทศก์
การประชุมประจาเดือนของศึกษานิเทศก์ กาหนดประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง (ทุกวันจันทร์ของ
สัปดาห์แรกของเดือน)
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อนึ่ง การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มนิเทศฯ และการประชุมประจาเดือนของศึกษานิเทศก์ กรณีที่
ไม่ส ามารถประชุมได้ตามวัน เวลาที่ก าหนด ผู้ อานวยการกลุ่ มนิเ ทศ ติ ดตามและประเมิน ผลการจั ด
การศึ ก ษาจะแจ้ ง เลื่ อ นเป็ น คราวๆ ไป ส่ ว นบั น ทึ ก การประชุ ม มอบงานธุ ร การจั ด ท าและเสนอผ่ า น
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศฯ เพื่อนาเสนอผ่านรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ และรายงานผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
ตามลาดับ
๘ การปฏิบัติราชการแทนผู้อานวยการกลุ่มนิเทศฯ
การปฏิบัติราชการแทนผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เรียงตามลาดับ
ดังนี้
๑. นายประสงค์ บุญมา
รองผู้อานวยการกลุ่มนิเทศฯ คนที่ 1
๒. นางสาวพงษ์ลัดดา รักณรงค์
รองผู้อานวยการกลุ่มนิเทศฯ คนที่ 2
๓. นางอุทุมพรพัต สุคนธาพิพัฒนกุล
รองผู้อานวยการกลุ่มนิเทศฯ คนที่ 3
๙ การรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ในปีงบประมาณ 2564 ศึกษานิเทศก์ทุกคน ได้รับมอบหมายภารกิจ ในการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยดาเนินการนิเทศตามสาระการเรียนรู้ โครงการที่รับผิดชอบ
และงานอื่น ที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด โดยมีแนวดาเนินการนิเทศ
ดังนี้
1. ศึกษานิเทศก์ทุกคนมีปฏิทินและจัดทาแผนการปฏิบัติงานรายบุคคล/รายกลุ่ม โดยให้
สอดคล้องกับหลักการ แนวคิด กระบวนการ Co-FRIENDS Model โดยใช้นวัตกรรมและการวิจัยเป็นฐาน
2. ศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
ตามนโยบาย สัปดาห์ละ 3 วัน คือ วันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ และปฏิบัติงานในสานักงาน
สัปดาห์ละ 2 วัน คือ วันจันทร์ และวันพุธ
3. การนิเทศกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โรงเรียนในประเด็นดังต่อไปนี้
3.1 การนิเทศเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น
3.2 การนิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
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3.3 การนิเทศเพื่อพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
3.4 การนิเทศเพื่อส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายใน
3.5 การนิเทศเพื่อส่งเสริมให้การนิเทศภายในโรงเรียนมีความเข้มแข็ง
3.6 การนิเทศเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
3.7 การนิเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาพิเศษ
3.8 การนิเทศเพื่อพัฒนาตามความต้องการ จาเป็นของแต่ละกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
4. ศึกษานิเทศก์ทุกคน ดาเนินการสรุป และรายงานผลการนิเทศ ตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย ดังนี้
4.1 สรุป สะท้อนผล และรายงานผลการนิเทศ ต่อผู้รับการนิเทศ และผู้บังคับบัญชา
4.2 ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลการนิเทศ
4.3 สรุป รายงานผลการนิเทศ ประจาปีงบประมาณ
กรอบการเขียนรายงานการปฏิบัติราชการทุก ๖ เดือน
๑. ข้อมูลผู้รายงาน
๒. หน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย (ตามคาสั่ง สพป.ขอนแก่น เขต ๑)
๓. ผลการปฏิบัติราชการ
๓.๑ งานตามมาตรฐานตาแหน่ง
(๑) งานนิเทศ
(๒) งานการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
(๓) งานพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
(๔) งานวินัย คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๓.๒ งานตามกลุ่มงาน
๓.๓ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
๓.๔ งานอื่นๆ (งานกลุ่มสถานศึกษา งานพิเศษ งานโครงการ ฯลฯ)
๔. แนวทางการพัฒนางานในรอบ ๖ เดือนต่อไป

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

หน้า ๓๗

ตอนที่ ๔
ระบบนิเทศของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่สาคัญในการแนะนาช่ วยเหลือครู ให้สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การนิเทศการศึกษาจึงเป็นเรื่องที่มีความสาคัญต่อวิชาชีพครู การนิเทศ
การศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเป็นกระบวนการสาคัญที่จะทาให้การจัดการศึกษาบรรลุผลตาม
เป้าหมายแห่งภารกิจของหน่วยงานทั้ งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา ในการดาเนินการ
นิเทศดังกล่าว ต้องเป็นไปอย่างครอบคลุมทั่วถึงทั้งระบบครบวงจร ภารกิจของสถานศึกษาทั้งด้านวิชาการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป อันจะส่งผลให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการ
บริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 1 ดาเนิ น การนิ เทศที่อาศัยความเชื่อมโยงสั มพันธ์โดยบูรณาการระหว่างผู้ นิเทศ (ศึกษานิเทศก์)
กับหน่วยงาน องค์กร บุคลากร ตลอดจนปัจจัยอื่นที่มากกว่าหนึ่งมิติ มีการปฏิบัติงานทั้งโดยทีมสั มพันธ์
และรายบุ คคล ประการสาคัญต้องมีความรับผิ ดชอบในภารกิจ การปฏิบัติงาน มุ่งเน้นสัมฤทธิผ ลของ
หน่วยงานเป็นสาคัญ ซึ่งแสดงมิติความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เนื้อหาการนิเทศครอบคลุมตาม
เป้าหมายการจัดการศึกษา ในทุกมิติ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้ศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้องและกาหนดทิศทางในการนิเทศมีสาระสาคัญต่างๆ ดังนี้
วิสัยทัศน์
องค์กรชั้นนาทางวิชาการ พัฒนาและใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
พันธกิจ
1.พัฒนาศึกษานิเทศก์ ให้มีสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
2.วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
3.ส่งเสริม สนับสนุนการใช้นวัตกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
4.พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1) โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รับการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร้อยละ 100
2) ครูกลุ่มเป้าหมายได้รับการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
เชิงคุณภาพ
1) โรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศติดตามอย่างมีคุณภาพ
2) ครูกลุ่มเป้าหมายได้รับการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
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ขอบข่ายการนิเทศ
1) การนิเทศตามภารงาน (Function Based)
2) การนิเทศตามนโยบายและจุดเน้น (Agenda Based)
3) การนิเทศตามกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Area Based)
หลักการนิเทศ
1) ใช้นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
2) ใช้โรงเรียน/ห้องเรียน เป็นฐาน
3) เน้นการทางานเป็นทีมและการมีส่วนร่วม
4) สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
หลักการ แนวคิดการนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด
Co-FRIENDS Model
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และ
สังเคราะห์รูปแบบและกระบวนการนิเทศการศึกษา ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพและบริบทของ
สถานศึกษา ตลอดจนความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานทั้งในสถานศึกษาและ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขณะเดียวกันก็สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ได้ทาการศึกษาหลักการ แนวคิดการนิเทศการศึกษาเพื่อ
ขับเคลื่อนการนิเทศภายในให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยใช้แนวคิด Co-FRIENDS
Co-FRIENDS เป็นหลักการ แนวคิดที่จะนามาประยุกต์ใช้ในการนิเทศเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประกอบด้วย การร่วมมือกัน
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาบนฐานข้อมูลที่ถูกต้อง
น่าเชื่อถือ การนากระบวนการวิจัยมาใช้พัฒนางาน การทางานเชิงบูรณาการ การเสริมสร้างพลังอานาจ
การสร้างเครือข่ายและทางานเป็นทีม การทางานด้วยความกระตือรือร้นและสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง และ
การพัฒนาที่ใช้ปัญญาองค์ความรู้และสื่อที่ทันสมัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
Co = Collaboration: การร่วมมือกันของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพั ฒนา
คุณภาพการศึกษา หมายถึง การทางานเป็นทีม (Team work) หรือการทางานเป็นหมู่คณะ โดยความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารและบุคลากรใน
โรงเรียนครูผู้สอน ชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน ให้งาน
ประสบผลสาเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดร่วมกัน
F = Fact: การพัฒนาบนฐานข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ หมายถึง การทางานที่ตั้งอยู่บน
พื้นฐานของข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง มีแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ และใช้เป็น Data based line เพื่อกาหนด
จุดเริ่มต้นในการพัฒนางานอันจะทาให้สามารถกาหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ได้อย่างชัดเจน ตลอดจนลดความ
ขัดแย้งในการทางานอันเนื่องมาจากการใช้ข้อคิดเห็นและความรู้สึกในการพัฒนางาน ซึ่งข้อมูลมีสอง
ประเภท คือ 1) ข้อมูลเชิงปริมาณ ประกอบด้วย ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งจากการประเมินของ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และผลการสอบระดับชาติ เช่น O-NET, NT, RT 2) ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ได้แก่ สภาพบริบทของชุมชนและสถานศึกษา ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับครูและนักเรียนรายบุคคล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

หน้า ๓๙

R= Research: การนากระบวนการวิจัยมาใช้พัฒ นางาน หมายถึง การนา
กระบวนการวิจัยซึ่งเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการปฏิบัติการนิเทศ โดยเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์
สถานการณ์ของครูและโรงเรียนจากข้อมูล ร่องรอยหลักฐานต่างๆ เพื่อกาหนดปัญหา ความต้องการจาเป็น
(Needs) จากนั้นศึกษา ค้นหาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและเลือกสรรวิธีการหรือแนวทาง (Innovations) ที่ดี
และเหมาะสม แล้วนาไปใช้แก้ปัญหาดังกล่าว พร้อมทั้งสังเกต บันทึก วิเคราะห์ สังเคราะห์และสะท้อนผล
ข้อมูลต่างๆ ระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง ตลอดจนมีการสรุปรายงานผล
เพื่อนาผลไปใช้ในการพัฒนาต่อไป
I = Integration: การทางานเชิงบูรณาการ หมายถึง การผสมผสานเป้าหมาย กิจกรรม
ซึ่งมาจากนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานภาครัฐ/เอกชนในพื้นที่และความ
ต้องการจาเป็นของสถานศึกษา ให้มีความกลมกลืนร้อยรัดกัน เพื่อลดภาระงานของครูและบุคลากรอัน
เนื่องมาจากความซ้าซ้อนของโครงการ/กิจกรรม ซึ่งจะทาให้ครูมีเวลาในการเตรียมการสอน จัดกิจกรรม
การเรียนการสอน และเอาใจใส่นักเรียนมากขึ้น
E = Empowerment: การเสริมสร้างพลังอานาจ หมายถึง กระบวนการส่งเสริมให้
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดแรงจูงใจภายใน (Intrinsic motivation) มีความเชื่อมั่นใน
ตนเองว่ามีความสามารถเพียงพอ (Self-efficacy) รวมทั้งมีอานาจในการตัดสินใจที่จะทางานนั้นให้
ประสบผลสาเร็จ ซึ่งในการสร้าง “Empower” ให้เกิดกับผู้ปฏิบัติงาน มีข้อควรคานึงดังนี้
1. ผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชาต้องตกลงร่วมกันว่าอยากได้ผลลัพธ์อะไรร่วมกัน
2. การสร้างแรงจูงใจ ผู้บริหารต้องสร้างแรงจูงใจ ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล
3. อานาจที่จะมอบหมายให้ ต้องระบุขอบเขตให้ชัดเจน จะได้ไม่เกิดข้อขัดแย้งใน
บางเรื่อง
4. ผู้บริหารต้องสร้างบรรยากาศของการไว้วางใจซึ่งกันและกัน
5. มีการจัดทาข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งจะทาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความเต็มอกเต็มใจ มีความ
มุ่งมั่น เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายสัมฤทธิผล
6. มีการกาหนดความคาดหวัง และการวัดผลและประเมินผลที่ชัดเจน
7. มีการจัดสรรทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์ให้เพียงพอ
การดาเนินงานนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 นั้น จะดาเนินการกาหนดสถานศึกษาให้ศึกษานิเทศก์แต่ละคนรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ศึกษานิเทศก์ได้ใช้ศักยภาพในการทางานอย่างเต็มที่เต็ม
ความสามารถมี อานาจในการตั ดสิ น ใจที่จ ะน านวัต กรรมต่างๆมาใช้ใ นการพัฒ นาคุ ณภาพการศึ กษา
สนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากรต่างๆ และมีการประชุมสะท้อนผลแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน เพื่อให้การ
นิเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและสถานศึกษา ได้พัฒนาระบบและรูปแบบการนิเทศภายในให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
และบริบทของแต่ละแห่ง
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N = Network: การสร้างเครือข่ายและทางานเป็นทีม หมายถึง การทางานที่เน้นการ
สร้างความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมรับผิดชอบและร่วมภาคภูมิใจของบุคลากรที่ปฏิบัติงานทั้งในระดับสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสถานศึกษา ดังนั้น ในการดาเนินงานนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ได้กาหนดให้
ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรนิเทศ มีการดาเนินงานร่วมกับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
รับผิดชอบ โดยเปิดโอกาส ส่งเสริม สนับสนุน ให้แต่ละกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการ
ดาเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ความช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันในทุกๆด้านอย่างเข้มแข็งเช่น ด้านบุคลากร
ด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมนักเรียน เป็นต้น เพื่อนาไปสู่เป้าหมายที่แต่ละกลุ่มเครือข่ายกาหนดซึ่งอาจเป็น
กิจกรรมเฉพาะกิจตามความจาเป็น หรือสภาพปัญหาในกลุ่มเครือข่ายฯ หรือเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติตาม
นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
D = Dynamic: การทางานด้วยความกระตือ รือร้นและสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง
หมายถึง การดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานทั้งในระดับสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสถานศึกษา อย่างสร้างสรรค์ มีการเคลื่อนไหวหรือ
ปรับเปลี่ยนอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องในกระบวนการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษา เพื่อให้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม เกิดพลังการขับเคลื่อนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
S = Smart: การพัฒนาที่ใช้ปัญญา องค์ความรู้และสื่อที่ทันสมัย หมายถึง การพัฒนา
งานหรือกิจกรรมต่างๆ บนพื้นฐานของหลักวิชาการที่เหมาะสมสอดคล้องกับยุคสมัย รวมทั้งมีการคิดและ
พิจารณาไตร่ตรองด้วยความรอบคอบของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งครู ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ ตลอดจนใช้
อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อเข้าหากัน ซึ่งจะทาให้ทุกคนสามารถติดต่อสื่อสารไปในแนวทาง
เดียวกัน

กระบวนการนิเทศที่สอดคล้องกับหลักแนวคิด Co- FRIENDS Model
จากหลักการ แนวคิดของ Co-FRIENDS Model ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ในการนาสู่การ
ปฏิบัติจะต้องมีการกาหนดขั้นตอน รายละเอียดกิจกรรม สื่อและเครื่องมือ การสรุปรายงานผล และ
บทบาทของผู้เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติทุกระดับทั้งผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศมีความเข้าใจและ
ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน การนิเทศการศึกษา เป็นกระบวนการร่วมกันในการส่งเสริม สนับสนุน
ช่วยเหลือ ระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีเป้าหมาย
สาคัญคือคุณภาพผู้เรียน จะเห็นว่าคุณภาพเกิดขึ้นที่ชั้นเรียน และครูผู้สอนคือบุคคลที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ของ Gkickman,Gordon & Ross-Gordon (2007) ที่กล่าวถึง
การนิเทศว่ามีความสาคัญเพราะเป็นกระบวนการ ที่ช่วยปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการสอนของครูอันส่งผล
ต่อคุณภาพของผู้เรี ยน ดังนั้น ในปัจจุบันการนิเทศการศึกษาจึงเน้นไปที่การนิเทศเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู โดยมีจุดมุ่งหมายที่สาคัญคือ เพื่อช่วยพัฒนาความสามารถของ
ผู้รับการนิเทศหรือครูผู้สอนให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาและค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง มี
ทักษะในการปฏิบัติงาน มีความศรัทธาในวิชาชีพ และมีความเจริญ ก้าวหน้าในวิชาชีพ ทั้งนี้สานักงานเขต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
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พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้ดาเนินการขับเคลื่อนแนวคิด Co-FRIENDS Model สู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้กระบวนการนิเทศที่หลากหลาย อาทิเช่น กระบวนการนิเทศเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (SPIDRE) กระบวนการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และ กระบวนการนิเทศแบบ
ชี้แนะสะท้อนคิด (Reflective Coaching) ซึ่งมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
1. การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SPIDRE) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้สังเคราะห์รูปแบบการนิเทศบนหลักการ แนวคิดของ Co-FRIENDS
Model อันประกอบด้วย การร่วมมือกันของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การพัฒนาบนฐานข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ การนากระบวนการวิจัยมาใช้พัฒนางาน การทางานเชิง
บูรณาการ การเสริมสร้างพลังอานาจ การสร้างเครือข่ายและทางานเป็นทีม การทางานด้วยความ
กระตือรือร้นและสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาที่ใช้ปัญญา องค์ความรู้และสื่อที่ทันสมัย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อนามาใช้ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาทั้งในงานนโยบาย จุดเน้น งานยุทธศาสตร์
ของหน่วยงานต้นสังกัด และงานพัฒนาตามบริบทเชิงพื้นที่ ซึ่งกระบวนการนิเทศแบบ SPIDRE มี
องค์ประกอบ ดังนี้
1. การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (S : Situation Analysis)
2. การวางแผน (P: Planning)
3. การให้ข้อมูล/องค์ความรู้ (I: Informing)
4. การปฏิบัติการนิเทศ (D:Doing)
5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผล (R: Reflecting)
6. การประเมินผลและรายงาน (E: Evaluating & Reporting)
2. การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) เป็นแนวคิดและกระบวนการพัฒนาครูที่มุ่งเน้นการ
ทางานศึกษาวิจัยร่วมกันของกลุ่มครูและผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้
ของผู้เรียนในบริบทการทางานจริงในชั้นเรียนและสถานศึกษาของตนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในระยะ
ยาว ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนไป
พร้อมกันโดยมีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
1. กาหนดประเด็นที่จะสอน (Problem Identification) โดยขึ้นอยู่กับความต้องการ
ของนักเรียน
2. วางแผนการสอน (Class planning) โดยเน้นที่นักเรียนและครูเป็นสาคัญ
3. นาแผนการสอนไปใช้ (Class implementation) โดยเน้นบทเรียนที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้และกระบวนการคิดของนักเรียน และแก้ไขความเข้าใจคลาดเคลื่อน
4. ประเมินผลบทเรียนว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างไร และร่วมกันอภิปราย
สะท้อนความคิด (Class evaluation and review of result)
5. ปรับปรุงบทเรียนโดยอาศัยข้อมูลที่รวบรวมได้ (Reconsideration of class)
6. นาแผนการสอนที่ปรับปรุงแล้วมาสอนนักเรียนกลุ่มอื่น (Implementation base on
reconsideration)
7. ประเมินผลบทเรียนและร่วมกันอภิปรายสะท้อนความคิดเกี่ยวกับบทเรียน
(Evaluation and review)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
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8. นาผลที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (Share result)
จากขั้นตอนการดาเนินการในการศึกษาชั้นเรียนทั้ง 8 ขั้นตอนดังกล่าว กลุ่มนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้
นาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการร่วมพัฒนาบทเรียนไปพร้อมกับโรงเรียน จนสามารถสรุปเป็น
แนวทางปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมีขั้นตอนการดาเนินการที่สาคัญ 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 การร่วมมือกันออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์
ขั้นที่ 2 การร่วมมือกันสังเกตการณ์จัดการเรียนรู้รายสัปดาห์
ขั้นที่ 3 การร่วมมือกันสะท้อนผลการสอนรายสัปดาห์
โดยมีรายละเอียดการดาเนินการแต่ละขั้นตอน ดังนี้

จากแผนภาพจะเห็นได้ว่า การจะทาให้เกิดวงจรปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ดังกล่าว จาเป็นที่
ผู้บริหารสถานศึกษาจาเป็นต้องมีภาวะผู้นาเพื่อบริหารจัดการในระดับโรงเรียน (School Management)
ที่เชื่อมโยงกับการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยใช้นวัตกรรมดังที่กล่าวมา
ขั้นที่ 1 การร่วมมือกันออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์
ในขั้นตอนทีมการศึกษาชั้นเรียนของแต่ละช่วงชั้นที่ประกอบด้วยครูจากกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่างๆ จะมาช่วยกันออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ โดยหัวใจสาคัญของแผน คือ การสร้าง
สถานการณ์ปัญหาหรือโจทย์ (Problem Situation Tasks)
ขั้นที่ 2 การร่วมมือกันสังเกตการณ์จัดการเรียนรู้รายสัปดาห์
ในขั้นตอนนี้ครูคนหนึ่งจากการศึกษาชั้นเรียนของแต่ละช่วงชั้นจะเป็นคนนาแผนการ
จัดการเรียนรู้ไปใช้จริงในชั้นเรียน โดยดาเนินการสอนตามวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ซึ่งโนดะ
(Nohda, 2000) ได้เสนอแนวคิดเชิงการสอนไว้ว่า ครูเริ่มต้นการสอนโดยการนาเสนอสถานการณ์ปัญหา
ปลายเปิดต่อนักเรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม สารวจหรือสืบเสาะเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว
รวมทั้งการอภิปรายในกลุ่ม จากนั้นจึงให้มีการอภิปรายทั้งชั้น ส่วนครูคนอื่นและผู้ช่วยนักวิจัยทาหน้าที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
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สังเกตการสอนในชั้นเรียนโดยเป้าหมายของการสังเกต คือ การสังเกตกระบวนการคิดของนักเรียน โดยไม่
เน้นการพิจารณาความสามารถในการสอนของครูในการจัดการชั้นเรียน
ขั้นที่ 3 การร่วมมือกันสะท้อนผลการสอนรายสัปดาห์
ขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนที่สาคัญมากต่อการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นครูผู้สอน ครูผู้สังเกต ผู้อานวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และนักวิจัยรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ การ
ร่วมกันสะท้อนผลเพื่อปรับปรุงบทเรี ยนที่ถูกนาเสนอผ่านแผนการจัดการเรียนรู้ ทาให้ทุกฝ่ายได้มีโอกาส
ทาความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน รวมทั้งแนวคิดต่างๆ ที่นักเรียนตอบสนองต่อสถานการณ์
ปัญหาที่กาหนดขึ้นในระหว่างปี พ.ศ. 2549 – 2553 ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ เน้นการพัฒนาวิชาชีพโดย
เน้นการใช้แนวทางการสอนแบบใหม่ที่เรียกว่าวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ไปพร้อมๆ กับการใช้
3 ขั้นตอนของ Lesson Study เพื่อปรับปรุงแนวทางการสอนรายสัปดาห์
วงจรที่ 2

วงจรที่ 1
ร่วมออกแบบ
ร่วมสะท้อน

ร่วม

วงจรที่ 3

ร่วมออกแบบ
ร่วมสะท้อน

ร่วม

ร่วมออกแบบ

ร่วมสะท้อน

ร่วม

แผนภูมิ : ระบบปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน ด้วยกระบวนการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)
ทีมนิเทศได้ปฏิบัติการนิเทศพัฒนาการศึกษา ตามกาหนดปฏิทินการนิเทศ แผนการ
นิเทศ และเตรียมเครื่องมือสาหรับการนิเทศการศึกษา ตามกาหนดปฏิทินการนิเทศ ซึ่งได้ดาเนินการตาม
ขั้น ตอนของกระบวนการพัฒ นาที่ โ รงเรีย นร่ว มกัน กาหนด คือ กระบวนการศึกษาชั้น เรีย น ( Lesson
Study) มี ๓ ขั้นตอนคือ ๑.ขั้น Plan : ร่วมกันออกแบบแผน ๒. ขั้น Do : ร่วมกันสังเกตชั้นเรียน ๓. ขั้น
See : ร่วมกันสะท้อนบทเรียน
วิธีดาเนินการนิเทศขั้นที่ 1 ร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้
1) เตรียมต้นทุนเพื่อปรับกระบวนทัศน์ทั้งผู้บริหาร ครูวิชาการ ครูผู้เกี่ยวข้อง และครูผู้สอน
ให้เข้าใจหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและวิธีการสอนแบบ...............(วิธีการสอนตามที่โรงเรียนเลือก)....................
2) ประชุมกับทีมนิเทศภายใน ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ในรายวิชาที่จะพัฒนา
ร่วมกัน ทุกคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทา ร่ วมออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนวิธีการสอนแบบ
...............(วิธีการสอนตามที่โรงเรียนเลือก)....................
3) กาหนดผู้บันทึกข้อมูล 2 คน บันทึกพิมพ์ข้อมูลในโน้ตบุ๊ค และบันทึกเขียนบนกระดาน
4) ออกแบบแผนการจั ดการเรี ยนรู้เสร็จเรี ยบร้ อย ครูผู้ สอน ทีมนิเทศภายใน ช่วยกัน
เตรียมแผนหน้าเดียว เตรียมสื่อ เตรียมอุปกรณ์ ในการสอนในชั่วโมงต่อไป
วิธีดาเนินการนิเทศขั้นที่ 2 ร่วมสังเกตชั้นเรียน
1) สังเกตตามขั้นตอนกิจกรรมการสอนที่ร่วมออกแผนร่วมกัน ใช้เครื่องมือสังเกตชั้นเรียน
2) เข้าสังเกตชั้นเรียน ผู้ร่วมสังเกตต้องปฏิบัติตนในขณะที่สังเกตชั้นเรียน ดังนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
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(1) ไม่แทรกแซงแนวคิดเด็ก
(2) ไม่คุยส่งเสียงดัง ไม่รับโทรศัพท์ ขณะที่ร่วมสังเกตชั้นเรียน
(3) ไม่ใช้แสงในการถ่ายภาพ
3) บันทึกข้อมูลจากการสังเกตทั้งสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมครู พฤติกรรมเด็กตามที่
พบจริงโดยไม่ใช้ความคิดเห็นของผู้สังเกต
4) รวบรวมข้อมูลจากการสังเกตภาพถ่าย ชิ้นงานเด็กและข้อเสนอแนะเพื่อร่วมสะท้อนผล
วิธีดาเนินการนิเทศขั้นที่ 3 ร่วมสะท้อนบทเรียนและสรุปผล
1) จัดเตรียมสถานที่สาหรับการประชุมสะท้อนผล ให้มีความพร้อมด้านโสตทัศนูปกรณ์
2) กาหนดผู้พิมพ์หรือผู้จดบันทึกข้อมูลสะท้อนผลของแต่ละคน
3) ผู้บริหารโรงเรียนเป็นประธานในการดาเนินการสะท้อนผล ในระยะแรกทีมผู้นิเทศภายนอก
(ศึกษานิเทศก์) ดาเนินการพาทา
4) กาหนดขอบข่ายการสะท้อนผลและเวลาในการสะท้อนของแต่ละคนพร้อมกาหนดกติกา/
สัญญาณ เมื่อหมดเวลา
5) ครูผู้สอน เป็นผู้เริ่มสะท้อนคนแรกเกี่ยวกับผลการจัดกิจกรรม/ประสบการณ์ตามแผนที่
ใช้ในการจัดกิจกรรม/การจัดประสบการณ์ ดังนี้ (ไม่ควรเกิน 5 นาที)
(1) การจัดประสบการณ์ครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ อย่างไร
(2) สิ่งที่พอใจและสิ่งที่คิดว่าควรแก้ไข ปรับปรุงในครั้งต่อไป
6) ให้ผู้สังเกตคนอื่น ๆ ร่วมสะท้อนผลพร้อมข้อเสนอแนะ (ไม่ควรเกิน 3 นาทีและ
ข้อเสนอแนะควรแตกต่างจากคนอื่นๆไม่สะท้อนผลซ้าประเด็นที่คนอื่นพูดไปแล้ว)
7) วิเคราะห์และสรุปข้อสังเกตเพื่อเติมเต็มวางแผนต่อยอดพัฒนาความสามารถของครู ใน
วงจร การนิเทศภายในต่อไป
7.3 การนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิด(Reflective Coaching) เป็นการให้คาปรึกษาชี้แนะกับ
ผู้รับ
การนิเทศโดยเน้นการใช้คาถามกระตุ้นการคิด ให้เกิดการคิดไตร่ตรอง (Reflective
Thinking) ทบทวนและสะท้อนการกระทาของตน (Reflective Practice) นาไปสู่การพัฒนาปรับปรุง
ตนเอง ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักการนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิด
1. การสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นกับผู้รับการนิเทศ (Creates trust)
2. ผู้นิเทศเป็นผู้ฟังที่ดี โดยฟังมากและพูดน้อย (Has “big ears, small mount”)
3. ผู้นิเทศไม่ใช่ผู้ตัดสิน (Is non- judgemental)
4. เน้นการใช้คาถามเพิ่มความชัดเจน (Asks questions)
5. มีความรู้สึกร่วม เห็นอกเห็นใจ (Shows empathy)
6. วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ เน้นการเสริมแรง ไม่ใช่การตาหนิ (Is a constructive critic)
7. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้รับการนิเทศลองวิธีใหม่ๆ เช่น เทคนิคการสอน รูปแบบการ
สอน นวัตกรรมการเรียนการสอนใหม่ๆ (Challenges)
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8. ผู้นิเทศมีการให้ข้อเสนอแนะเท่าที่จาเป็น โดยเน้นให้ผู้รับการนิเทศสามารถใช้
ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ ให้สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยตนเอง
(Makes suggestions or Gives advice)
9. ผู้นิเทศกระตุ้นให้มีการพูดคุย และใช้คาถามกระตุ้นการคิด (Invites talk)
10. การนิเทศมีความต่อเนื่อง ยั่งยืน นาไปสู่การพัฒนาตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
(Sustained over time)
11. แบ่งช่วงเวลาและเป้าหมายชัดเจน นัดหมายการโค้ชครั้งต่อไป (Sets and
monitors targets )
12. ทาให้ผู้รับการโค้ชรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของความคิด และการกระทานั้น เพื่อให้เกิด
การรับรู้ความสามารถของตนเอง(Self- efficacy) (Gives ownership to teacher)
ขั้นตอนการนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิด
1. เตรียมการนิเทศ
1.1 ศึกษาบริบท
1.2 ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารโรงเรียน ครูและผู้
นิเทศ
2. วางแผนการนิเทศ
2.1 กาหนดเป้าหมายการนิเทศ
2.2 เตรียมคาถามสะท้อนคิด
2.3 เตรียมเครื่องมือนิเทศ
3. สังเกตการสอน
4. สะท้อนคิดเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
5. ติดตามผลการพัฒนา
การสรุปและรายงานผลการนิเทศ
การดาเนินการนิเทศ ของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มุ่งเน้นสัมฤทธิผลของหน่วยงานเป็นสาคัญ ซึ่งต้องอาศัยความ
เชื่อมโยงสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุตาม พันธกิจ และเป้าหมายที่กาหนดไว้ และเพื่อเป็น
แนวทางสาหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถนาผลการนิเทศมาใช้วางแผนในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ต่อไป จึงกาหนดแนวทางในการสรุปและรายงานผลการนิเทศ ดังนี้
1. ศึกษานิเทศก์ทุกคนสรุป สะท้อนผล และรายงานผลการนิเทศ ทุกสัปดาห์
2. ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลการนิเทศ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
3. สรุป รายงานผลการนิเทศ ประจาปีงบประมาณ
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ระบบการนิเทศ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

กรอบ/แนวทาง
แผนนิเทศ
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รูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

Input
๑. นโยบายรัฐ/หน่วยงานต้นสังกัด
๒. ข้อมูลสารสนเทศ
๓. ทรัพยากรการบริหาร
๔. สภาพบริบทเขตฯ/สถานศึกษา/ชุมชน สังคม

สะท้อนกลับ
Product

Process
สร้างความตระหนักและเตรียมประสบการณ์นิเทศ

๑. คุณภาพผู้เรียน
๒. ครูปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน
๓. คุณภาพสถานศึกษา
๔. การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระบบนิเทศการเรียนการสอน
Reflective Coaching & Monitoring

ระบบนิเทศ ติดตามและประเมินผล
นโยบาย จุดเน้น งาน/โครงการ

เตรียมการ
ปฏิบัติการนิเทศ

สะท้อน
กลับ

วิเคราะห์

วางแผน

สร้าง
ความเข้าใจ

แลกเปลีย่ น/สะท้อนข้อมูลนิเทศ
สะท้อนกลับ

ประมวล/สรุป
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ปฏิบัติการนิเทศ
และประเมินผล
-ดาเนินการ
-สะท้อนผล

แลกเปลีย่ น
เรียนรู/้
สรุปผล

ภาคผนวก
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มาตรฐานวิชาชีพของศึกษานิเทศก์
หมวด ๑
มาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพของศึกษานิเทศก์
ข้อ ๑ ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ต้องมีมาตรฐานความรู้ ดังต่อไปนี้
(ก) มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโททางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรองโดย
มีความรู้ ดังต่อไปนี้
(๑) การนิเทศการศึกษา
(๒) นโยบายและการวางแผนการศึกษา
(๓) การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
(๔) การประกันคุณภาพการศึกษา
(๕) การบริหารการจัดการศึกษา
(๖) การวิจัยทางการศึกษา
(๗) กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ
(๘) การบริหารการจัดการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๙) คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับศึกษานิเทศก์
(ข) ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการนิเทศการศึกษาที่คณะกรรมการคุรุสภารับรอง
ข้อ ๒ ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ต้องมีมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้
(๑) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี หรือมีประสบการณ์ด้าน
ปฏิบัติการสอนและมีประสบการณ์ในตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษารวมกันมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสิบปี
(๒) มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร่
หมวด ๒
สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ตามมาตรฐานความรู้
ข้อ ๓ การนิเทศการศึกษา ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
(ก) สาระความรู้
(๑) หลักการและรูปแบบการนิเทศ
(๒) วิธีการและกระบวนการนิเทศ
(๓) กลยุทธ์การนิเทศการศึกษา
(๓.๑) การวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา
(๓.๒) การสร้างทักษะในการนิเทศ
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(๓.๓) การใช้กลยุทธ์ในการนิเทศ
(๓.๔) การนานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ
(๓.๕) การควบคุมและการประเมินเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(๔) การนิเทศภายใน
(ข) สมรรถนะ
(๑) สามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม ให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา
(๒) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้การสอนและการ
บริหารจัดการศึกษา
(๓) สามารถประสาน สนับสนุน และเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศการศึกษาแก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
(๔) สามารถใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่างหลากหลายด้วยความเป็นกัลยาณมิตร
ข้อ ๔ นโยบายและการวางแผนการศึกษา ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
(ก) สาระความรู้
(๑) ระบบและทฤษฏีการวางแผน
(๒) บริบททางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา
(๓) แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่างๆ
(๔) การวิเคราะห์และกาหนดนโยบายการศึกษา
(๕) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(๖) การพัฒนาและประเมินนโยบายการศึกษา
(ข) สมรรถนะ
(๑) สามารถให้คาแนะนา ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพื่อการ
จัดทา นโยบาย แผน และการติดตามประเมินผลด้านการศึกษา
(๒) สามารถให้คาแนะนา ปรึกษาเกี่ยวกับการกาหนดนโยบายและการวางแผนดาเนินงาน
และการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
(๓) สามารถให้คาแนะนา ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งให้
เกิดผลดี คุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข้อ ๕ การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
(ก) สาระความรู้
(๑) ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร
(๒) การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
(๓) หลักการพัฒนาหลักสูตร
(๔) การจัดการเรียนรู้
(๕) จิตวิทยาการศึกษา
(๖) การวัดและการประเมินผล
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(๗) การจัดการศึกษาพิเศษ
(ข) สมรรถนะ
(๑) สามารถให้คาแนะนา ปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษา
(๒) สามารถสาธิต แนะนาครูให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน
(๓) สามารถประเมินหลักสูตรและการแนะนาหลักสูตรไปใช้
ข้อ ๖ การประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
(ก) สาระความรู้
(๑) การบริหารคุณภาพ
(๒) การประกันคุณภาพการศึกษา
(๓) มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
(๔) กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
(ข) สมรรถนะ
(๑) สามารถศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดทามาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา
(๒) สามารถนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา
(๓) สามารถให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ และการวางระบบการจัดทารายงานผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับการประเมินภายนอก
ข้อ ๗ การบริหารการจัดการการศึกษา ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
(ก) สาระความรู้
(๑) หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา
(๒) หลักการบริหารจัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
(๓) การปฏิรูปการศึกษา
(๔) กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการศึกษา
(ข) สมรรถนะ
(๑) สามารถให้คาปรึกษา แนะนาการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์
ของการศึกษา
(๒) สามารถนิเทศการบริหารจัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
(๓) สามารถบริหารจัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ข้อ ๘ การวิจัยทางการศึกษา ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
(ก) สาระความรู้
(๑) ระเบียบวิธีวิจัย
(๒) กระบวนการวิจัย
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(๓) การนาผลการวิจัยไปใช้
(ข) สมรรถนะ
(๑) สามารถให้คา แนะนา ปรึกษาเกี่ยวกับการนา กระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหา
และพัฒนาการเรียนการสอน
(๒) สามารถให้คาแนะนา ปรึกษาเกี่ยวกับการนาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน
(๓) สามารถดาเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัด
การศึกษา
ข้อ ๙ กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วยสาระ
ความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
(ก) สาระความรู้
(๑) กลวิธีการนาเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้
(๒) การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษาค้นคว้าและอื่นๆ
(๓) การวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์
(ข) สมรรถนะ
(๑) สามารถเขียนเอกสารทางวิชาการประเภทต่างๆ
(๒) สามารถแนะนาและให้คาปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
(๓) สามารถนาเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎีด้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมต่อการ
เรียนรู้
ข้อ ๑๐ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ
ดังต่อไปนี้
(ก) สาระความรู้
(๑) หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒) อินเทอร์เน็ต
(๓) คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
(๔) ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์
(๕) สานักงานอัตโนมัติ
(ข) สมรรถนะ
(๑) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาตน และการพัฒนางานได้อย่าง
เหมาะสม
(๒) สามารถให้คาปรึกษา แนะนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาแก่สถานศึกษา
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ข้อ ๑๑ คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ
ดังต่อไปนี้
(ก) สาระความรู้
(๑) คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับศึกษานิเทศก์
(๒) จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์
(๓) การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(ข) สมรรถนะ
(๑) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์
(๒) มีหลักธรรมในการนิเทศ และประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี
หมวด ๓
มาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์
ข้อ ๑๒ ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษา เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
(๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยคานึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้รับการ
นิเทศ
(๓) มุ่งมั่นพัฒนาผู้รับการนิเทศให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลต่อการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ
(๔) พัฒนาแผนการนิเทศให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง
(๕) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นลาดับ
(๖) จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้รับการนิเทศ
(๗) รายงานผลการนิเทศการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ
(๘) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
(๙) ร่วมพัฒนางานกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
(๑๐) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
(๑๑) เป็นผู้นาและสร้างผู้นาทางวิชาการ
(๑๒) สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๔
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์
(ศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์)
ประธานกรรมการคุรุสภา
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กฎกระทรวง
การประกอบวิชาชีพควบคุม
พ.ศ. ๒๕๔๙
----------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้วิชาชีพศึกษานิเทศก์เป็นวิชาชีพควบคุม
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙
จาตุรนต์ ฉายแสง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากวิชาชีพศึกษานิเทศก์เป็นวิชาชีพที่
ทาหน้าที่สนับสนุนการศึกษา ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียน
การสอน การนิเทศ การประสานงาน และให้คาแนะนาเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาใน
หน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ ประกอบกับมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติให้การกาหนดวิชาชีพควบคุมอื่นให้เป็นไป
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ดังนั้น เพื่อให้วิชาชีพศึกษานิเทศก์เป็นวิชาชีพควบคุมที่มี
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

หน้า ๕๕

รายชื่อโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
จานวน 30 โรงเรียน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ชื่อโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา84(บ้านสาราญเพี้ยฟาน)
บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
บ้านโนนท่อนวิทยา
บ้านหินลาดวังตอ
บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
บ้านโนนรังวิทยาคาร
บ้านโคกสีวิทยาเสริม
บ้านหนองหิน
หนองตูมหนองงูเหลือม
บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
บ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา
บ้านสะอาด
บ้านคาไฮหัวทุ่งประชาบารุง
บ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร)
บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
ชุมชนบ้านท่าพระ
บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล
อนุบาลขอนแก่น
โคกงามวิทยาคาร
บ้านโสกแต้
บ้านนาฝายนาโพธิ์
ห้วยหว้าวิทยาคม
ชุมชนบ้านฝาง
หนองชาดพิทยาคม
บ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 86)
ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา
พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท
ชุมชนบ้านพระยืน
หนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

หน้า ๕๖

กลุ่มเครือข่ายฯ
1
1
1
1
2
2
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
10
10

รายชื่อโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
จานวน 10 โมเดล

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

โรงเรียนคุณภาพของชุมชน
โมเดลโรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย
โมเดลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา84
โมเดลโรงเรียนหนองหิน
โมเดลโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใครนุ่นท่าหิน
โมเดลโรงเรียนบ้านเหล่านาดี
โมเดลโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
โมเดลโรงเรียนห้วยหว้า
โมเดลโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง
โมเดลโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู
โมเดลโรงเรียนดงกลาง

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาฯที่ 1
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาฯที่ 1
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาฯที่ 3
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาฯที่ 4
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาฯที่ 5
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาฯที่ 5
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาฯที่ 9
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาฯที่ 9
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาฯที่ 10
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาฯที่ 10

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

หน้า ๕๗

หมายเลขโทรศัพท์ และ e-mail ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
ที่
๑
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อ – สกุล
ดร. สมหวัง บุญสิทธิ์
Dr. Somwang Boonsit
นายประสงค์ บุญมา
Mr.Prasong Boonma
ดร. พงษ์ลัดดา รักณรงค์
Dr. Pongladda Raknarong
นางสุดสงวน กลางการ
Mrs.Sudsanguan Klangkarn
นายมิตรชัย มั่งคั่ง
Mr.Mitchai Mungkung
นายวราวุธ ปัทถาพงษ์
Mr. Warawut Pattaohong
ดร.ฉวีวรรณ แก้วหล่อน
Dr.Chaweewan Kaewlon
นางสาวสุกัญญา มาชานิ
Miss.Sukanya Machamni
ดร.กีรติวิทย์ สุวรรณธรรมา Dr.Keeratiwit
suwanthumma
ดร.ศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ
Dr.Suphakant Prasertratana
นางสาวพรชนก เหล่าเทพ
Miss Pornchanok Lhaotep
นางสาวกชพร จันทนามศรี
Miss Kodchaphon juntanamsri
นางอุทุมพรพัต สุคนธาพิพัฒนกุล
Mrs. Utumpornpat
ukhonthaphipattanaku
นางศิรดา พิริยะชัยวรกุล
Mrs.Sirada Piriyachaiworakul
นางเพ็ญศิริ ยาสิงห์ทอง
Mrs.PENSIRI YASINGTHONG

โทรศัพท์
๐๘๑-๕๙๒-๑๒๑๓

อีเมลล์
drwang_boonsit@hotmail.com

๐๘๑-๕๙๒-๒๒๐๖

Song5_hotmail.com

๐๘๑-๗๖๘-๔๕๙๓

Pook_kku@hotmail.com

081-7684593

Nguan05@gmail.com

๐๙๔-๕๑๔-๕๒๑๒

Mitchai.2806@gmail.com

๐๘๑-๐๕๔-๗๐๗๐

Warawutkk๑@hotmail.com

๐๘๙-๒๗๘-๔๒๒๘

Wanchawee_k@hotmail.com

๐๘๙-๔๑๘-๐๐๘๘

Kanyakk1@gmail.com

๐๘๓-๓๔๑-๔๖๒๙

Keeratiwit99@gmail.com

๐๘๙-๗๑๒-๙๒๙๗

Supra2047@gmail.com

095-4865929

Pornchanokekk1@eadc.go.th

095-1982286

m.kodchaphon@gmail.com

087-2204449

Utumpornpat@gmail.com

061-9783562

sirada2511@gmail.com

089-6173001

mahakod19@gmail.com

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

หน้า ๕๘

ที่
16
17
18
19
20
21

ชื่อ – สกุล
นางสาวชนกกาญจน์ ตุไลลา
Miss Chanokkarn Tutaila
นางสาวสุเมธตา งามชัด
Miss Sumetta Ngamchud
นางสาวกรรณิการณ์ ปานนี้
Miss Kannika Panne
นางสุขุมาล เค้าแคน
Mrs.Sukhumal Khaokhean
นางณัฐรดี สวัสดิ์สิงห์
Mrs.Nutradee Sawatsing
นายวุฒิชาติ ศรีสังข์
Mr. Wuthichat Srisang

โทรศัพท์
093-3896495

อีเมลล์
chanisa2511@gmail.com

095-0596556

sungam001@gmail.com

088-5604379

Kannikakk1@esdc.go.th

081-6018861

Pimsukhu@gmail.com

097-3429044

Apsawatsingkk1@esdc.go.th

095-8533036

Wuthichatsrisang63@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ และ e-mail ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

หน้า ๕๙

คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
ดร.กมลวรรณ ทิพยเนตร รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
คณะทางาน
ดร.สมหวัง บุญสิทธิ์
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายประสงค์ บุญมา
รองผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวพงษ์ลัดดา รักณรงค์ รองผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางอุ ทุม พรพัต สุ ค นธาพิ พัฒ นกุ ล รองผู้ อ านวยการกลุ่ ม นิ เทศ ติด ตามและประเมิ นผลการจั ด
การศึกษา
นางสุดสงวน กลางกร
ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑
ดร.ฉวีวรรณ แก้วหล่อน
ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑
ดร.พงษ์ลัดดา รักณรงค์
ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑
นายวราวุธ ปัทถาพงษ์
ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑
ดร.ชนกกาญจน์ ตุไลลา
ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑
ดร.ศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ
ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑
นางสาวสุกัญญา มาชานิ
ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑
นายมิตรชัย มั่งคั่ง
ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑
ดร.กีรติวิทย์ สุวรรณธรรมา
ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑
ดร.ศิรดา พิริยะชัยวรกุล
ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑
นางสาวกชพร จันทนามศรี
ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑
นางเพ็ญศิริ ยาสิงห์ทอง
ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑
นางสาวพรชนก เหล่าเทพ
ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑
นางกรรณิการ์ ปานนี้
ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑
นางสุขุมาล เค้าแคน
ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑
นางณัฐรดี สวัสดิ์สิงห์
ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑
นายวุฒิชาติ ศรีสังข์
ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑
บรรณาธิการกิจ
ดร.สมหวัง บุญสิทธิ์

ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑

พิมพ์ / ปก จัดรูปเล่ม
ดร.สมหวัง บุญสิทธิ์

ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

หน้า ๖๐

นางณัฐรดี สวัสดิ์สิงห์

ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑

กลุ่มนิเทศนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ ปีงบประมาณ ๒๕64 จานวน ๓๐ เล่ม

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

หน้า ๖๑

