คู่มือการปฏิบตั ิงานรายบุคคล
กลุ่มนิ เทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางอุทุมพรพัต สุคนธาภิพฒ
ั นกุล
ศึกษานิ เทศก์ชานาญการพิเศษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ก

คำนำ
คู่มือการปฏิ บั ติงานรายบุ คคลกลุ่ มนิ เทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาส านักงาน
เขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ เล่ ม นี้ จัดทาขึ้น เพื่อเปนกรอบและแนวทางในการ
ดาเนินงานของผู รับผิดชอบ กลุ มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เนื้อหาสาระของ
เอกสาร ประกอบด้วย ความเป็นมาและความสาคัญ ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา การค้นคว้า วิจัย นิเทศ ติดตามและพัฒนากลุ่ มสาระ
การเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โครงการโรงเรียนสุจริต และการปฏิบัติงานนิเทศ ติดตาม
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอขอบพระคุณ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ และผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ให้การดาเนินงานประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ด้วยดี ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้
อุทุมพรพัต สุคนธาภิพัฒนกุล
มีนาคม 2564

ข

สำรบัญ
คำนำ
สำรบัญ
ความเป็นมาและความสาคัญ
ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
กลุม่ งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
การค้นคว้า วิจัย นิเทศ ติดตามและพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โครงการโรงเรียนสุจริต
การปฏิบัติงานนิเทศ ติดตามโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ภำคผนวก
- คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ที่ ๔๘๔ / ๒๕๖๓
เรื่ อ ง มอบหมายให้ ข้ า ราชการปฏิ บั ติ ง านในกลุ่ ม นิ เ ทศ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด
การศึกษา
- มาตรฐานความรู้ มาตรฐานประสบการณ์วิช าชีพ สาระความรู้ส มรรถนะ และ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์
- รูปแบบการนิเทศ แบบ Co-Friends Model
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๑
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
๑. ความเป็นมาและความสาคัญ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด
๕ มาตรา 39และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ได้กาหนดให้มีการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษา
ประถม ศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการกาหนดให้มี
สานักงานเขตพ้นที่การศึกษาประถมศึกษา จานวน 183 เขต และสานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา จานวน
42 เขต และได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา โดยแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ออกเป็น 8
กลุ่ ม และออกประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ งการแบ่ ง ส่ ว นราชการภายในส านั ก งานเขตพื้ น ที่
มัธยมศึกษา ออกเป็น 7 กลุ่ม สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
ขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา
เป็ น ไปอย่ างมีป ระสิทธิภ าพ มีการพัฒ นาระบบการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีอานาจหน้าที่ตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 22พฤศจิกายน 2560
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 295 ง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560) ดังต่อไปนี้
(ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับ
ก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
(ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา
(ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมินติดตาม
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๒
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จะสาเร็จได้ตามเป้าหมาย จาเป็นต้องมีองค์ประกอบสาคัญ ในการ
พัฒนา คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการจัดการเรียนรู้ และกระบวนการนิเทศ ที่ต้องร่วมกันสนับสนุน
ส่งเสริมไปด้วยกันในลักษณะของ “เกลียวเชือก” กระบวนการนิเทศการศึกษา เป็นกระบวนการที่ทาให้
เกิ ด การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง กระบวนการเรี ย นการสอนของครู โดยมุ่ ง ให้ เ กิ ด การจั ด การเรี ย นรู้ ที่ มี
ประสิ ท ธิภ าพส่ งผลถึ ง คุณ ภาพของผู้ เ รี ย น กระบวนการนิเ ทศการศึ กษาช่ ว ยท าให้ เกิ ด การพั ฒ นาคน
พั ฒ นางาน สร้ า งการประสานสั ม พั น ธ์ และขวั ญ ก าลั ง ใจ ซึ่ ง ต้ อ งด าเนิ น งานให้ ป ระสานสั ม พั น ธ์ กั บ
กระบวนการอื่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย ทาให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนถาวร
ดัง ที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐาน (ส านัก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน,
๒๕๔๙ : ๕๒) กล่าวว่า “การจัดการที่ดีเป็นกุญแจนาไปสู่ความสาเร็จขององค์กร การนิเทศที่ดีนาไปสู่การ
จัดการที่ด”ี
จากความเป็นมาและความสาคัญดังกล่าว กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ จึงได้มอบหมายภาระงานรับผิดชอบ ตามคาสั่ง
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาขอนแก่ น เขต ๑ ที่ ๔๘๔ / ๒๕๖๓ เรื่ อ ง มอบหมายให้
ข้าราชการปฏิบั ติงานในกลุ่ มนิ เทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และข้าพเจ้ามีภ าระงาน
รับผิดชอบ ดังนี้
๒. ภาระงานที่ไดรับมอบหมาย
คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ที่ ๔๘๔ / ๒๕๖๓ เรื่อง
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติงานในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
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 วิจัย นิเทศ ติดตามและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๗. โครงการโรงเรียนสุจริต
๘. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓
๓. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๓.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑) รวบรวม จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาระบบนิเทศ และการจัด
กระบวนการเรียนรู้
๒) ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
๓) จัดทาแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้เป็นโรงเรียนเป็นฐาน
๔) กาหนดปฏิทินการนิเทศรายเดือน เพื่อแจ้งให้โรงเรียนเป้าหมายทราบล่วงหน้า
๕) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศโดยการสร้างเครือข่ายการนิเทศ ได้แก่ครูวิชาการ
โรงเรียน
๖) ดาเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
๖.๑) การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมผู้บริหารสถานศึกษา จัดระบบการ
นิเทศภายในให้เป็นรูปธรรม
๖.๒) การนิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน
๗) จัดทาสรุปรายงานผล และเผยแพร่ผลการนิเทศที่มีประสิทธิภาพ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
๓.๒ งานส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และชุมชน
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑) ประสานการจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นที่
การศึกษา
๒) จัดทาแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๓) ดาเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่างๆ
ที่หลากหลาย
๓.๑) พัฒนาห้องเรียน หรือสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
๓.๒) จัดตั้งและดาเนินการในรูปแบบของเครือข่ายชุมชน
๓.๓) จัดเวทีวิชาการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๓.๔) จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูวิชาการ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ชุมชนที่เกี่ยวข้อง
๔) จัดทาสรุปรายงาน และเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบเครือข่ายการ
นิเทศ
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๔.๑) สถานศึกษาได้รับการพัฒนาจากองค์กรเครือข่ายอย่างเป็นระบบ
๔.๒) หน่วยงาน ชุมชน องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๔
๓.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขอ
สถานศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑) จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
๒) ศึกษาวิเคราะห์และจัดทาเกณฑ์ ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ ในการบริหารและการจัดการศึกษา
๓) ดาเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
๔) สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดทารายงานเผยแพร่
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา นาผลการรายงานไปใช้ในการพัฒนา
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน ต่อไป
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
๓.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๒) ดาเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๒.๑) การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๒.๒) การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
๒.๓) การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ
๓) สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหาร
และการจัดการศึกษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบการบริหารและ
การจัดการศึกษา และนาผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๕
๔. ค้นคว้า วิจัย นิเทศ ติดตามและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการ และงานนิเทศการศึกษา เพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน
การจัดประสบการณ์การเรีย นรู้ให้ ได้มาตรฐาน ศึกษาค้นคว้าทางวิช าการและวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม
ตรวจสอบและ ประเมิ น ผล เพื่ อ พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอน การจั ด ประสบการณ์ เ รี ย นรู้ ให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติ หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
๑. การนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการ
เรี ย นรู้ มี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาตามมาตรฐานการศึ ก ษาชาติ พั ฒ นาการวั ด และ
ประเมินผลการศึกษา การ พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
๒. ศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อจัดทาเป็นเอกสาร คู่มือและสื่อ ใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่
ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
๓. การวิ เคราะห์ วิ จั ย เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร กระบวนการเรี ย นรู้ สื่ อ นวั ตกรรม และ
เทคโนโลยี ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการบริหารวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ
๔. การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อเป็นข้อมูล และสารสนเทศในการวางแผนนิเทศและ
การ พัฒนางานทางวิชาการ
๕. โครงการโรงเรียนสุจริต
๕.1 หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนในการปลูกฝังระเบียบ วินัย
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และด้านที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก“ยับยั้ง”และ“สร้างความตระหนักรู้”เพื่อ
ป้องกันการทุจริต ที่กล่าวถึงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบ
แนวคิด“โรงเรีย นสุจริ ต ”เพื่อสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลู ก
จิ ต ส านึ ก ทั ก ษะกระบวนการคิ ด มี วิ นั ย ซื่ อ สั ต ย์ อ ยู่ อ ย่ า งพอเพี ย ง จิ ต สาธารณะ ซึ่ ง ตรงกั บ คุ ณ ลั ก ษณะ
5 ประการของโรงเรียนสุจริต สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักในความสาคัญของ
การเตรี ย มการ ด้านการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา จึงดาเนินโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
วางรากฐานการปลูกจิตสานึกความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
ของประเทศชาติ โดยการปลูกและปลุกจิตสานึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและ
หล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม“คน”โดยการ
“ปลู ก ”และ“ปลุ ก ”จิ ต ส านึ ก ความเป็ น พลเมื อ งที่ ดี มี วั ฒ นธรรมสุ จ ริ ต สามารถแยกแยะได้ ว่ า สิ่ ง ใดเป็ น
ประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวมมีความละอายต่อการกระทาความผิด ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จึงได้
จั ด ท าโครงการเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และธรรมาภิ บ าลในสถานศึ ก ษา ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตของหน่วยงานในสังกัดและนาไปสู่
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาต้านทุจริต

๖
ศึกษา เพื่อปฏิรูป“พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทาหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี
มีจิตสานึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย
๕.๒ วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับ
นั กเรี ย น ครู ผู้ บ ริ ห ารสถานศึกษา และบุ คลากรทางการศึ กษาในสั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
2) เพื่อพัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาล ในการบริหารการจัดการของโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
3) เพื่อพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุกของโรงเรียนให้เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ
๕.๓ เป้าหมาย
๕.3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1) โรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่นเขต 1 ได้รับการขยายผลการดาเนิน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ร้อยละ
100
2) โรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่นเขต 1 ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ให้จัด
กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) สาหรับผู้บริหารและครูร้อยละ 50 ขึ้นไป
3) โรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่นเขต 1 ได้ร่วมกิจกรรมบริษัทสร้างการดีร้อยละ
50 ขึ้นไป
4) โรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่นเขต 1 ร้อยละ 20 ขึ้นไป สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพ
5) โรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่นเขต 1 ได้รับการขับเคลื่อนหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ร้อยละ 100
6) สพป. ขอนแก่น เขต 1 เก็บข้อมูลการประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริต
ของนักเรียน โรงเรียนในสังกัด ร้อยละ 50 ขึ้นไป
7) โรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้สร้าง
กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ต่อต้านการทุจริต ร้อยละ 20 ขึ้นไป
8) โรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 มีความรู้ ความสามารถ ในการสร้าง
สื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น) ร้อยละ 20 ขึ้นไป
9) โรงเรียนในสังกัด สพป. ขอนแก่น เขต 1 ได้รับการนิเทศ กากับ ติดตาม
อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ
๕.3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1) โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จานวน 156 โรงเรียน ดาเนินการกิจกรรมต่างๆ
ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริตอย่างมีคุณภาพ

๗
๕.4. กิจกรรม/ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
ที่
รายการกิจกรรม
วิธีดาเนินการ
1 การขยายผลการดาเนิน
1. ประชุม / ชี้แจงการดาเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ให้โรงเรียนในสังกัดทราบถึงแนวปฏิบัติในแต่ละกิจกรรม
ในสถานศึกษา (โครงการ
โดยศึกษาแนวทางการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์โครงการ
โรงเรียนสุจริต) ให้กับ
โรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)
สถานศึกษาในสังกัด
2. ดาเนินการขับเคลื่อนโครงการฯสู่สถานศึกษา
3. นิเทศ กากับ ติดตามผลการดาเนินโครงการของโรงเรียนในสังกัด
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการของโรงเรียนในสังกัด
5. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ และการดาเนินงานในระบบ
ฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริต
2 กิจกรรมถอดบทเรียน
1. จัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการถอดบทเรียน (Best Practice)
(Best Practice) สาหรับผู้บริหาร ให้แก่ผู้บริหารและครู
และครู
2. แจ้งผู้บริหารโรงเรียนดาเนินการถอดบทเรียน (Best Practice)
ด้านการบริหารสถานศึกษา และแจ้งครูดาเนินการถอดบทเรียน
(Best Practice) ด้านการเรียนการสอน
3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(Symposium) การถอดบทเรียน
(Best Practice) ผู้บริหารและครูตามความเหมาะสม
4. คัดเลือก Best Practice ดีเด่นของผู้บริหาร และครูระดับ สพท.
5. รายงานผลการคัดเลือกให้สพฐ.ทราบ
6. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและการดาเนินงานในระบบ
ฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริต
3 กิจกรรมบริษัทสร้างการดี

1. แจ้งโรงเรียนสุจริตต้นแบบและเครือข่ายโรงเรียนสุจริตร้อยละ
10 และร้อยละ 20ให้ดาเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีอย่างต่อเนื่อง
2. แจ้งเครือข่ายโรงเรียนสุจริตร้อยละ 30 และ 40 ให้ดาเนินการ
ตามแนวทางการดาเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ที่ สพฐ. จัดและ
สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต
(www.uprightschool.net)
3. ดาเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมบริษัทสร้างการดีให้กับ รร.ในสังกัด
4. นิเทศ กากับ ติดตามผลการดาเนินงานบริษัทสร้างการดีของ
โรงเรียนสุจริต
5. สรุปรายงานผลการดาเนินงานบริษัทสร้างการดีของโรงเรียน
ในสังกัด
6. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ และการดาเนินงานในระบบ
ฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริต

๘
๕.4. กิจกรรม/ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ (ต่อ)
ที่
รายการกิจกรรม
วิธีดาเนินการ
4 กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. น้อย
1. แจ้งให้โรงเรียนดาเนินการแต่งตั้งป.ป.ช. สพฐ. น้อย ตามเกณฑ์ที่
กาหนดในเอกสารคู่มือการดาเนินงานป.ป.ช. สพฐ. น้อยซึ่งสามารถ
ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์โรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)
2. สพท. ร่วมกับโรงเรียนสุจริตต้นแบบจัดอบรม ชี้แจงบทบาท
หน้าที่และสร้างความเข้มแข็งให้กับ ป.ป.ช.สพฐ. น้อย ในการปฏิบัติ
หน้าที่
5 การขับเคลื่อนหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา (AntiCorruption Education)

1. ผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการการขับเคลื่อนหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา ตามที่กาหนดไว้แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. ดาเนินการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
3. สรุปรายงานผลการดาเนินงานขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
4. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ และการดาเนินงานในระบบ
ฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริต

6 การเก็บข้อมูลการประเมิน
พฤติกรรมความซื่อสัตย์
สุจริตของนักเรียน

1. พิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในการประเมินพฤติกรรมความ
ซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน
2. ชี้แจงทาความเข้าใจเบื้องต้นกับผู้บริหารโรงเรียนและผู้แทนครู
เรื่องการประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตย์ตามตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2580)
3. ดาเนินการประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด โดยใช้เครื่องมือของสานักงาน ป.ป.ช.
4. สรุปรายงานผลการประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริตของ
นักเรียนให้ สพฐ. ทราบ
5. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ และการดาเนินงานในระบบ
ฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริต

๙
๕.4. กิจกรรม/ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ (ต่อ)
ที่
รายการกิจกรรม
วิธีดาเนินการ
7 กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 1. ชี้แจงการดาเนินกิจกรรม 1โรงเรียน 1 นวัตกรรมต่อต้านการ
ต่อต้านการทุจริต
ทุจริต ให้ผู้บริหารและครูในสังกัดทราบ โดยให้โรงเรียนสร้าง
นวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ นวัตกรรมการบริหาร นวัตกรรม
การเรียนการสอน ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังค่านิยมความ
ซื่อสัตย์สุจริต หรือต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นกับนักเรียน
2. ดาเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมกับโรงเรียนในสังกัด
3. นิเทศ กากับ ติดตามผลการดาเนินกิจกรรม
4. สรุปรายงานผลการกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด
5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต่อต้าน
การทุจริต ตามช่องทางที่ สพฐ. กาหนด
๖. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ และการดาเนินงานในระบบ
ฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริต
8 กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์
ต้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น)

1. ประชุม/ชี้แจงโรงเรียนให้ผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นและส่งผลงานไป
ยังสพท. เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานดีเด่น
2. ดาเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต
(สื่อภาพยนตร์สั้น)ให้กับโรงเรียนในสังกัด
3. นิเทศ ติดตามการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น
4. ส่งผลงานสื่อภาพยนตร์สั้นให้สพฐ. ทราบ
5. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ และการดาเนินงานในระบบ
ฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริต

9 การนิเทศ กากับ ติดตาม

นิเทศ กากับ ติดตาม ทุกกิจกรรมอย่างถูกต้อง และต่อเนื่อง

๑๐
๖. การปฏิบัติงานนิเทศ ติดตามโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การปฏิบัติงานนิเทศ ติดตามโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต ๑ มีการแบ่ งพื้นที่ออกเป็ นกลุ่ มเครือข่ายพัฒ นาคุณภาพการศึกษาจานวน ๑๐ กลุ่ม แต่ละกลุ่ มมี
ศึกษานิเทศก์รับผิดชอบจานวน ๒-๓ คน ซึ่งข้าพเจ้ารับผิดชอบกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๒
มีรายละเอียดข้อมูล ดังนี้
๖.๑ ข้อมูลจานวนบุคลากร กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๒
ตาแหน่ง
ที่
โรงเรียน
ผอ. รอง ผอ. ครู ครู พนักงาน อัตราจ้าง อื่นๆ รวม
ผช.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

บ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)
1
บ้านม่วง
1
บ้านแดงน้อย
1
บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์
1
บ้านเหล่าเกวียนหัก
1
บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 1
บ้านหนองหลุบ
1
บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บารุง
1
บ้านโคกล่าม
1
บ้านงิ้ว
1
บ้านโนนรังวิทยาคาร
1
บ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น
1
บ้านม่วงโป้
1
บ้านลาดนาเพียง
1
บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฎิ์) 1
บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก
1
บ้านหนองปิง
1
บ้านหินขาว
1
รวม
18

23 7
18
15 3
3 2
2 1
11 3
13 2
4
3
8
11 2
3 1
4 3
5
7 3
14 2
4 5
3 1
2 151 35

ราชการ

1
1

1

1

3

0

0

5

32
20
19
6
5
15
16
5
4
10
14
5
8
9
11
17
10
5
211

๑๑

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

๖.๒ ข้อมูลจานวนนักเรียน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๒
(ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.2563)
ระดับชั้น
โรงเรียน
อบ. ประถม ม.ต้น
โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)
88
620
โรงเรียนบ้านม่วง
43
211
106
โรงเรียนบ้านแดงน้อย
35
160
65
โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์
18
75
โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก
11
43
โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
20
74
43
โรงเรียนบ้านหนองหลุบ
32
165
57
โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บารุง
16
55
โรงเรียนบ้านโคกล่าม
23
41
โรงเรียนบ้านงิ้ว
29
108
โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร
27
89
30
โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น
30
60
โรงเรียนบ้านม่วงโป้
29
94
โรงเรียนบ้านลาดนาเพียง
31
56
บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฎิ์)
56
150
โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก
37
104
51
โรงเรียนบ้านหนองปิง
33
114
โรงเรียนบ้านหินขาว
11
50
รวม 569 2,269
352

รวม
708
360
260
93
54
137
254
71
64
137
146
90
123
87
206
192
147
61
3,190

๑๒

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

๖.๓ ช่องทางติดต่อผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียน
โรงเรียนบ้านทุ่มฯ (ทุ่มประชานุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านม่วง
โรงเรียนบ้านโคกล่าม
โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก
โรงเรียนบ้านม่วงโป้/โนนกู่
โรงเรียนบ้านหินขาว
โรงเรียนบ้านลาดนาเพียง
โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น
โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านสาวัตถี
โรงเรียนบ้านหนองปิง
โรงเรียนบ้านงิ้ว
โรงเรียนบ้านแดงใหญ่
โรงเรียนบ้านแดงน้อย
โรงเรียนบ้านหนองหลุบ
โรงเรียนบ้านหนองกอย
โรงเรียนบ้านหนองกุง
โรงเรียนบ้านกุดนางทุย
โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก

ชื่อ-สกุล ผอ.รร.
นายสันติ มุ่งหมาย
นายชิตเมธา ทาสมบูรณ์
นายปรัชญา อุ่นทะยา
ว่าที่ร้อยตรีเอกราช อุปศรี
นางอรสา นามบิดา
นายศิริพงษ์ บุตรแสงโคตร
นายรุ่งเรือง โพธิ์ตะศรี
นางสาวพิมสาย อัครพิทยาอาพน

นายทวนทอง ซ้ายสุข (รอง)
นายวรศิลป์ นิลเขต
นายสวัสดิ์ ศรีเรือง
นายครรชิต หมื่นแก้ว
นายสนั่น ขันมัง
นายจาเนียร วิจิตรจันทร์
นายสมยศ ศรีกงพาน
นางศิริลักษณ์ แสนตรง
นายทองสา คาเงิน
นายศักดิ์ชัย มหินทรเทพ
นางสาวชลธิชา ชัยชนะ

เบอร์โทร
08 1059 4548
08 9422 3392
08 1871 6394
08 4956 2133
06 6164 9228
09 2483 1999
06 1637 9789
08 7862 6542
08 1059 6466
08 6233 7966
08 6851 6471
08 4264 2866
08 3599 4153
08 1954 2606
08 6855 4994
09 1862 9777
08 1074 0994
08 6630 2205
08 5459 0891

๖.๔ ทิศทางการนิเทศ
๖.๔.๑ จุดเน้นและยุทธศาสตร์ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
๑) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๑.๑) การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ
๑) จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้ง
แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ
๒) ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา
ตามความต้องการจาเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
๓) พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะ
หน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจาก
สถานการณ์จาลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิด
โลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น

๑๓
๔) พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ดารงชีวิตและสร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ
๑.๒) การเรียนรู้ตลอดชีวิต
๑) จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและ
ยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ (English for All)
๒) ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสาหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพ
ที่เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร
BUDDY โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อ
ส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับตาบล
๓) ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทา ในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน
และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และ
แรงงานต่างด้าว)
๔) พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชานาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน
๕) พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands –
on Experience) เพื่อให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนา
ของประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี
๖) พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ
ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ
๒) การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง
๑) พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนายุทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดาเนินการ
๒) เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษาโดยเฉพาะภัยจาก
ยาเสพติด อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์
๓) ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่
ที่ใช้ภาษาอย่างหลากหลาย เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการ
สื่อสารและใช้ภาษาที่สามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔) ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความ
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

๑๔
๓) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๑) สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกาลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็น
เลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต
๒) สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการ
เรียนการสอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการ
วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
๔) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
๑) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
๒) ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
๓) ระดมสรรพกาลังเพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนนาร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
๕) การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑) เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
๒) ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้
สามารถเป็นอาชีพ และสร้างรายได้
๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
๑) ปฏิรูปองค์การเพื่อลดความทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของ
หน่วยงานที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย
เป็นต้น
๒) ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจากัดในการดาเนินงาน โดย
คานึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม
๓) สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๔) พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data)
๕) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากาลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้
สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ
๖) สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ
๗) จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
๘) ส่งเสริมโครงการ 1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ

๑๕
๖.๔.๒ วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ในการนิเทศครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
๑) การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
๑.๑) เพื่ อ นิ เ ทศ ติ ด ตามและประเมิ น ผล จุ ด เน้ น และยุ ท ธศาสตร์ นโยบายของ
กระทรวง ศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑.๒) เพื่ อส่ งเสริ ม สนับ สนุน ให้ ส ถานศึกษาได้มี แนวทางในการดาเนิน งานพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
๒) การนิเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
๑.๑) เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนให้เกิดความเข้มแข็ง โดยใช้ Co-FRIENDS
Model
๑.๒) เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู ให้สอดคล้องตามแนว Active
Learning
๑.๓) เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนให้เกิดความเข้มแข็ง
๖.4.๓ เป้าหมาย
๑) เชิงปริมาณ
๑.1) โรงเรีย นในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร้อยละ 100
๑.2) ครูกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการนิเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามแนว Active
Learning อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
2) เชิงคุณภาพ
๑.๑) โรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศติดตามและประเมินผลอย่างมีคุณภาพ
๑.๒) ครูได้รับการนิเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพ
๑,๓) สิ้นภาคเรียน/สิ้นปีการศึกษา จัดให้มีการสรุปรายงานผลการนิเทศเพื่อเป็นการ
พัฒ นาคุณภาพงานนิ เทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ขอนแก่น เขต ๑
๖.4.๔ ขอบข่ายการนิเทศ
๑) การนิเทศตามตัวชี้วัดพื้นฐานที่กลุ่มนิเทศฯ กาหนด
๒) การนิเทศเพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นและนโยบาย
๓) การนิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๔) การนิเทศเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้
๕) การนิเทศเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพภายใน
๖) การนิเทศเพื่อส่งเสริมให้การนิเทศภายในโรงเรียนมีความเข้มแข็ง

๑๖
๗) การนิเทศเพื่อพัฒนาตามความต้องการ จาเป็นของแต่ละศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
๘) การนิเทศตามงาน/โครงการตามนโยบายและงานที่ได้รับมอบหมาย
๙) การนิเทศโดยใช้กลุ่มสถานศึกษาและสถานศึกษาเป็นฐาน (Area Based)
๑๐) การนิเทศที่ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา
๑๑) การนิเทศที่ยึดหลักการมีส่วนร่วม การทางานเป็นทีม สร้างเครือข่าย และ PLC
๑๒) การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามแนว Active Learning
๖.4.๕ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
๑) ผู้บริหารโรงเรียน
๒) หัวหน้างานวิชาการ
๓) ครูผู้เกี่ยวข้องในกลุ่มสาระ/ระดับช่วงชั้น
๖.๔.๖ หน้าที่ความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์
๑) หน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ทุกคน ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปฏิบัติ
หน้าที่ในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา
เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ดังนี้
๑.๑) งานนิ เ ทศการศึ ก ษา โดยส่ ง เสริ ม ให้ ส ถานศึ ก ษาบริ ห ารหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา
จัดกระบวนการเรียนรู้ มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ พัฒนาการ
วัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
๑.๒) การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อจัดทาเป็นเอกสาร คู่มือและสื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และเผยแพร่ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน
๑.๓) การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ สื่ อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง การศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้สนใจ
ทั่วไป
๑.๔) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการ
วางแผนการนิเทศและการพัฒนางานทางวิชาการ
๑.๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๑๗
๒) หน้าที่ความรับผิดชอบตามขอบข่ายภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
๒.๑) กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
ประกอบด้วย
1) งานส่งเสริม พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
2) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
3) งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลงานพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
4) งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส
การจัดการเรียนร่วม ผู้มีความสามารถพิเศษ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
5) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ระดับปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ
6) งานนิ เทศ ติ ดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลงานพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ
7) งานส่งเสริม พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8) งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้
9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒.๒) กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา ประกอบด้วย
1) งานส่งเสริมการพัฒนาสื่อ เครื่องมือในการวัดและประเมินผลการศึกษา
2) งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการวัดและประเมินผล
การศึกษา
3) งานประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)
4) งานทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
5) งานประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT)
6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๑๘
๒.๓) กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ประกอบด้วย
1) งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
3) งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
4) งานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) การจัดการองค์ความรู้ (KM)
งานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม
5) งานจัดทา ปรับปรุงและพัฒนา Website ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา
6) วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา
7) ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหารให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
8) นิเทศ ติดตาม ให้สถานศึกษาดาเนินการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่สื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
9) งานธุรการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา
10) งานบริการสื่อและนวัตกรรมแก่โรงเรียน
11) งานส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
12) งานศูนย์สื่อ และคลังนวัตกรรม
13) งานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (ไกลกังวล)
14) งานข้อมูลสารสนเทศกลุ่มงานสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
15) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๑๙
๒.๔ กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
ประกอบด้วย
1) งานส่งเสริม พัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้
2) งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
3) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการศึกษา
4) งานนิเทศ ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษา หน่วยงาน องค์กรและชุมชน
5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒.๕ กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย
1) งานการประเมินมาตรฐานผู้เรียน
2) งานการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
3) งานการประสานงานกับสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(สมศ.)
4) งานการนิเทศ ติดตาม กากับสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินภายนอก
5) งานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
6) งานการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
7) งานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
8) งานการจัดทาระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
9) งานการนิเทศ ติดตาม กากับให้สถานศึกษาทุกแห่งได้มาตรฐานตามเกณฑ์
10) งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา
11) งานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
12) งานการจัดทารายงานการพัฒนาคุณภาพประจาปีของสถานศึกษา (SAR)
13) งานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับ
สถานศึกษา
14) งานการจัดทามาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่กาศึกษา
15) งานการนิเทศ ติดตาม การจัดสร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
16) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๒๐
๒.๖ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา ประกอบด้วย
1) ควบคุม กากับ และเร่งรัดงานของกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
2) รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษางานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา
3) ประสานงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มอื่น ๆ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
4) สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
5) งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ
6) งานประสานการประชุม ดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม และ
จัดทาบันทึก /รายงานการประชุม
7) เผยแพร่ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา แก่
หน่ วยงานและผู้เกี่ย วข้อง และสรุ ปรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่ มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
8) งานผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และ อ.ก.ต.ป.น.
9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒.๗ กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
1) งานสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
2) งานสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้การศึกษา
แบบเรียนรวม
3) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
4) งานนิเทศ กากับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
5) งานธุรการสารสนเทศ
6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

๒๑

ภาคผนวก
- คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น

เขต ๑ ที่ ๔๘๔ / ๒๕๖๓
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติงานในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
- มาตรฐานความรู้ มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ สาระความรู้สมรรถนะ และมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์
- รูปแบบการนิเทศ แบบ Co-Friends Model

คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
ที่ ๔๘๔ / ๒๕๖๓
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติงานในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
........................................................
ด้วยในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ มีการปรับบทบาท หน้าที่บุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจ ปริมาณงาน
และการขับเคลื่อนคุณ ภาพการศึกษาตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด จุดเน้นและบริบทของพื้น ที่
เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ร าชการของบุ ค ลากรมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จึ งแต่ งตั้ งให้ ข้ าราชการปฏิ บั ติ ง านตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาดังต่อไปนี้
๑. นายสมหวัง บุญสิทธิ์ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
๒. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
๓. ดูแล ควบคุม ติดตามและกากับการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา
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

-๒๒. นายประสงค์ บุญมา ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ 1
๒. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา
๓. ศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา
๔. ศึกษาค้นคว้า นิเทศติดตามฯ วิจัยและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๕. ส่งเสริมสถานศึกษาในการวิจัยและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๖. พัฒนาการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
๗. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
๘. พัฒนาต่อยอดสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๙. จัดระบบบริการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการ
ของสถานศึกษา
๑๐. นิเทศติดตามฯ และพัฒนาการจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๑. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการศึกษา นิเทศ ติดตาม และประเมินผลในโรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย
๑๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๓. นางสาวศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาผลิตพัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการ
จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด
๒. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาการใช้สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
๓. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้
๔. จัดให้มีกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อการเผยแพร่ นาเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาตลอดจนสรุปรายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
๕. ค้นคว้า วิจัยนิเทศ ติดตามและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
๖. การประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๗. โครงการที่รับผิดชอบ
๑) ศูนย์ HCEC
๒) โครงการห้องเรียนภาษาจีน
๘. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการศึกษา นิเทศ ติดตาม และประเมินผลในโรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๔. นายกีรติวิทย์ สุวรรณธรรมา ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
๒. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. ส่งเสริม พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครู ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทาหลักสูตร

-๓การนาหลักสูตรไปใช้ และการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
๔. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทาหลักสูตรท้องถิ่น และหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย
๕. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
๖. ค้นคว้า วิจัยนิเทศ ติดตามและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๗. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการศึกษา นิเทศ ติดตาม และประเมินผลในโรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย
๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๕. นางสาวชนกกาญจน์ ตุไตลา ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. ส่งเสริม พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครู ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทาหลักสูตร
การนาหลักสูตรไปใช้ และการประเมินสูตรสถานศึกษา
๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
๔. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สาคัญตามหลักสูตร
๕. ค้นคว้า วิจัยนิเทศ ติดตามและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
๖. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการศึกษา นิเทศ ติดตาม และประเมินผลในโรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๖. นางสุดสงวน กลางการตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยและการจัดการหลักสูตรปฐมวัย
๒. ส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัย และการนานวัตกรรมมาพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้การศึกษาปฐมวัย
๓. การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรต่างๆ ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๔. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๗. นางสาวกชพร จันทนามศรี ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยและการจัดการหลักสูตรปฐมวัย
๒. ส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัย และการนานวัตกรรมมาพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้การศึกษาปฐมวัย
๓. การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
๔. การจัดทาฐานข้อมูลและสารสนเทศของเด็กปฐมวัย
๕. การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรต่างๆ ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๖. โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย
๗. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

-๔๘. 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 (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน)
๒) โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
๓) โครงการโรงเรียนคุณธรรม
๕. งานศึกษา ค้นคว้า วิจัยเพื่อพัฒนาการนิเทศและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๖. งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑๐. นางสุขุมาล เค้าแคน ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผลตามแนวทางของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๒. งานห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
๓. วิจัย นิเทศ ติดตามและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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 ดูแลข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมของกลุ่มนิเทศฯ
๓. ประสานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินมาตรฐานสานักงาน, ARS , KRS และการตรวจราชการ
ในระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนิเทศ

-๕๔. ค้นคว้า วิจัยนิเทศ ติดตามและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (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 ติดตามและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๖. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการศึกษา นิเทศ ติดตาม และประเมินผลในโรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย
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
ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ระบบดิจิทัล รวมถึงดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform)
๕. การพัฒนาและดูแลเว็บไซต์ หรือเครื่องมือประชาสัมพันธ์/สื่อสารของกลุ่มนิเทศฯ
๖. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วย DLIT
๗. พัฒนาองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัล
เทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตร
๘. ค้นคว้า วิจัย นิเทศ ติดตามและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
๙. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการศึกษา นิเทศ ติดตาม และประเมินผลในโรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย
๑๐. งานห้องเรียนพิเศษ (วิทยาการคานวณ)
๑๑. โครงการที่รับผิดชอบ
๑) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง
๒) โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
๑๒. งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

-๖๑๔. นางสาวพงษ์ลัดดา รักณรงค์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ ๒
๒. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
๓. งานส่งเสริมการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ในสถานศึกษา
๔. งานจัดทาเครื่องมือ พัฒนาคลังข้อสอบที่เป็นมาตรฐาน และการทดสอบออนไลน์ สาหรับใช้ประเมิน
คุณภาพผู้เรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
๕. งานส่งเสริม สนับสนุนการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติ
(O-NET, NT, RT)
๖. การทดสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง (ข้อสอบปลายปี)
๗. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม และพัฒนา เกี่ยวกับการพัฒนางานวัดและประเมินผลทางการศึกษา
๘. งานวิจัยและนวัตกรรมระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๙. ค้นคว้า วิจัยนิเทศ ติดตามและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
๑๐. โครงการที่รับผิดชอบ
๑) โครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
๒) โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (กสศ.)
๓) โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC) เพื่อพัฒนาเป็นพลเมืองรุ่นใหม่
๑๑. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการศึกษา นิเทศ ติดตาม และประเมินผลในโรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย
๑๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑๕. นางสาวกรรณิการ์ ปานนี้ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT)
๒. การประเมินคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านออก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (RT)
๓. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม และพัฒนา เกี่ยวกับการพัฒนางานวัดและประเมินผลทางการศึกษา
๕. ค้นคว้า วิจัยนิเทศ ติดตามและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๖. โครงการโรงเรียนประชารัฐ
๗. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการศึกษา นิเทศ ติดตาม และประเมินผลในโรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย
๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑๖. นายวุฒิชาติ ศรีสังข์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
๒. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (School MIS)
๓. พัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร
๔. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม และพัฒนา เกี่ยวกับการพัฒนางานวัดและประเมินผลทางการศึกษา
๕. ค้นคว้า วิ จัยนิ เทศ ติดตามและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
๖. โครงการโรงเรียนคู่พัฒนา
๗. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการศึกษา นิเทศ ติดตาม และประเมินผลในโรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย
๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

-๗๑๗. 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 ติดตามและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
๗. โครงการโรงเรียนสุจริต
๘. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑๘. นายมิตรชัย มั่งคั่ง ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. ส่งเสริมพัฒนาระบบและกลไกการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้
๒. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาการนิเทศการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
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 และประเทศ
๕. ค้นคว้า วิจัย นิเทศ ติดตามและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
๖. ประสานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศกับหน่วยงาน และองค์กรภายนอก
๗. โครงการเด็กไทยพูดภาษาอังกฤษได้ (English for all)
๘. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒๐. นายวราวุธ ปัทถาพงษ์ ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)
๒. งานธุรการข้อมูลสารสนเทศ งานการศึกษาพิเศษประกอบด้วย ประสานการปฏิบัติกับกลุ่มงานอื่น ๆ
เกี่ยวกับงานธุรการประสานงานกับโรงเรียนเกี่ยวกับงานการศึกษาพิเศษศึกษาค้นคว้าและจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับงาน
การศึ กษาพิเศษ จั ดทาระบบข้อมู ลสารสนเทศของกลุ่มงานพั ฒนาการศึ กษาพิเศษนาเสนอและเผยแพร่ ข้อมู ล
สารสนเทศเกี่ยวกับงานการศึกษาพิเศษต่อหน่วยงานอื่น ๆ

-๘๓. งานส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาพิเศษ
๔. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิการเรียนรวม
๕. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ
๖. ค้นคว้า วิจัยนิเทศ ติดตามและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้การงาน
พื้นฐานอาชีพ
๗. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๘. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาการจัดการศึกษา
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒๑. นางศิรดา พิริยะชัยวรกุล ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย และส่ ง เสริ ม เกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รและการจั ด การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
๒. ส่งเสริม สนับสนุน วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนสาหรับการศึกษาพิเศษ
(กลุ่มเด็กที่มีความสามารถพิเศษ กลุ่มเด็กพิการและบกพร่องในการเรียนรู้ กลุ่มเด็กด้อยโอกาสและต้องได้รับการ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษ)
๓. ส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
๔. ค้นคว้า วิจัย นิเทศ ติดตามและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
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 ความเรียบร้อยของเอกสารหรือหนังสือราชการก่อนนาเสนอผู้บังคับบัญชา
๓. นาเสนอแฟ้มกลุ่มนิเทศฯ ส่งต่อเลขานุการผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาตามลาดับ
๔. งานเวียนหนังสือเวียน ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
๕. งานประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงาน สถานศึกษาและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
๖. ประสานกลุ่มอานวยการเกี่ยวกับการมาปฏิบัติราชการ การลงเวลาของบุคลากร ตลอดจนจัดทา
ปฏิทินการไปราชการของบุคลากรในกลุ่มนิเทศติดตามประประเมินผลการจัดการศึกษา
๗. สารวจและเบิกวัสดุ อุปกรณ์สาหรับใช้ปฏิบัติงาน
๘. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๒๓. นางมยุรีย์ เทือกเถาว์ (ลูกจ้างชั่วคราว) ตาแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. งานดูแลความสะอาดอาคารศึกษานิเทศก์ในห้องปฏิบัติงาน ระเบียงทางเดิน ที่นั่ง บานกระจก ประตู
หน้าต่าง ป้าย บอร์ดประชาสัมพันธ์ บันได ใต้บันไดขึ้นลง ให้สะอาดเรียบร้อย
๒. นาขยะในห้องปฏิบัติงานของเจ้าที่ไปทิ้งในที่เก็บขยะ
๓. เปิด- ปิด ห้องทางาน เครื่องใช้ไฟฟ้า ให้เป็นไปตามมาตรการประหยัดไฟฟ้าของสานักงาน
๔. ทาความสะอาด ห้องทางานของรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต ๑ และห้อง ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๕. ดูแลสิ่งอานวยความสะดวกในการประชุมของกลุ่มนิเทศ และดูแลการใช้ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ

-๙๖. งานจัดส่งเอกสาร หนังสือ ให้สถานศึกษาและกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
๗. งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความวิริยะ อุตสาหะ เอาใจใส่เพื่อให้เกิดผลดี
แก่ทางราชการสืบไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ภูมิพัทธ เรืองแหล่
(นายภูมิพัทธ เรืองแหล่)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
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ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา
เรื่อง มาตรฐานความรู มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ สาระความรู สมรรถนะ
และมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก
เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามกฎกระทรวงการประกอบวิชาชีพควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๙ กําหนดให
วิชาชีพศึกษานิเทศกเปนวิชาชีพควบคุม ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๔ ขอ ๘ ขอ ๙ และขอ ๑๒ แหงขอบังคับคุรุสภา วาดวย
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๔๙ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ คณะกรรมการคุรุสภาจึงกําหนดมาตรฐาน
ความรู มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ สาระความรู สมรรถนะและมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศกไว ดังตอไปนี้
หมวด ๑
มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ
ขอ ๑ ผูประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก ตองมีมาตรฐานความรู ดังตอไปนี้
(ก) มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโททางการศึกษา หรือเทียบเทา หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภา
รับรอง โดยมีความรู ดังตอไปนี้
(๑) การนิเทศการศึกษา
(๒) นโยบายและการวางแผนการศึกษา
(๓) การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
(๔) การประกันคุณภาพการศึกษา
(๕) การบริหารจัดการการศึกษา
(๖) การวิจัยทางการศึกษา
(๗) กลวิธีการถายทอดความรู แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ
(๘) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๙) คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับศึกษานิเทศก
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หนา ๒๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
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(ข) ผานการฝกอบรมหลักสูตรการนิเทศการศึกษาที่คณะกรรมการคุรุสภารับรอง
ขอ ๒ ผูประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศกตองมีมาตรฐานประสบการณวิชาชีพ ดังตอไปนี้
(๑) มี ป ระสบการณ ด า นปฏิ บั ติ ก ารสอนมาแล ว ไม น อ ยกว า สิ บ ป หรื อ มี ป ระสบการณ
ดานปฏิบัติการสอนและมีประสบการณในตําแหนง ผูบริหารสถานศึกษา หรือผูบริหารการศึกษา
รวมกันมาแลวไมนอยกวาสิบป
(๒) มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร
หมวด ๒
สาระความรูและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก
ตามมาตรฐานความรู
ขอ ๓ การนิเทศการศึกษา ประกอบดวย สาระความรูและสมรรถนะ ดังตอไปนี้
(ก) สาระความรู
(๑) หลักการและรูปแบบการนิเทศ
(๒) วิธีการและกระบวนการนิเทศ
(๓) กลยุทธการนิเทศการศึกษา
(๓.๑) การวิเคราะหพฤติกรรมการนิเทศการศึกษา
(๓.๒) การสรางทักษะในการนิเทศ
(๓.๓) การใชกลยุทธในการนิเทศ
(๓.๔) การนํานวัตกรรมมาประยุกตใชในการนิเทศ
(๓.๕) การควบคุมและการประเมินเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(๔) การนิเทศภายใน
(ข) สมรรถนะ
(๑) สามารถวิเคราะห วิจัย สงเสริม ใหขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา
(๒) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู
การสอนและการบริหารจัดการการศึกษา

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๖ ง

หนา ๒๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

๘ มิถุนายน ๒๕๔๙

(๓) สามารถประสาน สนับสนุน และเผยแพรผลงานดานการนิเทศการศึกษา
แกหนวยงานที่เกี่ยวของ
(๔) สามารถใชเทคนิคการนิเทศไดอยางหลากหลายดวยความเปนกัลยาณมิตร
ขอ ๔ นโยบายและการวางแผนการศึกษา ประกอบดวย สาระความรูและสมรรถนะ ดังตอไปนี้
(ก) สาระความรู
(๑) ระบบและทฤษฎีการวางแผน
(๒) บริบททางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทยที่มีอิทธิพลตอการศึกษา
(๓) แผนการศึกษาระดับชาติและระดับตาง ๆ
(๔) การวิเคราะหและกําหนดนโยบายการศึกษา
(๕) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(๖) การพัฒนาและประเมินนโยบายการศึกษา
(ข) สมรรถนะ
(๑) สามารถใหคําแนะนํา ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูล และรายงานผล
เพื่อจัดทํานโยบาย แผน และการติดตามประเมินผลดานการศึกษา
(๒) สามารถใหคําแนะนํา ปรึกษาเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและการวางแผน
ดําเนินงาน และการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
(๓) สามารถใหคําแนะนํา ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่มุงใหเกิดผลดี คุมคาตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังคม และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ขอ ๕ การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ประกอบดวย สาระความรูและสมรรถนะ ดังตอไปนี้
(ก) สาระความรู
(๑) ความรูเกี่ยวกับหลักสูตร
(๒) การสรางหลักสูตรสถานศึกษา
(๓) หลักการพัฒนาหลักสูตร
(๔) การจัดการเรียนรู
(๕) จิตวิทยาการศึกษา
(๖) การวัดและการประเมินผล
(๗) การจัดการศึกษาพิเศษ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๖ ง
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(ข) สมรรถนะ
(๑) สามารถใหคําแนะนํา ปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา
(๒) สามารถสาธิต แนะนําครูใหจัดกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูไดเต็มศักยภาพ
ของผูเรียน
(๓) สามารถประเมินหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช
ขอ ๖ การประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย สาระความรูและสมรรถนะ ดังตอไปนี้
(ก) สาระความรู
(๑) การบริหารคุณภาพ
(๒) การประกันคุณภาพการศึกษา
(๓) มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
(๔) กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
(ข) สมรรถนะ
(๑) สามารถศึกษา วิเคราะห วิจัย การจัดทํามาตรฐาน และการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
(๒) สามารถนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
(๓) สามารถใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ และการวางระบบการจัดทํารายงาน
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่องและพรอมรับการประเมินภายนอก
ขอ ๗ การบริหารจัดการการศึกษา ประกอบดวย สาระความรูและสมรรถนะ ดังตอไปนี้
(ก) สาระความรู
(๑) หลักและระบบขอบขายการจัดการศึกษา
(๒) หลักการบริหารจัดการการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
(๓) การปฏิรูปการศึกษา
(๔) กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๖ ง
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(ข) สมรรถนะ
(๑) สามารถใหคําปรึกษา แนะนําการจัดการศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงค
ตามเจตนารมณของการศึกษา
(๒) สามารถนิเทศการบริหารจัดการสถานศึกษาไปสูองคกรแหงการเรียนรู
(๓) สามารถบริหารจัดการการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ขอ ๘ การวิจัยทางการศึกษา ประกอบดวย สาระความรูและสมรรถนะ ดังตอไปนี้
(ก) สาระความรู
(๑) ระเบียบวิธีวิจัย
(๒) กระบวนการวิจยั
(๓) การนําผลการวิจัยไปใช
(ข) สมรรถนะ
(๑) สามารถใหคําแนะนํา ปรึกษาเกี่ยวกับการนํากระบวนการวิจัยไปใชใน
การแกปญหาและพัฒนาการเรียนการสอน
(๒) สามารถใหคําแนะนํา ปรึกษาเกี่ยวกับการนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนา
การจัดการเรียนการสอน
(๓) สามารถดําเนินการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม ๆ ดานการเรียนรูและ
การจัดการศึกษา
ขอ ๙ กลวิธีการถายทอดความรู แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ประกอบดวย
สาระความรูและสมรรถนะ ดังตอไปนี้
(ก) สาระความรู
(๑) กลวิธีการนําเสนอความรู แนวคิด ทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู
(๒) การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษาคนควา และอื่น ๆ
(๓) การวิเคราะห วิจารณผลงานวิชาการอยางสรางสรรค
(ข) สมรรถนะ
(๑) สามารถเขียนเอกสารทางวิชาการประเภทตาง ๆ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๖ ง
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(๒) สามารถแนะนํา และให คําปรึก ษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแกค รู
และบุคลากรทางการศึกษา
(๓) สามารถนําเสนอความรู แนวคิด ทฤษฎีดวยวิธีการที่หลากหลายและ
เหมาะสมตอการเรียนรู
ขอ ๑๐ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย สาระความรูและสมรรถนะ
ดังตอไปนี้
(ก) สาระความรู
(๑) หลักการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒) อินเทอรเน็ต
(๓) คอมพิวเตอรชวยสอน
(๔) ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ
(๕) สํานักงานอัตโนมัติ
(ข) สมรรถนะ
(๑) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาตนและการพัฒนางาน
ไดอยางเหมาะสม
(๒) สามารถใหคําปรึกษา แนะนําการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนา
การจัดการศึกษาแกสถานศึกษา
ขอ ๑๑ คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับศึกษานิเทศก ประกอบดวย สาระความรูและสมรรถนะ
ดังตอไปนี้
(ก) สาระความรู
(๑) คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับศึกษานิเทศก
(๒) จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก
(๓) การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(ข) สมรรถนะ
(๑) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก
(๒) มีหลักธรรมในการนิเทศและประพฤติเปนแบบอยางที่ดี

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๖ ง
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หมวด ๓
มาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก
ขอ ๑๒ ผูประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก ตองปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษา เพื่อใหเกิดการพัฒนา
วิชาชีพทางการศึกษา
(๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแกผูรับการนิเทศ
(๓) มุงมั่นพัฒนาผูรับการนิเทศใหลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลตอการพัฒนาอยางเต็ม
ศักยภาพ
(๔) พัฒนาแผนการนิเทศใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง
(๕) พัฒนาและใชนวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเปนลําดับ
(๖) จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูรับการนิเทศ
(๗) รายงานผลการนิเทศการศึกษาไดอยางเปนระบบ
(๘) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
(๙) รวมพัฒนางานกับผูอื่นอยางสรางสรรค
(๑๐) แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา
(๑๑) เปนผูนําและสรางผูนําทางวิชาการ
(๑๒) สรางโอกาสในการพัฒนางานไดทุกสถานการณ
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ
ประธานกรรมการคุรุสภา

Co-FRIENDS Model & SPIDRE
รูปแบบและกระบวนการนิเทศ

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เอกสาร ศน.ที่ 1/2562
กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1
ปการศึกษา 2562

Co–FRIENDS Model
***********
ในการพัฒ นาคุณภาพการศึกษา เมื่อพิจารณาองครวมจะพบวากระบวนการสําคัญที่สงผลตอคุณภาพ
การศึกษาประกอบดวย 3 กระบวนการ คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการ
นิเทศ ทั้งนี้กระบวนการบริหารจะมีความชัดเจนอยูในระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา สวนกระบวนการ
เรียนการสอนเปนกระบวนการหลักในการจัดการเรียนรู สําหรับกระบวนการนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการ
ที่สงเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรูและการบริหารจัดการในสถานศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งทั้ง
3 กระบวนการจะสงผลถึงคุณภาพผูเรียนโดยตรง (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2542)
การนิเทศการศึกษา เปนการสงเสริม สนับสนุนการทํางานระหวางระบบการบริหารจัดการและระบบ
การจัดการเรียนการสอนใหเกิดความสอดคลองรอยรัดกันตามนโยบาย จุดเนน และยุทธศาสตรการศึกษาของ
ชาติ ดังนั้นการนิเทศการศึกษาจึงเปนภารกิจที่สําคัญยิ่งประการหนึง่ ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา และ
มีสวนสําคัญตอการเพิ่มประสิทธิภาพใหกับการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งกับ
ครูซึ่งเปนผูจัดกิจกรรมในระบบการจัดการเรียนการสอน
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน การนิเทศการศึกษามีการปรับเปลี่ยนแนวคิดและจุดมุงหมายตามยุคสมัยมาโดย
ตลอด โดยเริ่มจากการนิ เทศเพื่อการตรวจติดตาม เยี่ยมเยียนใหกําลังใจครูและแจงขาวความเคลื่อนไหวทาง
การศึกษาใหโรงเรียนทราบ จากนั้นปรับมาเปนนิเทศเพื่อการเรงรัดคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของหนวยงาน
ตนสังกัด จนถึงปจจุบันมีจุดเนนที่การนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู ขณะเดียวกันก็มีการ
คิดคนและพัฒนารูปแบบการนิเทศที่หลากหลาย เพื่อใหผูนิเทศสามารถเลือกใชใหเหมาะสมกับสถานการณนั้นๆ
เช น แฮริ ส ( Harris , 1985)ได แบ งรู ปแบบการนิ เทศออกเป น 2 ลั ก ษณะ คื อ 1) การนิ เทศที่ เน น การให
คําแนะนํา ( Tractive Supervision ) เปนการนิเทศที่ผูนิเทศเปนผูใหขอแนะนํา เชน การปฐมนิเทศ การจัดการ
ฝกอบรม การประชุม เพื่อกําหนดนโยบายและใหแนวคิดในเรื่องนโยบายการทํางานของผูบริหาร
2)
การนิเทศที่เนนการใหเกิดการไหวตัว (Dynamic Supervision) เปนการนิเทศที่ผูนิเทศ กระตุน เรงเราสงเสริม
ให ค รูเกิ ด ความคิ ด และนํ า ความคิ ด นั้ น ไปปฏิ บั ติ การนิ เทศในลัก ษณะนี้ เน น ที่ ค รู เพื่ อ ให ค รูไ ด ใช ค วามรู
สติปญญา และประสบการณมาใชในการปรับปรุงการสอน นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการนิเทศแบบมีสวนรวม
รูปแบบการนิเทศคลินิก รูปแบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตร เปนตน
สําหรับกระบวนการหรือขั้นตอนการนิเทศการศึกษา ถือวามีความสําคัญและจําเปนเพราะจะทําใหการนิเทศ
ดําเนินการไปดวยความราบรื่นเปนลําดับขั้นตอนตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งนักการศึกษาหลายทานได
นําเสนอกระบวนการนิเทศไว เชน Harris (1985) ไดเสนอกระบวนการนิเทศการสอนในโรงเรียนมี 6 ขั้นตอน
คือ ประเมินสภาพการทํางาน(Assessing) จัดลําดับความสําคัญของงาน(Prioritizing) ออกแบบวิธีการทํางาน
(Designing)จัดสรรทรัพยากร(Allocating resources) ประสานงาน (Coordinating) และนําการทํางาน
(Directing) หรือกระบวนการนิเทศโดยใชวงจรของเดมมิง ซึ่งเปน การนําวงจรเดมมิง (Demming circle)
หรือ P-D-C-A มาใชในการนิเทศการศึกษา โดยมีขั้นตอนที่สําคัญ 4 ขั้นตอน คือการวางแผน (P-Planning)
การปฏิบัติตามแผน (D-Do) การตรวจสอบ/ประเมินผล (C-Check) และการปรับปรุงแกไข (A-Act) สวน

สงัด อุทรานันท (2530) ไดเสนอกระบวนการนิเทศการสอนไว 5 ขั้นตอน (PIDRE) คือ การวางแผนการนิเทศ
(P-Planning) การใหความรูในสิ่งทีจ่ ะทําตามแผน (I-Informing) การปฏิบัติตามแผนโดยผูรับการนิเทศเปน
ผูดําเนินการ(D-Doing) การสงเสริมและสนับสนุนดานขวัญ และกําลังใจในการปฏิบัติงาน(R-Reinforcing) การ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน(E-Evaluating) ฯลฯ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 ในฐานะหนวยงานทางการศึกษาที่มี
ภารกิจหลักในการสงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดใหสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ แตจาก
รายงานผลการจัดการศึกษาที่ผานมา พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary
National Education Test : O-NET) ปการศึกษา 2560-2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ทั้ง 4 กลุมสาระหลักมีคะแนนเฉลี่ยรอยละต่ํากวาระดับประเทศ ซึ่งอาจมาจากสาเหตุ
หลายปจจัย
และปจจัยหนึ่งที่นาจะเกี่ยวของโดยตรงคือ กระบวนการนิเทศที่ดําเนินการทั้งในระดับ
สถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายังไมมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเทาที่ควร
ดวยเหตุนี้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 จึงไดศึกษา คนควา วิเคราะหและสังเคราะห
รูปแบบและกระบวนการนิเทศการศึกษาขึ้น
เพื่อใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพและบริบทของ
สถานศึกษา
ตลอดจนความตองการของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานทั้งในสถานศึกษาและ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขณะเดียวกันก็สอดคลองกับนโยบาย เปาหมาย ยุทธศาสตร จุดเนนของ
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
Co-FRIENDS Model เปนหลักการ แนวคิดที่จะนํามาประยุกตใชในการนิเทศเพื่อขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 ประกอบดวย การรวมมือกัน
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาบนฐานขอมูลที่ถูกตองนาเชื่อถือ
การนํากระบวนการวิจัยมาใชพัฒนางาน การทํางานเชิงบูรณาการ การเสริมสรางพลังอํานาจ การสราง
เครือขายและทํางานเปนทีม การทํางานดวยความกระตือรือรนและสรางสรรคอยางตอเนื่อง และการพัฒนา
ที่ใชปญญา องคความรูและสื่อที่ทันสมัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
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Co = Collaboration: การรวมมื อ กัน ของครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในการพั ฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษา หมายถึง การทํางานเปนทีม (Team work) หรือการทํางานเปนหมูคณะ โดยความรวมมือจากทุก

ฝ ายที่ เกี่ ย วข อ ง ประกอบด ว ย สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ฯ ผู บ ริ ห ารและบุ ค ลากรในโรงเรี ย นครูผู ส อน ชุ ม ชน
ผูปกครอง องคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อการสรางสรรคผลงาน ใหงานประสบผลสําเร็จบรรลุตาม
เปาหมายที่กําหนดรวมกัน พรอมทั้งนํามุมมองที่หลากหลาย มาตอยอดหารือ คิด-วิเคราะห-ลงมือทําตามความ
ถนัด หรือตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจนนําไปสูวิถีทางแกปญ หาใหมๆ โดยมีกระบวนการในการดําเนินงาน
ดังนี้ ๑) กําหนดวิสัยทัศน ๒) กําหนดเปาหมายของการนิเทศ ๓) กําหนดจุดพัฒ นา ๔) นําเสนอขอมูลผลการ
นิเทศ โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ ๕) สะทอนผลของการนิเทศติดตามจากทุกกลุมเครือขาย
F = Fact: การพัฒนาบนฐานขอมูลที่ถูกตองนาเชื่อถือ หมายถึง การทํางานที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของ
ขอมูลที่เปนขอเท็จจริง มีแหลงอางอิงที่นาเชื่อถือ และใชเปน Data based line เพื่อกําหนดจุดเริ่มตนในการ
พัฒนางานอันจะทําใหสามารถกําหนดเปาหมาย กลยุทธไดอยางชัดเจน ตลอดจนลดความขัดแยงในการทํางาน
อัน เนื่องมาจากการใชขอคิดเห็นและความรูสึกในการพัฒ นางาน ซึ่งขอมูลมีสองประเภท คือ 1) ขอมูลเชิง
ปริมาณ ประกอบดวย ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งจากการประเมินของครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู
ตางๆ และผลการสอบระดับชาติ เชน O-NET, NT, RT 2) ขอมูลเชิงคุณภาพไดแก สภาพบริบทของชุมชน
และสถานศึกษา ขอมูลเชิงลึกที่เกี่ยวของกับครูและนักเรียนรายบุคคล
R= Research: การนํากระบวนการวิจัยมาใชพัฒนางาน หมายถึง การนํากระบวนการวิจัยซึ่งเปน
วิธีการทางวิท ยาศาสตรม าใชในการปฏิ บั ติการนิ เทศ โดยเริ่ม ตั้ง แตก ารวิเคราะหส ถานการณ ของครูและ
โรงเรียนจากขอมูล รองรอยหลักฐานตางๆ เพื่อกําหนดปญ หา ความตองการจําเปน (Needs) จากนั้นศึกษา
คนหาองคความรูที่เกี่ยวของและเลือกสรรวิธีการหรือแนวทาง (Innovations) ที่ดีและเหมาะสม แลวนําไปใช
แกปญหาดังกลาว พรอมทั้งสังเกต บันทึก วิเคราะห สังเคราะหและสะทอนผลขอมูลตางๆ ระหวางผูนิเทศกับ
ผูรับการนิเทศอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง ตลอดจนมีการสรุปรายงานผล เพื่อนําผลไปใชในการพัฒนาตอไป
I = Integration: การทํางานเชิงบูรณาการ หมายถึง การผสมผสานเปาหมาย กิจกรรม ซึ่งมาจาก
นโยบาย เปาหมาย ยุทธศาสตร จุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หนวยงานภาครัฐ/เอกชนในพื้นที่และความตองการจําเปนของสถานศึกษา ใหมี
ความกลมกลืนรอยรัดกัน เพื่อลดภาระงานของครูและบุคลากรอันเนื่องมาจากความซ้ําซอนของโครงการ/
กิจกรรม ซึ่งจะทําใหครูมีเวลาในการเตรียมการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเอาใจใสนักเรียนมากขึ้น
E = Empowerment: การเสริมสรางพลังอํานาจ หมายถึง กระบวนการสงเสริมใหผูบริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเกิดแรงจูงใจภายใน (Intrinsic motivation) มีความเชื่อมั่นในตนเองวามีความสามารถ
เพียงพอ (Self-efficacy) รวมทั้งมีอํานาจในการตัดสินใจที่จะทํางานนั้นใหประสบผลสําเร็จ ซึ่งในการสราง
“Empower” ใหเกิดกับผูปฏิบัติงาน มีขอควรคํานึงดังนี้
1. ผูบริหารและผูใตบังคับบัญชาตองตกลงรวมกันวาอยากไดผลลัพธอะไรรวมกัน
2. การสรางแรงจูงใจ ผูบริหารตองสรางแรงจูงใจ ใหสอดคลองกับความตองการของผูใตบังคับบัญชา
เปนรายบุคคล
3. อํานาจที่จะมอบหมายให ตองระบุขอบเขตใหชัดเจน จะไดไมเกิดขอขัดแยงในบางเรื่อง

4. ผูบริหารตองสรางบรรยากาศของการไววางใจซึ่งกันและกัน
5. มีการจัดทําขอตกลงรวมกัน ซึ่งจะทําใหผูใตบังคับบัญชามีความเต็มอกเต็มใจ มีความมุงมั่น เพื่อให
งานที่ไดรับมอบหมายสัมฤทธิผล
6. มีการกําหนดความคาดหวัง และการวัดผลและประเมินผลที่ชัดเจน
7. มีการจัดสรรทรัพยากร วัสดุ อุปกรณใหเพียงพอ
การดําเนินงานนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแกนเขต 1 นั้น จะดําเนินการกําหนดสถานศึกษาใหศึกษานิเทศกแตละคนรับผิดชอบอยางชัดเจน มีการ
สงเสริม สนับสนุนใหศึกษานิเทศกไดใชศักยภาพในการทํางานอยางเต็มที่เต็มความสามารถ มีอํานาจในการ
ตัดสินใจที่จะนํานวัตกรรมตางๆมาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากรตางๆ
และมีก ารประชุ มสะท อ นผลแลกเปลี่ ยนซึ่ ง กั น และกั น เพื่ อ ให ก ารนิ เทศเป น ไปอย างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ใน
ขณะเดียวกันก็สงเสริม สนับสนุนใหกลุมเครือขายพัฒ นาคุณภาพการศึกษาและสถานศึกษา ไดพัฒ นาระบบ
และรูปแบบการนิเทศภายในใหเหมาะสม สอดคลองกับสภาพและบริบทของแตละแหง
N = Network: การสรางเครือ ขายและทํ างานเปน ทีม หมายถึง การทํางานที่ เนน การสรางความ
รวมมือ รวมใจ รวมรับผิดชอบและรวมภาคภูมิใจของบุคลากรที่ ปฏิบัติง านทั้งในระดับ สํานัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษา กลุมเครือขายพัฒ นาคุณภาพการศึกษาและสถานศึกษา ดังนั้น ในการดําเนินงานนิเทศติดตาม
และประเมินผลการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 1 ไดกําหนดใหศึกษานิเทศก
และบุคลากรนิเทศ มีการดําเนินงานรวมกับกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่รับผิดชอบ โดยเปดโอกาส
สงเสริม สนับสนุน ใหแตละกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการดําเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู ใหความ
ชวยเหลือพึ่งพาอาศัยกันในทุกๆดานอยางเขมแข็งเชน ดานบุคลากร ดานวิชาการ ดานกิจกรรมนักเรียน เปน
ตน เพื่อนําไปสูเปาหมายที่แตละกลุมเครือขายกําหนดซึ่งอาจเปนกิจกรรมเฉพาะกิจตามความจําเปน หรือ
สภาพปญหาในกลุมเครือขายฯ หรือเปนกิจกรรมที่ปฏิบัติตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัด
D = Dynamic: การทํ างานด วยความกระตือ รือรนและสรางสรรคอย างตอเนื่อง หมายถึ ง การ
ดําเนิ น โครงการ/กิจกรรมตางๆ ของบุ ค ลากรที่ ปฏิ บั ติง านทั้ ง ในระดับ สํ านัก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ กษา กลุ ม
เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสถานศึกษา อยางสรางสรรค มีการเคลื่อนไหวหรือปรับเปลี่ยนอยาง
สม่ําเสมอและตอเนื่องในกระบวนการเรียนรูหรือการจัดการศึกษา เพื่อใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
และสังคม เกิดพลังการขับเคลื่อนการเรียนรูอยางสรางสรรค
ดัง นั้ น การนิ เทศ ติ ดตามและประเมิ น ผลการศึ ก ษา สํา นั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษา
ขอนแกนเขต 1 จะประยุกตวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (P-D-C-A) มาใชในการขับเคลื่อนการพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษาทั้งระบบและตอเนื่อง โดยมีเปาหมายสําคัญ เพื่อสงเสริมใหครูมีการฝกฝน มีการปรับเปลี่ยนการ
จัดการเรียนรูอยูตลอดเวลาเพื่อใหทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก และเพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะของคนใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่ ง มี ทั ก ษะใน 3 R ได แ ก Reading, W(r)iting, A(r)ithmetics และ 7C ได แ ก Critical
thinking and problem solving, Creativity and innovation, Cross culture and understanding,
Collaboration, Teamwork and leadership, Communications information and media literacy,
Computing and ICT literacy และ Career learning skills

S= Smart: การพัฒนาทีใ่ ชปญญา องคความรูและสื่อที่ทันสมัย หมายถึง การพัฒนางานหรือกิจกรรม
ตางๆ บนพื้นฐานของหลักวิชาการที่เหมาะสมสอดคลองกับยุคสมัย รวมทั้งมีการคิดและพิจารณาไตรตรองดวย
ความรอบคอบของผูมีสวนเกี่ยวของทั้งครู ผูบริหาร และศึกษานิเทศก ตลอดจนใชอินเทอรเน็ตเปนสื่อกลาง
ในการเชื่อมตอเขาหากัน ซึ่งจะทําใหทุกคนสามารถติดตอสื่อสารไปในแนวทางเดียวกัน
ดั ง นั้ น ในการการนิ เทศ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการศึ ก ษาของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ กษาขอนแกนเขต 1 มีจุดมุ งหมายที่จะพั ฒ นาองคกรใหเปน สังคมอัจฉริยะ ( Smart society) คื อ
ยกระดั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของเขตพื้ น ที่ ให มี ป ระสิ ท ธิภ าพ มี น วั ต กรรมต างๆที่ ทั น สมั ย เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของการบริการดานวิชาการ และลดคาใชจายงบประมาณในการบริหารงานของสถานศึกษา
ดังนั้นระบบของการนิเทศฯจึงจะใชระบบอินเตอรเน็ตและการใชแอพลิเคชั่นตางๆ เปนเครื่องมือในการทํางาน
เชน การแจงขอมูลขาวสาร, การสื่อสารประสานงานกับสถานศึกษา การเก็บขอมูลจากสถานศึกษา จะใชระบบ
ออนไลน การออกแบบงานวิ ชาการ การประชุ ม คณะทํ างานแบบออนไลน และจะสง เสริม สนั บ สนุ น ให
สถานศึกษาในสังกัดเปน Smart school เพื่อสรางเยาวชนใหเปนพลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) นั่นคือ
พัฒ นาองคความรู ทักษะ และสิ่งแวดลอม ที่เอื้อตอการเรียนรูตลอดชีวิต ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและ
เศรษฐกิจตลอดจนเปดกวางสําหรับการคิดสรางสรรคนวัตกรรม โดยการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของ
จากหลักการ แนวคิดของ Co-FRIENDS Model ที่กลาวมาขางตนนั้น ในการนําสูการปฏิบัติจะตอง
มีการกําหนดขั้นตอน รายละเอียดกิจกรรม สื่อและเครื่องมือ การสรุปรายงานผล และบทบาทของผูเกี่ยวของ
อยางชั ดเจน เพื่ อใหผู ป ฏิบั ติ ทุก ระดั บ ทั้ง ผู นิเทศและผู รับการนิ เทศมี ความเขาใจและปฏิ บัติ ไปในทิ ศ ทาง
เดี ย วกั น ดั ง นั้ น สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาขอนแก น เขต 1 จึ ง กํ า หนดขั้ น ตอนหรื อ
กระบวนการนิเทศการศึกษาไว 6 ขั้นตอน เรียกวา “SPIDRE” ดังแสดงในแผนภูมิดังนี้

ความสัมพันธระหวางรูปแบบการนิเทศ Co-FRIENDS Model และกระบวนการนิเทศ SPIDRE
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1

SPIDRE
กระบวนการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การนิเทศการศึกษา เปนกระบวนการรวมกันในการสงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือ ระหวางผูนิเทศ
กับผูรับการนิเทศในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีเปาหมายสําคัญคือคุณภาพผูเรียน จะเห็นวา
คุณภาพเกิดขึ้นที่ชั้นเรียน และครูผูสอนคือบุคคลที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ขอ ง Gkickman,Gordon & Ross-Gordon(2007) ที่ กล า วถึ ง การนิ เ ท ศว า มี ค วาม สํ า คั ญ เพ ราะเป น
กระบวนการ ที่ชวยปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการสอนของครูอันสงผลตอคุณภาพของผูเรียน ดังนั้นในปจจุบัน
การนิเทศการศึกษาจึง เนน ไปที่การนิ เทศเพื่อปรับ ปรุงและพัฒ นาการจัดกระบวนการเรียนรูของครู โดยมี
จุดมุง หมายที่สําคัญ คือ เพื่อชวยพัฒ นาความสามารถของผูรับการนิเทศหรือครูผูสอนใหสามารถวิเคราะห
ปญหาและคนหาแนวทางแกไขปญหาไดดวยตนเอง มีทักษะในการปฏิบัติงาน มีความศรัทธาในวิชาชีพ และมี
ความเจริญ กาวหนาในวิชาชีพ
อยางไรก็ตาม การนิเทศจะมีประสิทธิภาพเพียงใดนั้นยอมขึ้นกับเหตุปจจัยตางๆ โดยเฉพาะผูนิเทศ
จะตองเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเอง มีความรูความเขาใจในศาสตรการนิเทศ อาทิ การนิเทศการศึกษา
จะตองเปนการสงเสริมและการสรางสรรค อาศัยความรวมมือของหลายฝาย ตั้งอยูบนรากฐานของการพัฒนา
วิชาชีพ คํานึงถึงความแตกตางและความถนัดของแตละบุคคล เปนตน
SPIDRE เปนกระบวนการนิเทศที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 ได
สัง เคราะหขึ้น บนหลักการ แนวคิดของ Co-FRIENDS Model อันประกอบดวย การรวมมือกันของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในการพัฒ นาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาบนฐานขอมูลที่ถูกตองนาเชื่อถือ การนํา
กระบวนการวิจัยมาใชพัฒ นางาน การทํางานเชิงบูรณาการ การเสริมสรางพลังอํานาจ การสรางเครือขาย
และทํางานเปน ทีม การทํางานดวยความกระตือรือรนและสรางสรรคอยางตอเนื่อง และการพัฒ นาที่ใช
ปญญา องคความรูและสื่อที่ทันสมัย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนํามาใชในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาทั้งใน
งานนโยบาย จุดเนน งานยุทธศาสตรของหนวยงานตนสังกัด และงานพัฒนาตามบริบทเชิงพื้นที่ ซึ่ง SPIDRE มี
องคประกอบ ดังนี้
1. การวิเคราะหสถานการณเพื่อพัฒนาการเรียนรู (S : Situation Analysis)
2. การวางแผน (P: Planning)
3. การใหขอมูล/องคความรู (I: Informing)
4. การปฏิบัติการนิเทศ (D:Doing)
5. การแลกเปลี่ยนเรียนรูและสะทอนผล (R: Reflecting)
6. การประเมินผลและรายงาน (E: Evaluating & Reporting)

1. การวิเคราะหสถานการณเพื่อพัฒนาการเรียนรู (S : Situation Analysis)
การวิเคราะหสถานการณเพื่อพัฒนาการเรียนรู เปนวิธกี ารศึกษา การวิเคราะหรองรอย หลักฐานและ
ขอมูลสารสนเทศตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดประสบการณหรือกิจกรรมการเรียนรูของครูและนักเรียน เพื่อ
นํามาใชพิจารณากําหนดจุดพัฒนาในการจัดการเรียนรูท ั้งระบบใหมีประสิทธิภาพ
1.1 หลักการวิเคราะห
การวิเคราะห ดําเนินการภายใตหลักการ ดังนี้
1) ดํ า เนิ น การโดยการมี ส ว นร ว มของผู เกี่ ย วข อ ง ประกอบด ว ย ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย น ครู
ศึกษานิเทศก ฯลฯ
2) วิเคราะหจากรองรอย หลักฐาน ขอมูลสารสนเทศตางๆ รอบดานและทุกมิติ
1.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน มี 2 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะหตนเองของครูรายบุคคล มีกระบวนการดําเนินงาน ดังนี้
1. ครูแตละคนประเมินตนเองโดยใชเครื่องมือที่กําหนด (ฉบับที่ 1 การวิเคราะหตนเองของ
ครูผูสอน) โดยวิเคราะหในประเด็น
1.1 ระบุหนาที่/ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายในปจจุบัน (ปการศึกษา 2562)
1.2 วิเคราะห ผลการปฏิบั ติหนาที่ หลัก ในปที่ ผานมา (ปการศึกษา 2560-2561) ไดแ ก
วิเคราะหคุณภาพผูเรียน ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดของหลักสูตรทั้งในสวนที่พอใจและสวนที่เปนปญหา ในกรณี
รับ ผิ ด ชอบหลายกลุ ม สาระ/รายวิ ช า อาจวิ เคราะห เฉพาะกลุ ม สาระหลั ก หรื อ อื่ น ๆ ตามความเหมาะสม
(เอกสารที่เกี่ยวของ: หลักสูตร, SAR, O-NET, NT, RT, แบบ อบ.02, แบบ ปพ.5 ฯลฯ )
1.3 จัดลําดับความสําคัญจําเปนในสวนประเด็นปญหา/จุดที่ตองการพัฒนา
1.4 ระบุสาเหตุ/แนวทางในการแกปญหา
2. ครูแตละคนนําสงผลการประเมินตนเองตอผูบริหารโรงเรียน
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหจุดพัฒนาระดับโรงเรียน
การวิเคราะหจุดพัฒนาระดับโรงเรียน มีกระบวนการดําเนินงาน ดังนี้
1. ประชุมระดมความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของ ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน ครู ศึกษานิเทศก
และผูที่มีสวนเกี่ยวของอื่นๆ เพื่อกําหนดจุดพัฒนา
2. สรุปภาพรวมปญหา/จุดพัฒ นาของครูผูสอนรายบุคคล โดยการสังเคราะหจากเอกสาร
การประเมิน ตนเองของครูรายบุคคล วิเคราะหห ลักฐาน/เอกสารหลักสูตร, SAR, O-NET, NT, RT จากนั้ น
รวมกันวิเคราะห/อภิปรายเพื่อกําหนดเรียงลําดับความสําคัญจําเปนของปญหา (Need) โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1) วิเคราะหสาเหตุและกําหนดทางเลือกในการพัฒนาของแตละปญหา (นวัตกรรม)
2) บันทึกผลการวิเคราะห สังเคราะหและสรุปผล ลงในเครือ่ งมือฉบับที่2 การวิเคราะห
ระดับโรงเรียน
สําหรับเครื่องมือในการดําเนินงานทั้ง 2 ฉบับ มีดังนี้

ฉบับที่ 1 การวิเคราะหตนเองของครูผูสอนรายบุคคล
**********************
ชื่อครูผูสอน………………………………………………………………........................................................
โรงเรียน.....................................................กลุมเครือขาย.........................................................
คําชี้แจง ให ครูผูสอน วิเคราะหตนเอง แลวเติมขอมูลใหสมบูรณตามประเด็นที่กําหนดให
1. หนาที่/ความรับผิดชอบ (ปการศึกษา 2561)
1.1 หนาที่หลัก (การจัดการเรียนการสอน)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.2 หนาที่รอง (งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. วิเคราะหผลการปฏิบัติหนาที่หลัก ในปที่ผานมา (ปการศึกษา 2560 - 2561)
วิเคราะหคุณภาพผูเรียน ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดของหลักสูตร ทั้งในสวนที่พอใจและสวนที่เปนปญหา
โดยจําแนกเปนรายกลุมสาระ/รายวิชา(ในกรณีรับผิดชอบหลายกลุมสาระ/วิชา อาจเลือกเฉพาะกลุมสาระหลัก
โดยเอกสารที่นํามาวิเคราะห ไดแก เอกสารหลักสูตร, SAR, O-NET, NT, RT, แบบ อบ.02, แบบ ปพ.5 ฯลฯ )
กลุมสาระ
สาระ/มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/อื่นๆ
นาพอใจ
ไมนาพอใจ

3. จากผลในขอ 2 นํามาจัดลําดับความสําคัญจําเปนที่ตองการพัฒนา ดังนี้
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………
3……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. วิเคราะหหาสาเหตุ/แนวทางในการแกปญหา
ประเด็นที่ตองการพัฒนา
สาเหตุของปญหา

แนวทาง/วิธีการแกปญหา
(นวัตกรรม)
(ยังไมตองระบุ แตใหเตรียมขอมูลในสวน
นี้ไว เพื่อนําเสนอในการประชุมรวมของ
คณะครู ผูบริหาร และศึกษานิเทศก)

แบบที่ 2 การวิเคราะหระดับโรงเรียน

3

*****************************************
โรงเรียน.....................................................กลุมเครือขาย.........................................................
คําชี้แจง ใหโรงเรียนสรุปผลจากการประชุมรวมของผูมีสวนเกี่ยวของ แลวเติมขอมูลใหสมบูรณ
1. เรียงลําดับความสําคัญจําเปน (Needs) ที่ตองการพัฒนาของครูรายบุคคล
ที่

ชื่อ-สกุล

Need1

Need2

Need3

2. นวัตกรรมที่ครูรายบุคคลนํามาใชในการพัฒนา
ที่

ชื่อ-สกุล

จุดพัฒนา
Need1
Need2
Need3
Need4
Need1
Need2
Need3
Need4
Need1
Need2
Need3
Need4

นวัตกรรม

Need4

2. การวางแผน (P: Planning)
การวางแผนเปนการพิจารณาและตัดสินใจอยางมีเหตุมีผลตามหลักการทางวิทยาศาสตร เพื่อกําหนด
วัตถุประสงค เปาหมายที่ตองการพัฒนา กําหนดทางเลือก แนวปฏิบัติ สื่อ เครื่องมือรายละเอียดและขั้นตอน
การทํางานอยางเปนระบบ โดยทั่วไปการวางแผนนิเทศการศึกษา มี 3 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 ขั้นเตรียมการวางแผน ประกอบดวย
1) ทําความเขาใจขอบขายอํานาจหนาทีแ่ ละบทบาทของผูนิเทศการศึกษา
2) ศึกษาขอมูลจากการวิเคราะหสถานการณเพื่อพัฒนาการเรียนรู (situation analysis)
3) ศึกษานโยบาย กลยุทธ และแนวทางปฏิบัติของหนวยงานตนสังกัด
2.2 ขั้นปฏิบัติการวางแผน เปนขั้นตอนในการจัดทํารายละเอียดตางๆ อาทิ ประเด็นหรือกิจกรรมการ
นิเทศ กลุมเปาหมายการนิเทศ สื่อและเครื่องมือการนิเทศ ปฏิทินการนิเทศ รวมถึงระบบและกลไกการรายงาน
ผลการนิเทศ
2.3 ขั้นประสานแผน เปนการนํารายละเอียดตางๆที่ไดกําหนดไว มาพิจารณารวมกันของทุกฝายที่
เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดการประสานกันในเรื่องตางๆ ดังนี้
1) วัตถุประสงคและเปาหมายตอบสนองความสําคัญ จําเปน(needs) และสอดคลองกับนโยบาย
กลยุทธ และแนวทางปฏิบัติของหนวยงานตนสังกัดหรือไม
2) งบประมาณ วัสดุ สื่อและเครื่องมือมีพอเพียงหรือไม
3) บุคลากรและงาน มีโครงการหรือกิจกรรมใดสามารถปฏิบัติรวมกันได
4) เวลาทีก่ ําหนดมีความเหมาะสม ไมซ้ําซอนกัน
จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นวา การวางแผนการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เปนอีก
ขั้นตอนหนึ่งที่มีความสําคัญ เนื่องจากหากวางแผนไมครอบคลุมประเด็นจะสงผลตอคุณภาพของการพัฒ นา
ขาดความรวมมือ กลายเปนภาระของฝายใดฝายหนึ่ง และนํามาซึ่งความลมเหลว ซึ่งในที่นี้ตองการพัฒนาให
เกิ ด ความเข ม แข็ ง ของระบบนิ เทศภายในโรงเรี ย นควบคู ไ ปกั บ การนิ เทศภายนอกที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของ
ศึกษานิเทศก ดัง นั้น ในการวางแผนเพื่อใหครูสามารถพัฒ นาการสอนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากผูบอก
ความรูเปน ผูอํานวยการใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามแนว Active Learning และนําสูการยกระดับผลสําเร็จ
ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห และทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนในโรงเรียนทั้งระบบ ผานทีมนิเทศภายในที่เปนทีมคุณภาพในการพัฒนา และทีมนิเทศจาก
ภายนอกที่เปนฝายสนับสนุน ดังนั้นในการออกแบบและวางแผนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนและพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียนจึงควรดําเนินการตามลําดับขั้นตอน ดังนี้

ประชุมวางแผน

รวมออกแบบกิจกรรม

ระบบนิเทศ
ภายนอก

พัฒนา
การเรียนการสอน

วิเคราะหสภาพปญหาความ
ตองการจําเปน

วิเคราะหหลักสูตร
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

กําหนดรูปแบบ/วิธีการ/
เทคนิคการนิเทศ
ออกแบบ/จัดทําเครื่องมือ
ิ
ใหขอเสนอแนะ/ปรับปรุง/
เติมเต็มความรู/พาทํา/โคช

กําหนดนวัตกรรม
ออกแบบกิจกรรม

ออกแบบ/จัดทําสื่อการสอน

ปรับตารางสอน/ตารางการ
สังเกต/ตารางการสะทอนผล

พัฒนาระบบ
นิเทศภายใน
กําหนดบทบาทผูนิเทศ
จัดตั้งทีมนิเทศภายใน
(ผูบริหาร ครูวิชาการ หัวหนา
สาย ครูเปาหมาย)
กําหนดระบบปฏิบัติการ
ในโรงเรียน
จัดทําปฏิทินการนิเทศ

ออกแบบ/จัดทําเครื่องมือ
นิเทศ

ในขั้นการวางแผนนี้ไมไดสิ้นสุดเพียงครั้งเดียว หากแตดําเนิน การเปน วงจรไปจนกวาการพัฒ นาจะบรรลุ
เปาหมาย ซึ่งอาจเปนสองหรือสามวงจรแลวแตบริบทของโรงเรียน โดยมีรายละเอียดของการดําเนินงาน ดังนี้
1. สรางความตระหนักทั้งผูบริหาร ครูวิชาการและครูกลุมเปาหมายในการพัฒนาใหเขาใจหลักการ แนวคิด
ทฤษฎีและวิธีการจัดการเรียนการสอนตามแนว Active Learning ทักษะศตวรรษที่ 21 การคิดวิเคราะห ฯลฯ และ
กระบวนการพัฒ นาโดยใชการนิ เทศภายนอกสนับ สนุ น ใหเกิดการนิเทศภายในอยางเปน ระบบและใชขอ มูลจาก
การศึกษาหองเรียนเปนฐานในการพัฒนา
2. จัดตั้งทีมนิเทศภายในโรงเรียน ซึ่งประกอบดวย ผูบริหาร ครูวิชาการ หัวหนาสาย ครูผูสอนที่เปน
เปาหมายการพัฒนา
3. กําหนดใหมีระบบปฏิบัติการในโรงเรียน ตามวงจร ดังนี้

1) จัดทําปฏิทินการนิเทศ ใหมีชวงเวลาของการเขารวมสังเกตการสอนในชั้นเรียนและชวงเวลาของการ
สะทอนผลรวมกัน
2) ทุกทีมรวมประชุมเพื่อวิเคราะหหลักสูตร ออกแบบกิจกรรมและเขียนแผนการสอน
3) ออกแบบและผลิตสื่อการสอน
4) ออกแบบวิธีการสังเกตและการสะทอนผล
5) ทีมนิเทศจัดทําเครื่องมือการนิเทศและนําไปใชจริงในหองเรียนตามปฏิทินที่กําหนด
6) สังเกต เก็บรวบรวมขอมูลสะทอนผลจากการสอน
7) นําขอมูลมาใชในการวางแผนพัฒนาตอไป

3. การใหขอมูล/องคความรู (I: Informing)
ขั้น ใหความรู (I:Informing-I) เปน การใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องที่จะดําเนินการนิเทศ ใน
ด านความรู ความสามารถ ขั้ น ตอนในการดํ า เนิ น การ และจะดํ าเนิ น การอย า งไรให ป ระสบความสํ าเร็ จ
ในขั้นนี้เปนการดําเนินการตอจากขั้นวางแผนการนิเทศ เมื่อผูนิเทศและผูรับการนิเทศรวมกันกําหนดจุดพัฒนา
แลว ผูนิเทศจะทําการประเมินความรูความเขาใจพื้นฐานของผูรับการนิเทศ เชน ความรูเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ
เทคนิควิธีการสอน การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู เปนตน แลวใหความรูความเขาใจและเติมเต็มเกี่ยวกับ
เรื่องที่จะทําการนิเทศ เพื่อใหผูรับการนิเทศมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จ

4. การปฏิบัติการนิเทศ (D:Doing)
การปฏิบัติการนิเทศ เปนการนิเทศภายนอกอยางเปนระบบ เพื่อเปนกลไกสําคัญชวยสนับสนุนการนิเทศ
ภายในใหเขมแข็งมีประสิทธิภาพนําสูการปรับระบบปฏิบัติการในชั้นเรียน พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ของครูตามแนว Active Learning ไดอยางมีคุณภาพและเพิ่มพูนขึ้นเปนลําดับสูการยกระดับคุณภาพการเรียนรูของ
ผูเรียน ซึ่งมีองคประกอบ ดังนี้
● วิธีการนิเทศ
● การนิเทศภายในโรงเรียน
 วิธีดําเนินการนิเทศภายใน
 บทบาทผูนิเทศ
● วิธีดําเนินการนิเทศ

4.1 วิธีการนิเทศ
การปฏิ บัติการนิเทศนี้ เปนไปเพื่ อการสนั บสนุน ชวยเหลือพั ฒนาการจัดการเรียนรูตามแนว Active
Learning ที่มีจุดมุงเนนหลัก 2 ประการ คือ
1) มุงสรางการเปลี่ยนแปลงระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน
2) มุงสรางความรวมมื อระหวางผูนิ เทศกั บผูรับการนิ เทศ พั ฒนาระบบการนิ เทศภายในโรงเรียนให
เขมแข็ง เพื่อใชเปนกลไกในการบริหารจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ
โดยไดแบงการนิเทศออกเปน 3 ระยะ และมีเทคนิคการนิเทศที่หลากหลายในแตละระยะ ดังนี้
ระยะการนิเทศ
ระยะการนิเทศ
กระบวนการ
ระยะที่ 1

การนิเทศติดตาม สนับสนุนความพรอมและการติดตั้งระบบวงจรปฏิบัติการใน
โรงเรียน

ระยะที่ 2

การนิเทศพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูในชั้นเรียนตามแนว Active Learning

ระยะที่ 3

การสรุปบทเรียน และสรางชุมชนแหงการเรียนรู (PLC)

แผนภูมิ ระยะการนิเทศสนับสนุน
นิเทศติดตาม สนับสนุน
ความพรอมและการติดตั้ง
ระบบวงจรปฏิบัติการใน
ระยะที่ 1
โรงเรียน

นิเทศพัฒนาคุณภาพ
ติดตั้งระบบการจัดการ
เรียนรูในชั้นเรียนตามแนว

การสรุปบทเรียน และสราง

ระยะทีชุ่ม3ชนแหงการเรียนรู (PLC)

ระยะที
่2
Active
Learning

เทคนิคการนิเทศ
• การเดินสํารวจ (Walk Through)
• การประชุมยอยระดมความคิด (Group Discussion)
• การสะทอนตนเอง (Self Reflection)
• การรวมวางแผนกิจกรรม
• การสังเกต (Observation) : สังเกตชั้นเรียน สังเกตเด็ก สังเกตครู
• การสะทอนผลหลังการปฏิบัติ (AAR : After Action Review)
• การเปนพี่เลี้ยงพาทํา (Mentoring)
• การใหการชี้แนะ (Coaching)

4.2 การนิเทศภายในโรงเรียน
การที่จะสนับสนุนใหโรงเรียนสามารถเปนหนวยพัฒนาที่เขมแข็งไดดวยตนเอง ศึกษานิเทศก นักวิชาการ
และผูเชี่ยวชาญเฉพาะนวัตกรรมตางๆ ควรรวมมือกันกับโรงเรียนติดตั้งระบบปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนให
เกิดขึ้น โดยกําหนดทีมพัฒนาภายในที่ประกอบไปดวยผูบริหารโรงเรียน หัวหนาวิชาการหรือวิชาการโรงเรียน หัวหนา
สายชั้น และครูผูสอนทุกระดับชั้น ซึ่งทีมนี้จะเปนทีมที่นําพาใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสูวัฒนธรรมการทํางานใหมใน
โรงเรียน ดังนั้นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 จึงกําหนดวงจรของระบบปฏิบัติการ
นิเทศภายใน ดังนี้
วงจรที่ 1

วงจรที่ 2

รวมออกแบบกิจกรรม
รวมสะทอนผล

รวมสังเกต

ระบบปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1

4.3 วิธีดําเนินการนิเทศภายใน
การนิเทศภายในเปนหัวใจของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะผูนิเทศที่อยูภายในโรงเรียน ยอม
เขาใจสภาพปญหา ความตองการและบริบทของโรงเรียนไดดีกวาผูนิเทศจากภายนอกและกอให เกิดความยั่งยืน
ยาวนานกวาการนิเทศจากหนวยงานอื่น ๆ ภายนอกโรงเรียน สําหรับการนิเทศภายในของโรงเรียนในโครงการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 มีวิธีดําเนินการตามขั้นตอนการ
นิเทศภายใน ดังนี้
ขั้นที่ 1 รวมออกแบบกิจกรรม วางแผน พัฒนา
1) จัดทีมนิเทศและติ ดตั้งระบบนิเทศภายในโรงเรียน ประชุมเพื่อวิเคราะหสภาพปจจุบั นป ญหาความตองการ
2) กําหนดเปาหมายและวิธีการพัฒนา
3) ปรับระบบในโรงเรียนเพื่อกําหนดปฏิทินการนิเทศ ที่มีชวงเวลาของการเขารวมสังเกตชั้นเรียนและ
ชวงเวลาของการสะทอนผลรวมกัน
ขั้นที่ 2 รวมสังเกตชั้นเรียน
1) กําหนดประเด็นและเครื่องมือประกอบการสังเกตชั้นเรียน
2) เขาสังเกตชั้นเรียน
3) บันทึกขอมูลจากการสังเกตทั้งสภาพแวดลอมและพฤติกรรมครู พฤติกรรมเด็กตามที่พบจริงโดยไมใช
ความคิดเห็นของผูสังเกต
4) รวบรวมขอมูลจากการสังเกตภาพถาย ชิ้นงานเด็กและขอเสนอแนะเพื่อนําไปรวมสะทอนผล
ขั้นที่ 3 รวมสะทอนและสรุปผล
1) กําหนดผูพิมพหรือผูจดบันทึกขอมูลสะทอนผลของแตละคน
2) ผูบริหารโรงเรียนเปนประธานในการดําเนินการสะทอนผล ในระยะแรกทีมผูนิเทศภายนอก (ศึกษานิเทศก)
ดําเนินการพาทํา
3) กําหนดขอบขายการสะทอนผลและเวลาในการสะทอนของแตละคนพรอมกําหนดกติกา/เวลา
4) วิเคราะหและสรุปขอสังเกตเพื่อเติมเต็มวางแผนตอยอดพัฒนาความสามารถของครู ในวงจรการนิเทศ
ภายในตอไป

4.4 ผูนิเทศ
ผูนิเทศ ประกอบดวย ผูนิเทศภายนอก และผูนิเทศภายในโรงเรียน ดังนี้
1) ผูนิเทศภายนอก ไดแก
(1) ผูเชี่ยวชาญ
(2) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

(3) รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(4) ศึกษานิเทศก
2) ผูนิเทศภายในโรงเรียน ไดแก
(1) ผูบริหารสถานศึกษา
(2) หัวหนางานวิชาการ
(3) ครูผูเกี่ยวของในชั้นเรียน
(4) ผูที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆที่โรงเรียนแตงตั้ง

4.5 บทบาทผูนิเทศ
1) ผูนิเทศภายนอก ผูมีบทบาทในการสงเสริมสนับสนุนใหเกิดระบบการนิเทศภายในโรงเรียน ดังนี้
(1) รวมวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา ความตองการ และจุดมุงหมายในการพัฒนา
(2) รวมกําหนดเปาหมายในการพัฒนาหองเรียน
(3) เปนผูนิเทศแบบพี่เลี้ยงพาทํา (Mentoring) และนิเทศชี้แนะ (Coaching)
(4) เปนผูรวมสังเกตการจัดการเรียนรู
(5) เปนผูสะทอนผลการสังเกตและใหขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูจน
เกิดความเชี่ยวชาญ และบรรลุเปาหมายในการพัฒนา
(6) สงเสริมใหโรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจนเกิดเปนชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
2. ผูนิเทศภายในโรงเรียน มีบทบาทในการรวมมือกับผูนิเทศภายนอก เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู ดังนี้
(1) ผูบริหารเปนผูประสานความรวมมือระหวางผูนิเทศภายนอกและผูนิเทศภายใน
(2) ทําความเขาใจ ศึกษาดูงาน เรียนรูเขารับการพัฒนาเกี่ยวกับสื่อ/นวัตกรรมตามแนวการจัดการ
เรียนรู แบบ Active Learning
(3) รวมประชุม วิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา ความตองการ และกําหนดเปาหมายในการพัฒนา
(4) รวมมือกันติดตั้งระบบวงจรปฏิบัติการใหมในชั้นเรียนใหเขมแข็ง
(5) ติดตั้งระบบการนิเทศภายในโรงเรียน
- จัดตั้งทีมนิเทศภายในโรงเรียน
- กําหนดบทบาท
- กําหนดปฏิทินปฏิบัติการนิเทศ
(6) รวมสังเกต สะทอนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู
(7) สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของเด็ก
(8) รวมออกแบบ วางแผนจัดทําแผนการจัดการเรียบนรู
(9) จัดระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหเกิดเปนชุมชนนักปฏิบัติ (PLC)
(10) ถอดบทเรียนเปนวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศของโรงเรียน

4.6 วิธีดําเนินการนิเทศ
วิธีดําเนินการนิเทศ ซึ่งประกอบดวย กิจกรรมการนิเทศ เทคนิค เครื่องมือ และผลลัพธ โดยกําหนดเปน 3
ระยะซึ่งแตละระยะมีรายละเอียด ดังนี้
ระยะที่
1

กิจกรรมการนิเทศ/เทคนิค

เครื่องมือ

ผลลัพธ

1.1 กิจกรรมติดตามสนับสนุนการติดตั้ง
ระบบในชั้นเรียน
เทคนิค
• การปรับสภาพโรงเรียน

• การเดินสํารวจ

• แบบบันทึกการนิเทศ

• การสังเกตชั้นเรียน

• ตารางกิจกรรม

• การประชุมยอยระดมความคิด

ประจําวัน
• แบบสังเกต
• ชั้นเรียน
• การซักถาม
• การสนทนา

ชั้นเรียน
• ความมั่นใจของครูใน การ
นําเสนองาน
• บทบาทการสังเกตผูเรียน
• วิธีการสังเกตชั้นเรียน
• จุดปรับแตละชั้นเรียน

• ประเด็นการประชุม

• คําสั่งการนิเทศภายใน

• คําสั่งมอบหมายงาน

โรงเรียน
• บทบาทผูนิเทศ
• แผนการนิเทศภายใน
โรงเรียน
• ปฏิทินการนิเทศภายใน
โรงเรียน
• แบบบันทึกการนิเทศ

• การสะทอนตนเอง กอน-หลังการปฏิบัติ
• การวิเคราะหปญหารวมกัน
• การสรุปจุดพัฒนารวมกัน
• การเปนพี่เลี้ยงพาทํา
• การวางแผนจัดกิจกรรม/นําเสนองาน

• การจัดสภาพแวดลอมใน

• การสาธิต
• การสนทนา ถาม

1

– ตอบ

1.2 กิจกรรมสนับสนุนการติดตั้งระบบ
การนิเทศภายในโรงเรียน
เทคนิค
• การประชุมยอยระดมความคิด
• การมอบหมายงาน/บทบาท
• การวางแผน/กําหนดปฏิทินการนิเทศ
• การเปนพี่เลี้ยงพาทํา
• การสาธิต
• การสนทนา ถาม

– ตอบ

• ตารางสอน
• ปฏิทินงานโรงเรียน

•

ระยะที่
2

กิจกรรมการนิเทศ/เทคนิค

เครื่องมือ

ผลลัพธ

การนิเทศการพัฒนาคุณภาพระบบการ
จัดการเรียนรูตามแนว Active Learning
และการนิเทศภายใน
เทคนิค
• การสังเกตชั้นเรียน
• การประชุมสะทอนผลการปฏิบัติ
• การสะทอนตนเอง
• การรวมออกแบบ/วางแผน

นําเสนองาน
• การใหการชี้แนะ
• การสาธิต
• การเปนพี่เลี้ยงพาทํา

• แบบสังเกต

- ผูเรียน
- ครู
- ชั้นเรียน
- สภาพแวดลอม
- กิจกรรม

• การปรับบทบาทของครู
• วิธีการปฏิบัติใหมของครู
• สภาพแวดลอมใน

ชั้นเรียนที่สงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรู
ขอมูลและการรูจัก
นักเรียนเปนรายบุคคล
• แผนการจัดกิจกรรม

การเรียนรูที่สอดคลองกับ
ผูเรียนเปนรายบุคคล
3

3.1 การสรุปบทเรียน สรางชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
เทคนิค
• การเปดชั้นเรียน

(Open Class)
• การประชุมวิเคราะหสรุปบทเรียน

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
(PLC)

5. การแลกเปลี่ยนเรียนรูแ ละสะทอนผล (R: Reflecting)
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ถือเปนองคประกอบหลักในการจัดการความรู (Knowledge Management)
เป น ขั้ น ตอนที่ มี ค วามสํ า คั ญ มาก (Huang et al., 2011; Tamjidyamcholo et al.,2013) เนื่ อ งจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูจะทําใหความรูมีการกระจายไปยังบุคคลอื่นๆ ซึ่งการกระจายของความรูนี้เปนปจจัยหนึ่งที่
นําไปสูการเรียนรูใหเกิดขึ้นในองคกร (Karampour & Bojarpour, 2012 ) ชวยใหครูเกิดการพัฒนาทักษะและ
ความสามารถของตน สวนการสะทอนผลการดําเนินการ เพื่อใหไดขอมูลในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาอยาง
เปนระบบและตอเนื่อง จะชวยใหครูไดพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของตนเองและมีคุณลักษณะสําคัญอื่นๆ ที่

เอื้อประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางแทจริง ดังนั้นการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสะทอนผลการ
ดําเนิน งานตามสภาพจริง เป นการใชกระบวนการคิดไตรตรองอยางละเอียด รอบคอบเพื่อทบทวนปจจั ย
กระบวนการและผลผลิตที่เกิดจากการจัดการเรียนรู ซึ่งในกระบวนการนิเทศ SPIDRE เปนการใชระบบพี่เลี้ยง
ไดแก ศึกษานิเทศก ผูบริหารสถานศึกษา ผูเชี่ยวชาญที่มีความรูและประสบการณทําหนาที่ในการใหคําปรึกษา
แนะนํา รวมวิเคราะหสภาพ ความตองการ จุดมุงหมายในการพัฒ นา รวมทั้ง สงเสริม สนับสนุนการพัฒ นา
การสอนและการยกระดับผลสัมฤทธิข์ องนักเรียนใหเกิดประสิทธิภาพอยางยั่งยืน เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่
กําหนดไว

6. การประเมินผลและรายงาน (E: Evaluating & Reporting)
ขั้น ตอนการประเมิน ผลและรายงานผลการนิเทศ ถือวาเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญ อยางยิ่งในการ
กระบวนการนิเทศแบบ SPIDRE เพราะเปนการประมวลผลการทํางานในการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนที่เปนกลุมเปาหมาย และสรุปผลการนิเทศ ติดตามการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนกลุมเปาหมาย
อยางเปนระบบ โดยใหครอบคลุมตั้งแตการวิเคราะหสภาพปจจุบัน กําหนดจุดพัฒนา กําหนดวิธีการตามจุด
พัฒ นา การสรางนวัตกรรม เครื่องมือที่ใชในการดําเนินงาน การดําเนินการใชนวัตกรรม เก็บรวบรวมขอมูล
วิเคราะหขอมูลและสรุปผลการดําเนินงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
6.1 การประเมินผล (Evaluating)
การประเมินผล (Evaluating) เปนกระบวนการและผลผลิตที่เกิดจากการจัดการเรียนรู ซึ่ง
เปนกระบวนการตัดสินคุณคาจาการนิเทศ ดวยกระบวนการนิเทศ SPIDRE โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ หรือ
มาตรฐานที่กําหนดอยางมีระบบ (Systematic Process) และอธิบายสิ่งที่ประเมินทั้งในเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ
6.2 การรายงาน (Reporting)
การรายงาน (Reporting) ของกระบวนการนิเทศ SPIDRE เปนผลของการศึกษาคนควาเรื่องใด
เรื่ อ งหนึ่ ง หรื อ ผลจากการนิ เทศ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลโรงเรี ย นกลุ ม เป าหมายในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 แลวสัง เคราะห สรุป เขียนหรือพิมพขึ้นใหถูกตองตามแบบแผนที่
กําหนด การทํารายงานอาจทําเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมก็ได ความยาวของรายงานขึ้นอยูกับขอบเขตของ
หัวขอรายงาน และระยะเวลาในการทํารายงาน
วัตถุประสงคของการรายงาน
การทํารายงานมีวัตถุประสงคดังนี้
1) เพื่อใหรูจักวิธีการคนควาหาความรูดวยตัวเอง ที่ตนสนใจอยางกวางขวางและลึกซึ้ง
2) เพือ่ ฝกทักษะดานการอานและสรางนิสัยรักการอานและการคนควา สามารถสรุปความ
หรือจับใจความของเรื่องที่อานได
3) เพื่อสงเสริมใหมีความคิดริเริ่ม รูจักคิดอยางมีระเบียบ มีเหตุผล และสามารถรวบรวม
ความรู ความคิด นํามาเรียบเรียงใหเปนระเบียบได

4) เพื่อใหสามารถวิเคราะหเรื่องราวตางๆ ได โดยรูจักใชวิจารณญาณของตนเอง ตลอดจน
สามารถแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลโดยมีหลักฐานอางอิง
5) เพื่อฝกทักษะดานการเขียน สามารถเรียบเรียงขอมูลที่ไดมาใหเปนเรื่องราวอยางมีระเบียบ
ดวยสํานวนภาษาที่ถูกตอง
6) เพื่อเปนสวนหนึ่งในการประเมินผลวามีความรูความเขาใจในปญหาที่ไดศึกษามามากนอย
เพียงใด
6.3 ขั้นตอนการประเมินผลและรายงานผลการนิเทศ
มีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
1) การประเมินผลตามตัวชี้วัดความสําเร็จของการนิเทศที่เปนประเด็นการนิเทศ มีขั้นตอนการ
ดําเนินงาน ดังนี้
(1) โรงเรียนลุมเปาหมายบริหารจัดการในการจัดการศึกษาหลังจากไดรับการนิเทศตามหลักการ/
แนวคิด Co-FRIENDS และใชกระบวนการนิเทศ SPIDRE อยางเปนระบบ
(2) โรงเรียนกลุมเปาหมายมีการพัฒนาดานหลักสูตรและใชหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(3) ครูผูสอนในโรงเรียนกลุมเปาหมายพัฒนาและใชหนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรูบูรณาการ
และแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เปนการรวมกันจัดทํา
อยางเปนระบบและการรวมสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน
(4) ครูผูสอนในโรงเรียนกลุมเปาหมายพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูที่สงผลตอ
คุณภาพของผูเรียน
(5) ครูผูสอนในโรงเรียนกลุมเปาหมาย วัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงที่สอดคลองกับ
หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรูบูรณาการ และแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่พัฒนาขึน้ ซึ่งสงผล
ใหมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
2. ประเมินความพึงพอใจของผูรับการนิเทศ
3. สรุปและรายงานผลการนิเทศตามตามตัวชี้วัดความสําเร็จและความพึงพอใจของผูรับการนิเทศ
4. กําหนดขอเสนอแนะการนิเทศในครั้งตอไป

การประเมินผลและรายงานการนิเทศ
การประเมินผลตามตัวชี้วัด
ความสําเร็จของการนิเทศที่เปน
ประเด็นการนิเทศ

มีการจัดการศึกษาตาม
หลักการ/แนวคิด
Co-FRIEND และ
กระบวนการนิเทศ
SPIDRE อยางเปนระบบ

มีการพัฒนาและใช
หลักสูตรสถานศึกษา
ที่สอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

มีการจัดทําหนวยการ
เรียนรู แผนการจัดการ
เรียนรูบูรณาการที่
สอดคลองกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

การประเมินความพึงพอใจของผูรับการ
นิเทศ

การสรุปและรายงานผลการนิเทศตาม
ตามตัวชี้วัดความสําเร็จและความพึง
พอใจของผูรับการนิเทศ

การใหขอเสนอแนะการนิเทศใน
ครั้งตอไป

มีการพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
เรียนรูที่สงผลตอ
คุณภาพของผูเรียน

มีการวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรูตามสภาพ
จริงและสงผลใหมี
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น

