คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์
นายกีรติวิทย์ สุวรรณธรรมา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

คู่มือการปฏิบัติงานของ นายกีรติวิทย์ สุวรรณธรรมา ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในการปฏิบัติราชการในฐานะของบุคลากร
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
๒. เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในบทบาท หน้าที่
และ ภารกิจของศึกษานิเทศก์
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
๑. งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตาแหน่งศึกษานิเทศก์
มาตรฐานความรู้
๑. การนิเทศ
การศึกษา

สาระความรู้
๑. หลักการและรูปแบบการนิเทศ
๒. วิธีการและกระบวนการนิเทศ
๓. กลยุทธ์การนิเทศการศึกษา
๓.๑ การวิเคราะห์พฤติกรรม
การนิเทศการศึกษา
๓.๒ การสร้างทักษะในการนิเทศ

สมรรถนะ
๑. สามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมให้
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการ
นิเทศภายในสถานศึกษา
๒. สามารถติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ การสอน และการบริหาร
จัดการการศึกษา

๓. สามารถประสาน สนับสนุน และ
เผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศ
๓.๔ การนานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้
การศึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการนิเทศ
๔. สามารถใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่าง
๓.๕ การควบคุมและการประเมิน
หลากหลายด้วยความเป็น
เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
กัลยาณมิตร
การศึกษา
๓.๓ การใช้กลยุทธ์ในการนิเทศ

๔. การนิเทศภายใน

มาตรฐานความรู้

สาระความรู้

๒. นโยบายและการ ๑. ระบบและทฤษฎีการวางแผน
วางแผนการศึกษา
๒. บริบททางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อ
การศึกษา
๓. แผนการศึกษาระดับชาติและระดับ
ต่างๆ
๔. การวิเคราะห์และกาหนดนโยบาย
การศึกษา
๕. การวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
๖. การพัฒนาและประเมินนโยบาย
การศึกษา
๓. การพัฒนา
หลักสูตรและ
การสอน

๑. ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร
๒. การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
๓. หลักการพัฒนาหลักสูตร
๔. การจัดการเรียนรู้
๕. จิตวิทยาการศึกษา
๖. การวัดและการประเมินผล
๗. การจัดการศึกษาพิเศษ

สมรรถนะ
๑. สามารถให้คาแนะนา ปรึกษาเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผล
เพื่อจัดทานโยบาย แผน และการ
ติดตามประเมินผลด้านการศึกษา
๒. สามารถให้คาแนะนา ปรึกษาเกี่ยวกับ
การกาหนดนโยบายและการ
วางแผนดาเนินงาน และการ
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
๓. สามารถให้คาแนะนา ปรึกษาเกี่ยวกับ
การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่มุ่งให้เกิดผลดี คุ้มค่าต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๑. สามารถให้คาแนะนา ปรึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
๒. สามารถสาธิต แนะนาครูให้จัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็ม
ศักยภาพของผู้เรียน
๓. สามารถประเมินหลักสูตรและการ
นาหลักสูตรไปใช้

มาตรฐานความรู้

สาระความรู้

๔. การประกันคุณภาพ ๑. การบริหารคุณภาพ
การศึกษา
๒. การประกันคุณภาพการศึกษา

สมรรถนะ
๑. สามารถศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการ
จัดทามาตรฐาน และการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

๓. มาตรฐานคุณภาพการศึกษา

๒. สามารถนิเทศ กากับ ติดตาม และ
๔. กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน
ประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน
และภายนอกสถานศึกษา
ของสถานศึกษา
๓. สามารถให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ
และการวางระบบการจัดทารายงานผล
การประเมินตนเองของสถานศึกษา
เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อม
รับการประเมินภายนอก
๕. การบริหารจัดการ ๑. หลักและระบบขอบข่ายการจัด
การศึกษา
การศึกษา
๒. หลักการบริหารจัดการการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
๓. การปฏิรูปการศึกษา
๕. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษา
๖. การวิจัยทาง
การศึกษา

๑. ระเบียบวิธีวิจัย
๒. กระบวนการวิจัย
๓. การนาผลการวิจัยไปใช้

๑. สามารถให้คาปรึกษา แนะนาการจัด
การศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
เจตนารมณ์ของการศึกษา
๒. สามารถนิเทศการบริหารจัดการ
สถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
๓. สามารถบริหารจัดการการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน
๑. สามารถให้คาแนะนา ปรึกษาเกี่ยวกับ
การนากระบวนการวิจัยไปใช้ในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน
๒. สามารถให้คาแนะนา ปรึกษาเกี่ยวกับ
การนาผลการวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
๓. สามารถดาเนินการวิจัยเพื่อสร้าง องค์
ความรู้ใหม่ ๆ ด้านการเรียนรู้และการ
จัดการศึกษา

มาตรฐานความรู้

สาระความรู้

สมรรถนะ

๗. กลวิธีการถ่ายทอด ๑. กลวิธีการนาเสนอความรู้ แนวคิด
๑. สามารถเขียนเอกสารทางวิชาการ
ความรู้ แนวคิด
ทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้
ประเภทต่าง ๆ
ทฤษฎี และผลงาน
๒. การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผล ๒. สามารถแนะนาและให้คาปรึกษา การ
ทางวิชาการ
การศึกษาค้นคว้า และอื่น ๆ
เขียนเอกสารทางวิชาการแก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
๓. การวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิชาการ
อย่างสร้างสรรค์
๓. สามารถนาเสนอความรู้ แนวคิด
ทฤษฎีด้วยวิธีการที่หลากหลายและ
เหมาะสมต่อการเรียนรู้
๘. การบริหารจัดการ ๑. หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยี
๒. อินเทอร์เน็ต
สารสนเทศ
๓. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
๔. ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์
๕. สานักงานอัตโนมัติ

๑. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาตนและการพัฒนางาน
ได้อย่างเหมาะสม
๒. สามารถให้คาปรึกษา แนะนาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการ
จัดการศึกษาแก่สถานศึกษา

๙. คุณธรรมและ
๑. คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับ
๑. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
จริยธรรมสาหรับ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ทางการศึกษา
ผู้ประกอบวิชาชีพ
๒. จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา ๒. มีหลักธรรมในการนิเทศและประพฤติ
ทางการศึกษา
ตนเป็นแบบอย่างทีดี
๓. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๑. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ ยวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพ
ทางการศึกษา
คุณสมบัติเบื้องต้นที่สาคัญประการหนึ่งของศึกษานิเทศก์มืออาชีพ คือ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์กรวิชาชีพ ด้วยการมีส่ว นร่ว มในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิช าชีพ ได้แก่ การเป็น
ผู้ร่วมงาน การเป็นผู้จัดงานหรือกิจกรรม รวมทั้งการเป็นผู้เสนอผลงานและเผยแพร่ผลงาน เพื่อให้สมาชิก

ยอมรั บและเห็ น คุณประโยชน์ ของศึกษานิ เทศก์ที่มีต่อการพัฒ นาองค์กร ตลอดจนการนาองค์กรให้ เป็นที่
ยอมรับของสังคมโดยส่วนรวม
๒. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยคานึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้รับการนิเทศ
ศึกษานิเทศก์มืออาชีพ แสดงความรัก ความเมตตา และความปรารถนาดีต่อผู้รับการนิเทศด้วย
การตัดสินใจในการทางานต่าง ๆ เพื่อผลการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นกับผู้รับการนิเทศ ศึกษานิเทศก์ต้องวิเคราะห์
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งพฤติ ก รรมของตนกั บ ผลที่ จ ะเกิ ด แก่ ผู้ รั บ การนิ เ ทศแล้ ว เลื อ กเฉพาะกิ จ กรรมที่ จ ะ
นาไปสู่ ผลทางบวกเสมอ อีกทั้งระมัดระวังไม่ให้เกิดกิจกรรมที่มีผลทางลบโดยมิได้ตั้งใจเพื่อนาไปสู่ความ
ไว้วางใจ ความศรัทธาของผู้รับการนิเทศที่มีต่อการนิเทศและเห็นประโยชน์ของการนิเทศ
๓. มุ่งมั่นพัฒนาผู้รับการนิเทศให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
คุณประโยชน์สาคัญของการนิเทศอยู่ที่ผู้รับการนิเทศได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาจนเป็นผล
ให้เกิดการพัฒนาเต็มศักยภาพ ศึกษานิเทศก์มืออาชีพต้องกาหนด ปรับเปลี่ยนแนวทางการนิเทศ เพื่อนาไปสู่
การพัฒนาผู้รับการนิเทศอย่างเต็มศักยภาพ โดยศึกษาจุดเด่น จุดด้อยของผู้รับการนิเทศกาหนดจุดที่จะพัฒนา
เลือกใช้วิธีที่เหมาะสมกับการพัฒนาด้านนั้น ๆ แล้วใช้เทคนิคการนิเทศให้ผู้รับการนิเทศได้ลงมือปฏิบัติจริง
ประเมิน ปรับปรุง ให้ผู้รับการนิเทศรู้ศักยภาพ เลือกแนวทางที่เหมาะสมกับงาน และลงมือปฏิบัติจนเป็นผลให้
ศักยภาพของผู้รับการนิเทศและศึกษานิเทศก์เพิ่มพูนพัฒนา ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง นาไปสู่การเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้
๔. พัฒนาแผนการนิเทศให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง
ศึกษานิเทศก์มืออาชีพวางแผนการนิเทศได้อย่างมียุทธศาสตร์ เหมาะสมกับเงื่อนไข ข้อจากัดของ
ผู้รับการนิเทศ สอดคล้องกับนโยบาย แนวทางและเป้าหมายของการพัฒนา เมื่อนาไปปฏิบัติจะเกิดผลต่อการ
พัฒนาอย่างแท้จริง แผนการนิเทศต้องมีกิจกรรมสาคัญที่นาไปสู่ผลของการพัฒนา ความสอดคล้องระหว่าง
กิจกรรมกับผลงานถือเป็นคุณภาพสาคัญที่นาไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงมีความคุ้มค่าและเกิดผลจริง
๕. พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นลาดับ
นวัตกรรมการนิเทศเป็นเครื่องมือสาคัญของศึกษานิเทศก์ในการนาไปสู่ ผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้น
เป็น ลาดับ ศึกษานิ เทศก์มืออาชีพต้องมีความรู้ในการนิเทศแนวใหม่ ๆ เลื อกและปรับปรุงใช้นวัตกรรมได้
หลากหลาย ตรงกับสภาพการณ์ เงื่อนไข ข้อจากัดของงานและผู้รับการนิเทศจนนาไปสู่ผลได้ จริง เพื่อให้ผู้รับ
การนิเทศใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ มีความภาคภูมิใจในผลงานร่วมกัน และก้าวหน้าพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

๖. จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้รับการนิเทศ
ศึกษานิเทศก์มืออาชีพเลือกและใช้กิจกรรมการนิเทศที่จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของผู้รับ
การนิเทศ จนผู้รับการนิเทศมีนิสัยในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ศึกษานิเทศก์ต้องรู้จักเส้นพัฒนาของผู้รับการ
นิเทศและเพียรพยายามกระตุ้นยั่วยุท้าทายให้ผู้รับการนิเทศลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพื่อการพัฒนา ด้วยความรู้สึก
ประสบผลสาเร็จเป็นระยะๆ โดยพยามยามให้ผู้รับการนิเทศมีความรู้สึกเป็ นเจ้าของการทากิจกรรมและการ
พัฒนาของผู้รับการนิเทศเอง ขั้นตอนในการนิเทศควรเริ่มจาก การริเริ่ม การร่วมพัฒนา และการสนับสนุน
ข้อมูลให้กาลังใจให้ผู้รับการนิเทศค้นหาปฏิบัติ ประเมิน และปรับปรุงงานต่าง ๆได้ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิด
ค่านิยมและนิสัยในการปฏิบัติ เกิดเป็น การพัฒนางานในภาวะปกติ เป็นบุคลิกภาพถาวรของผู้รับการนิเทศ
ตลอดไป รวมทั้งเกิดความชื่นชมและศรัทธาความสามารถของตน
๗. รายงานผลการนิเทศการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ
ศึกษานิเทศก์มืออาชีพสามารถนาเสนอผลงานที่ได้ทาสาเร็จแล้ว ด้วยการรายงานผลที่แสดงถึง
การวิเคราะห์อย่างรอบคอบ ซึ่งครอบคลุมการกาหนดงานที่จะนาไปสู่ผลแห่งการพัฒนา การลงมือปฏิบัติ
จริง และผลที่ปรากฏมีหลักฐานยืนยันชัดเจน การจัดทารายงานเป็นโอกาสที่จะได้คิดทบทวนถึงงานที่ทาแล้ว
ว่ามีข้อจากัด ผลดี ผลเสีย ผลกระทบที่มิได้ระวังไว้อย่างไร ถ้าผลงานเป็นผลดีจะชื่นชม ภาคภูมิใจได้ใน
ส่วนใด นาเสนอให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้อย่างไร ถ้าผลงานยังไม่สมบูรณ์ จะปรับปรุงเพิ่มเติมได้
อย่างไร และจะนาประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการทางานต่อไปอย่างไร คุณประโยชน์ของรายงาน
ที่ ดี ย่ อ มน าไปสู่ ก ารประเมิ น ตนเอง
การชื่ น ชมความสามารถของผู้ ป ฏิ บั ติ
การเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ
ความสามารถ และศักยภาพของผู้ปฏิบัติที่จะก่อให้เกิดการยอมรับและชื่นชมในความสามารถของตน
๘. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ศึกษานิเทศก์มีภารกิจในการพัฒนาผู้รับการนิเทศโดยการให้คาปรึกษา แนะนา หรือจัดกิจกรรม
เพื่อให้ผู้รับการนิเทศปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมสาคัญตามเงื่อนไขที่ผู้นิเทศเสนอแนะ ดังนั้น ผู้นิเทศต้อง
ประพฤติป ฏิบั ติให้ เป็ น ที่ป ระจั กษ์เสี ย ก่อน เพื่อให้ คาปรึกษา ค าแนะนา หรือกิจกรรมนั้น ๆ มีน้าหนัก มี
ความสาคัญน่าเชื่อถือ ผู้นิเทศจาเป็นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งบุคลิกภาพ การปฏิ บัติตน มีคุณธรรม
จริยธรรม จะช่วยให้ผู้รับการนิเทศเชื่อถือศรัทธาต่อการนิเทศการศึกษา และปฏิบัติตามด้วยความพึงพอใจ
๙. ร่วมพัฒนางานกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
ศึกษานิเทศก์มืออาชีพร่วมพัฒนางานกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ เสนอแนวทางปรับปรุงที่ดีกว่าเดิม
แนะนาการปฏิบัติที่เป็นผลดีกว่าเดิม ไม่หยุดอยู่เพียงการวิพากษ์วิจารณ์ แต่จะชี้นาแนวทางการแก้ปัญหา ที่
นาไปสู่ผลดี เป็นผู้สามารถร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมปฏิบัติ เพื่อพัฒนางานขององค์กร เพื่อนร่วมวิชาชีพ
และชุมชน ด้วยความเต็มใจ เต็มความรู้ความสามารถและคาดหวัง ผลที่ดีที่สุดที่จะเกิดขึ้น โดยตระหนักถึง
ความสาคัญ ยอมรับในความรู้ความสามารถและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ใช้

ความสามารถของตนอย่างเต็มศักยภาพ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศประชาธิปไตยในการทางาน ที่จะ
นาไปสู่ผลงานที่ดีที่สุดอยู่เสมอ เป็นที่ยอมรับของผู้รับการนิเทศและผู้ร่วมงาน จนผู้รับการนิเทศเกิดศรัทธาต่อ
การนิเทศ การปรับปรุงงานและการร่วมงานกับผู้อื่น
๑๐. แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
ความประทับใจของผู้รับการนิเทศที่มีต่อผู้นิเทศอย่างหนึ่ง คือ ความเป็นผู้รอบรู้ ทันสมัย และทัน
โลก ศึกษานิเทศก์มืออาชีพต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกทุกด้านจนสามารถสนทนากับผู้อื่นด้วย
ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและนาข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ไปใช้ในการพัฒนางานและพัฒนาผู้รับการนิเทศ การ
ตื่นตัว การรับรู้ และการมีข้อมูลสารสนเทศเหล่านี้ นอกจากเป็น ประโยชน์ต่องานนิเทศแล้ว ยังนามาซึ่งการ
ยอมรับและความรู้สึกเชื่อถือของผู้รับการนิเทศ อันเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นที่จะนาไปสู่การพัฒนาที่ลึกซึ้งต่อเนื่องต่อไป
๑๑. เป็นผู้นาและสร้างผู้นาทางวิชาการ
ศึกษานิเทศก์มืออาชีพสร้างวัฒนธรรมในการพัฒนางานวิชาการ ด้วยการพูดนา ปฏิบัตินา และจัด
ระบบงานให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมการพัฒนาวิชาการ โดยการให้รางวัลแก่ผู้รับการนิเทศที่ปฏิบัติงานสาเร็จ
แล้ว จนนาไปสู่การพัฒนาตนเอง คิดได้เอง ตัดสินใจได้เอง พัฒนางานได้เองของผู้รับการนิเทศ ศึกษานิเทศก์
จึ ง ต้ อ งแสดงออกอย่ า งชั ด เจนและสม่ าเสมอเกี่ ย วกั บ วั ฒ นธรรมในการพั ฒ นางานวิ ช าการด้ ว ยความ
กระตือรือร้น เพียรพยายามที่จะบริการอย่างเต็มที่ ตามขีดสูงสุดของความสามารถ เพื่อให้ผู้รับการนิเทศ เกิด
ความมั่นใจในการปฏิบัติ สามารถเลือกการกระทาที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม แสดงออกและชื่นชมได้ด้วย
ตนเอง ศึกษานิเทศก์มืออาชีพจึงต้องสร้างศรัทธาความไว้วางใจและความรู้สึกประสบผลสาเร็จให้แก่ผู้รับการ
นิเทศแต่ละคนและทุกคนจนเกิดภาพความเป็นผู้นาทางวิชาการ นาไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง
๑๒. สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์
การพัฒนาวิชาชีพการนิเทศการศึกษาให้พัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับความก้าวหน้าของโลก
อย่างไม่หยุดยั้ง ศึกษานิเทศก์จาเป็นต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงให้
สอดคล้ อ งสมดุ ล และเสริ ม สร้ า งซึ่ ง กั น และกั น ศึก ษานิ เ ทศก์ มื อ อาชีพ จึ ง ต้ อ งตื่ น ตั ว อยู่ เสมอ มองเห็ น การ
เปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้าน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต กล้าที่จะตัดสินใจดาเนินการเพื่อผลต่อวิชาชีพ การนิเทศ
การศึกษาในอนาคต อย่างไรก็ตามการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นการประกันได้ว่าการพัฒนาวิชาชีพ
การนิเทศการศึกษาจะปรับเปลี่ยนได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ส่งผลให้วิ ชาชีพการนิเทศการศึกษา
พัฒนาได้อย่างยั่งยืนผันแปรตามความก้าวหน้าตลอดไป

๒. งานตามขอบข่ายภารกิจ
๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
๒.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและการจัด
กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๓ การจัดทากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและเผยแพร่ให้สถานศึกษาในสังกัดนาไปใช้ในการจัดทา
หลักสูตรสถานศึกษา
๒.๔ การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๒.๕ นิเทศ กากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดกระบวนการ
เรียนรู้
๒.๖ การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา
๒.๗ รับผิดชอบกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๑๐
๒.๘ รับผิดชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
๒.๙ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ ๑ การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ
ขั้นที่ ๒ การวางแผนการนิเทศ
ขั้นที่ ๓ การสร้างสื่อและเครื่องมือนิเทศ
ขั้นที่ ๔ การปฏิบัติการนิเทศ
ขั้นที่ ๕ การประเมินผลและรายงานผล
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นที่ ๑ การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ
๑.๑ ศึกษาและจัดทาข้อมูลสารสนเทศในด้านต่างๆ
๑.๒ วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู
๑.๓ จัดลาดับปัญหาและเลือกปัญหาที่มีความต้องการจาเป็นในการพัฒนา
ขั้นที่ ๒ การวางแผนการนิเทศ
๒.๑ กาหนดประเด็นการนิเทศตามสภาพปัญหาและความต้องการจาเป็นในการพัฒนา
๒.๒ กาหนดวิธีการนิเทศ โดยการนิเทศแบบกัลยาณมิตร และReflective Coaching
๒.๓ กาหนดปฏิทินการนิเทศ

ขั้นที่ 3 การสร้างสื่อและเครื่องมือนิเทศ
3.1 สร้างสื่อนิเทศ ที่จะช่วยให้การนิเทศมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนา
การจัดการเรียนการสอนของครู
3.2 สร้างเครื่องมือนิเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนของครู
ขั้นที่ 4 การปฏิบัติการนิเทศ
4.1 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การนิเทศ และแนวทางดาเนินการนิเทศ ร่วมกับผู้อานวยการ
โรงเรียนและครูผู้รับนิเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ให้การนิเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 ปฏิบัติการนิเทศตามวิธีการ กระบวนการ/ขั้นตอนการนิเทศ และใช้สื่อ เครื่องมือนิเทศ
ตามระยะเวลาที่กาหนด
4.3 สะท้อนผลการนิเทศ ดังนี้
4.3.1 สะท้อนผลการนิเทศให้กับครูผู้รับการนิเทศ เพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัด
การเรียนการสอน
4.3.2 สะท้อนผลการนิเทศให้กับผู้อานวยการโรงเรียน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนของครู
4.3.3 สะท้อนผลการนิเทศในการประชุมศึกษานิเทศก์ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของครู
ขั้นที่ 5 การประเมินและรายงานผล
5.1 ประเมินความก้าวหน้าของการดาเนินการนิเทศ โดยประเมินเป็นระยะเพื่อนาข้อมูลมาใช้
ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู
5.2 ประเมินผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์การนิเทศ เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติการนิเทศตาม
ระยะเวลาที่กาหนด

