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คู่มือการปฏิบัติงานส าหรับศึกษานิเทศก์ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นคู่มือการปฏิบัติงานในหน้าที่  
ศึกษานิเทศก์ ของ นางสาวศิริวรรณ  เสนาวงษ์ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ศึกษานิเทศก์ และรับผิดชอบกลุ่มงานการ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล การจัดการ
ศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกรอบ         
ในการปฏิบัติงานให้เป็นระบบ ครอบคลุมและเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   ซึ่งมีรายละเอียดของภาระ
งานที่รับผิดชอบในฐานะศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย ภาระงานตามกรอบการปฏิบัติมิติสัมพันธ์ 5 มิติ ดังนี้ มิติ
ของกลุ่มงาน มิติของกลุ่มสาระที่รับผิดชอบ มิติโครงการที่รับผิดชอบ มิติของกลุ่มโรงเรียน และมิติของงาน
พิเศษที่ได้รับมอบหมาย  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์แก่ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานที่มลีักษณะคล้ายกัน  
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ตอนที ่1 
บทนำ 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกลุ่มงานในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 บริหารจัดการคุณภาพการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่ง
ส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 จึงดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจหลัก
เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและ
การจัดการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่าง มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู ้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย               
เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา ทั้งนี้ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา ยังดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ นโยบาย ของ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 4 โดยเฉพาะจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4 คือ  “สำนักงานทันสมัย        
ใส่ใจคุณภาพตามมาตรฐาน บนวิถีพอเพียง”” 
 
อำนาจหน้าที่ของศึกษานิเทศก์  

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามีอำนาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้  

(ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรการศึกษาพิเศษ  
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  
(ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา  
(ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน ติดตาม

และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
(จ) นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา  
(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  

ของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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บทบาท และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์  

1. งานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่งศึกษานิเทศก์ทุกกคน ในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษาเพื่อปรับปรุง
การเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ดังนี้ 
  1.1 งานนิเทศการศึกษาโดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการ
เรียนรู้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการวัดและประเมินผล
การศึกษา พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ   
  1.2 การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพ่ือจัดทำเป็นเอกสาร คู่มือและสื่อใช้ในการปฏิบัติงานเผยแพร่
ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
  1.3 การวิเคราะห์วิจัยเกี ่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สื ่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกั นคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้สนใจทั่วไป 
  1.4 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลและสารเทศในการวางแผนการนิเทศ
และการพัฒนางานวิชาการ  
  1.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 2. งานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เป็นกลุ่มงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศ การศึกษาวิเคราะห์ วิจัย 
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งใน
การบริหารและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน เท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน โดยปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานการศึกษา 
ค้นคว้าทางวิชาการและวิเคราะห์วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู้ความเข้าใจในหลักการนิเทศการศึกษา 
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู ้ การวัดการประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบดูแล
ช่วยเหลือครูและผู้เรียนในระดับสูง มีความสามารถในการวางแผนการนิเทศการศึกษางานวิชาการ งานติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาและจัดทำรายงานโดยแสดงให้เห็นว่า มีการวิจัยและพัฒนาสร้างองค์
ความรู้ใหม่ เพื่อนำผลไปใช้ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษามีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง มีการถ่ายทอดและ
ได้รับการยอมรับและมีการพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพมีเทคนิคชั้นสูงในการนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
พัฒนานวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเป็นแบบอย่างแก่วิชาชีพ ส่งผลให้ครูและบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา 
สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มีวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  สามารถจัด
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กระบวนการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่ การศึกษาและ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มีวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
สาระความรู้และลักษณะงานที่ปฏิบัติของศึกษานิเทศก์       
 1. การนิเทศการศึกษาได้แก่ หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและกระบวนการนิเทศกลยุทธ์         
การนิเทศการศึกษาในเรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสร้างทักษะในการนิเทศ การใช้กล
ยุทธ์ในการนิเทศ การนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ การควบคุมและการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การนิเทศภายในโดยสามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศภายใน
สถานศึกษาได้ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษา 
ประสาน สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศการศึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เทคนิคการนิเทศได้
อย่างหลากหลายด้วยความเป็นกัลยาณมิตร  
 2. นโยบายและการวางแผนการพัฒนา ได้แก่ ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริบททางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่าง ๆ การวิเคราะห์และกำหนด 
นโยบายการศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและประเมินนโยบายการศึกษา โดยสามารถ
ให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งให้
เกิดผลดีคุ้มค่าตอ่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสังคม  
 3. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ได้แก่ ความรู้เกี ่ยวกับหลักสูตร การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักการ การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาพิเศษ โดยสามารถให้
คำแนะนำ คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา สาธิต แนะนำครูให้จัดกิจกรรม
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน  ประเมินหลักสูตรและนำหลักสูตรไปใช้   
 4. การประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
การจัดทำมาตรฐานและการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยนิเทศกำกับติดตามและ
ประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะและการวางระบบการจัดทำ
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับการประเมินภายนอก 
 5. การบริหารจัดการศึกษา ได้แก่หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา หลักการบริหารจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การปฏิรูปการศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดยสามารถ 
ให้คำปรึกษา แนะนำการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของการนิเทศ การบริหารจัดการ
สถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้บริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน   
 6. การวิจัยทางการศึกษา ได้แก่ ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การนำผลการวิจัยไปใช้โดยสามารถ
ให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี ่ยวกับการนำกระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน            
ให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ดำเนินการวิจัยเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษา   
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7. กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎีและผลงานทางวิชาการ ได้แก่ กลวิธีการนำเสนอความรู้ 
แนวคิดทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษาค้นคว้า ฯลฯ การ
วิเคราะห์วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์ โดยสามารถเขียนเอกสารทางวิชาการประเภทต่าง ๆ แนะนำให้
คำปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา นำเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎีด้วย
วิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมต่อการเรียนรู้ 

8. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ต 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์สำนักงานอัตโนมัติ โดยสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาตนเองและการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม ได้คำปรึกษา แนะนำ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา  

9. คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับศึกษานิเทศก์ได้แก่ คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับศึกษานิเทศก์ 
จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Government) โดยปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์มีหลักธรรมในการนิเทศและประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี   
 
กรอบกลุ่มงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง  การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
พ.ศ. 2560 กรอบภาระงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ กำหนดเป็น 7 กลุ่มงานดังนี้ 

1. กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
2. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

2.1 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี 
ความสามารถพิเศษ 

2.2 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2.3 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 3. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
 3.1 งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 3.2 งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
 3.3 งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 4. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 4.1 งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 4.2 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษา 

 5. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 5.1 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 5.2 งานส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
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หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และชุมชน 
 5.3 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้ัน 
พ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 5.4 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 6. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 6.1 งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 6.2 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 6.3 งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 6.4 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 7. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

 7.1 งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
 7.2 งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

 7.3 งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้ปฏิบัติมีแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในส่วน            
ที่ตนเองรับผิดชอบและสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้  การวัด                  
การประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือครูและผู้เรียนอย่างเป็นระบบเข้าใจ
ในภาพรวมของงานที่จะต้องปฏิบัติ ตลอดจนสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ ขอบเขตหรือข้อจำกัดของคู่มือเนื่องจาก
การปฏิบัติงานในตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในปัจจุบัน มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่หลากหลาย เกี่ยวข้องกับกลุ่มงาน
และบุคคลต่าง ๆ ในทุกด้าน ซึ่งคู่มือการปฏิบัติงานตามตำแหน่งศึกษานิเทศก์ฉบับนี้จะเน้นเฉพาะในส่วนที่มี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้เกิดประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ขององค์กรเท่านั้น 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

6 คู่มือการปฏิบตัิงาน นางสาวปิยาภรณ์  นามไพร   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

กล่าวโดยสรุป  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 สรุปกรอบภาระงานตามมิติท่ีมีความสัมพันธ์กัน 5 มิติ   

 
 

 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 1  กรอบภาระงานตามมิติสัมพันธ์ สพป.ขอนแก่น เขต 4 
 
  

มิติกลุ่ม
งาน

มิติกลุ่ม
สาระฯ

มิติ
โครงการ

มิติกลุ่ม
โรงเรียน

มิติงาน
พิเศษ

กรอบภาระงานตามมิติที่มีความสัมพันธ์กัน 5 มิติ 
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การนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
 การนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 หมายถึง การนิเทศ
การศึกษาโดยกลุ ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 การนิเทศแบบ ร่วมพัฒนา โดยการนำกระบวนการและวิธีการนิเทศที่หลากหลาย
มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ ดำเนินงานอิงมาตรฐาน 
เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดมีคุณภาพด้านการบริหารจัดการตามนโยบายเป็นผู้นำองค์กรที่ยึดหลักธรรมาภิบาล        
มีนโยบายเป้าประสงคใ์นการทำงาน คือ กระบวนการ “5 QUALITY MODEL” โดยเน้นคุณภาพ 5 ด้าน ดังนี้ 

1.  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
                2.  ด้านคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                3.  ด้านคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา 
                4.  ด้านคุณภาพสถานศึกษา 
                5.  ด้านคุณภาพสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
วิสัยทัศน์ 
            เป็นองค์กรทันสมัย ใส่ใจคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ด้วยหัวใจบริการ 
ทำงานอย่างมีความสุข 
              1. ครูรักเด็ก เด็กรักครู 
              2. ครูสอนเต็มท่ี เต็มเวลา เต็มหลักสูตร และเต็มใจ 
              3. ดูแลครูให้ดีที่สุด 
 
เป้าหมาย 
            กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 4 กำหนดเป้าหมายในการนิเทศตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 4 คือ  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยมีข้อตกลง
ร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐาน ดังนี้  
              มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ (PDCA) 
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม  
 มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาศักยภาพนักเรียนรายบุคคล 
 เป้าหมายหลักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ เพื่อให้นักเรียน 
 1. มีความสุขในการเรียน 
 2. มีคุณธรรมในตนเอง  
 3. ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสังคม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม  
 4. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามศักยภาพ  



 
 

 

8 คู่มือการปฏิบตัิงาน นางสาวปิยาภรณ์  นามไพร   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

 เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถม ศึกษาขอนแก่น เขต 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 จึงได้กำหนดทิศทางในการขับเคลื่อน
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
  1. คุณภาพผู้เรียน 
 2. ครูปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน 
 3. คุณภาพห้องเรียนสู่โรงเรียนคุณภาพ 
 4. การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 5. การนิเทศเชิงระบบ และการนิเทศภายในโรงเรียนเชิงระบบ 
 
พันธกิจ 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปะถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 4 กำหนดพันธกิจในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามนโยบาย ดังนี้ 

1. นิเทศการศึกษาตามอำนาจหน้าที่อย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ  
2. พัฒนานวัตกรรมการนิเทศการศึกษา 
3. วิจัยการนิเทศทางการศึกษา 
4. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
5. รายงานผลการนิเทศการศึกษา 
 

กลยุทธ์ 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 4 กำหนดกลยุทธ์ในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาไว้ดังนี้ 
 1. พัฒนาเทคนิค/วิธีการนิเทศโดยสร้างนวัตกรรมการนิเทศการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ นโยบาย 
ภารกิจงานหลัก จุดเน้นและงานที ่ได้ร ับมอบหมาย ด้วยวิธ ีการที ่หลากหลาย เหมาะสม สอดคล้องกับ               
ความต้องการของโรงเรียน สนองยุทธศาสตร์ นโยบาย ภารกิจงานหลักและจุดเน้นของโรงเรียน 

2. นิเทศการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาร่วมวางแผน กำหนดกลยุทธ์ 
เป้าหมาย ในการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน บนพื้นฐานการยอมรับซึ่งกันและกัน 
 3. ติดตามงานโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดไว้ เพื ่อนำข้อมูลมาใช้           
ในการตัดสินใจ แก้ไข ปรับปรุงงานให้เป็นไปตามแผนหรือกำหนดวิธ ีการดำเนินงานให้เกิดผลดียิ ่งขึ้น               
โดยจุดเน้นที่สำคัญของการติดตามคือการปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม กำกับการปฏิบัติงาน โดย
การติดตามจะเกิดขึ้นในขณะที่งานกำลังดำเนินตามแผนที่กำหนดไว้ 
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 4. ประเมินผลตามกระบวนการ ตั้งแต่เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบและนำผลมาใช้
ในการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของการนิเทศ ให้มีการประเมินในทุกขั้นตอนของการนิเทศ นับตั้งแต่ก่อน
ตัดสินใจจัดทำแผนงาน/โครงการ ในขณะดำเนินการนิเทศในช่วงระยะต่าง ๆ และเมื่อดำเนินการนิเทศเสร็จสิ้น
แล้ว รวมทั้งให้มีการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น และให้ประเมินความสำเร็จของการนิเทศว่าบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายหรือไม่ มีปัญหา อุปสรรคอะไร เพ่ือนำมาพัฒนามาตรฐานการนิเทศต่อไป 
 5. รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลในรูปแบบการวิจัยโดยการถ่ายทอดความรู้ ความคิด
และอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการดำเนินงานของตนให้ผู้อ่ืนเข้าใจ นำผลการรายงานมาวิเคราะห์เพ่ือกำหนดแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพต่อไป รวมถึงมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสม 
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ตอนที ่2 
การปฏิบัติงานตามมิตสิัมพันธ ์

 ข้าพเจ้า นางสาวปิยาภรณ์  นามไพร  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก ์วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 
ตำแหน่งเลขท่ี 22 มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามขอบข่ายและภารกิจตามมิติสัมพันธ์  ตามคำสั่งสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ดังนี้  

มิติที่ 1 กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 
  รับผิดชอบกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ,และกระบวนการเรียนรู้ มีภาระงาน

ตามกรอบบทบาทหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2   กรอบบทบาทหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
ขา้พเจา้ ปฏิบติังานในกลุม่การพฒันาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานและกระบวนเรียนรู ้สงักดั

ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ก าหนดรายละเอียด ดงันี ้

  1.1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
  1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วม               
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย  
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 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้ข้อมูลจากการวิจัย 
ในชั้นเรียนและการนิเทศภายใน  

 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับ
การศึกษาปฐมวัย ตามแนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญและเน้นกระบวนการคิด  

1.5 พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย  

1.6 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
1.7 นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของ

สถานศึกษาและนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา  

 มิติที่ 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ 
2.1 รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
2.2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 มิติที่ 3 โครงการที่รับผิดชอบ 
  3.1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
 3.2 โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงเพื่อขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้พอเพียง
ด้านวิชาการ 

3.3 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
3.4 ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตาม งานอ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
3.5 สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มงานอย่าง 

น้อยเดือนละ 1 ครั้ง และสรุปผลในภาพรวมเม่ือสิ้นปีงบประมาณ และเสร็จสิ้นงาน/โครงการ  
3.6 ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้มอบให้ นางสาศิริวรรณ  เสนาวงษ์ ปฏิบัติ 

หน้าที่แทน  
3.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมายและตามท่ีกฎหมายกำหนด 

 มิติที่ 4 กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบ 
ประสานงานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนน้ำพอง

สะอาด  จำนวน 12 โรงเรียน   

  มิติที่ 5  ภาระงานพิเศษท่ีได้รับมอบหมาย 

 เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนชมรมครูภาษาอังกฤษ สพป.ขอนแก่น เขต 
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ตอนที ่3 

แนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัต ิ
 แนวทางการขับเคลื่อนภาระงานสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จ  ดำเนินงานภายใต้กรอบมิติสัมพันธ์  
นำเสนอรายละเอียดการดำเนินงานและผู้รับผิดชอบขับเคลื่อน ดังนี้ 
1. กลุ่มงานการพัฒนาหลักสูตรขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 แนวทางการขับเคลื่อน ดังนี้ 
  1.1 งานประสานส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
   ขั้นตอนการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในสำนักงานเขตพื้นที่ 
  ขั้นที่ 1  วิเคราะห์ค้นหาตนเอง  มีข้ันตอนการขับเคลื่อน ดังนี้ 
    1) ศึกษานโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานและ       
นโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
    2) วางแผนในระดับกลุ่มโรงเรียนและรายงานผลการวางแผนการขับเคลื่อน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติระดับโรงเรียน 
    3) แต่งต ั ้งคณะกรรมการดำเน ินงานร ่วมว ิเคราะห์ผลการดำเนินงาน             
ด้านการศึกษาปฐมวัยในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
  ขั้นที่ 2 วางแผนการดำเนินงาน 
     1) วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  อาทิ 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  คู่มือการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  รวมทั้งศึกษาสภาพ
ปัญหา และบริบททางสังคมความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
    2) ศึกษานิเทศก์ รองผอ.สพป. ประธานกลุ่มโรงเรียนและตัวแทนผู้บริหาร
สถานศึกษาประชุมร่วมสร้างความเข้าใจเพื่อกำหนดกลยุทธ์การขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา           
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ระหว่าง สพป.ขก.4 , ศึกษานิเทศก์ และประธานกลุ่มโรงเรียน 
    3) ประธานกลุ่มโรงเรียนเลือกช่วงวัน/กำหนดปฏิทินการทำ Work Shop 
  ขั้นที่ 3 สร้างทีม 
    1) แต่งตั ้งผู ้ทรงคุณวุฒิขับเคลื ่อนและตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา                   
ปีการศึกษา 2564 ประจำกลุ่มโรงเรียนและประจำอำเภอ 
    2) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ให้กับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   3) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู ้บร ิหารโรงเร ียน  ครู และบุคลากร                  
ทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาและใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
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   4) ชี้แจงแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
    
 ขั้นที่ 4  พัฒนาโดยกลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน 
  1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ด้วยกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วม และนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรยีน
คุณภาพผู้เรียน  
   2) กล ุ ่มโรงเร ียน จ ัดก ิจกรรม Work Shop การข ับเคล ื ่อนหล ักส ูตร
สถานศึกษาตามมาตรฐานและตัวชี้วัดโดยใช้กลุ่มโรงเรียนสถานศึกษาเป็นฐานการพัฒนาตามช่วงเวลาที่เลือก ใน
ขั้นที่ 2 โดยมีทีมศึกษานิเทศก์และครูวิชาการของแต่ละโรงเรียน 
   3) ส่งเสริม และประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษา และชุมชนอย่างสม่ำเสมอเพ่ือร่วมมือช่วยเหลือกันในการพัฒนา และใช้หลักสูตรสถานศึกษา  
      4) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรมการศาสนา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น  
    ขั้นที่ 5 ร่วมพลังการนิเทศ 
     1) แต่งตั ้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรม Work Shop และการนิเทศ
หลักสูตร 
     2) ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนและทีมหลักสูตร ร่วมกิจกรรม Work 
Shop ตามข้ันที่ 2 
     3)  นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนเพื่อให้เกิดการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 

     4) นิเทศ ติดตามและประเมินผลการนำหลักสูตรไปใช้ในห้องเรียน   
     5) ตรวจสอบประเมินคุณภาพหลักสูตร สรุป และรายงาน  

 ตัวช้ีวัดค่าเป้าหมาย 
 1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

 2. ครูผู้สอนสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
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   1.2 งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการ
เรียนรู้  
 1.2.1 ขั้นตอนการขับเคลื่อนงานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร สู่การ
ปฏิบัติในสำนักงานเขตพื้นที่ 
  1) ศึกษานโยบาย แผนงาน และยุทธศาสตร์ในพัฒนาการบริหารจัดการ
หลักสูตรการพัฒนาและใช้หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพครูและผู้เรียนในสังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น  
  3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและประเมินผลการใช้หลักสูตร  

  4) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูให้ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา  
  5) ส่งเสริม สนับสนุน ผู ้บริหารสถานศึกษา และครูเพื ่อพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาโดยใช้ข้อมูลจากการนิเทศ การวิจัย การประเมินผลการใช้หลักสูตร การประเมินคุณภาพผู้เรียน
ระดับชั้นเรียนและระดับสถานศึกษา  
  6) นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะนำผู้บริหารสถานศึกษา และ
ครูผู้สอน เพ่ือให้เกิดการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ  
    7) นำผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
รวมทั้งกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายในการบริหารจัดการหลักสูตรในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
  8) ส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่ความรู ้และจัดเวทีแลกเปลี ่ยนเร ียนรู้
เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร  
    9) สรุปรายงานผลการดาเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
 
 1.2.2 ขั ้นตอนการขับเคลื่อนงานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื ่อพัฒนาการสอนและ
กระบวนการเรียนรู้ผู้เรียน สู่การปฏิบัติในสำนักงานเขตพื้นที่ 
  1) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูให้ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
เพ่ือพัฒนาการการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตรโดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยปฏิบัติการ และ
ติดตามผลการใช้หลักสูตร การวัดและประเมินผลการเรียนรู้และการนิเทศภายใน  
 2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหารสถานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อการบริหาร
จัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูทาวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) เพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  
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 4) นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะนำผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนเพื่อให้เกิดการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้มีคุณภาพ  
 5) นำผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนคุณภาพครูและคุณภาพ
นักเรียนในระดับเขตพ้ืนทีการศึกษาและสถานศึกษา  
  6) ส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่ความรู ้และจัดเวทีแลกเปลี ่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริม   
ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน การศึกษาพิเศษ  
 
 สรุปการขับเคลื่อนกลุ่มงานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
ภายใต้บริบทการดำเนินงานโรงเรียนในสังกัด 175 โรงเรียน แสดงได้ดัง Flow Chart ดังนี้ 

Flow Chart การขับเคลื่อนกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และกระบวนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
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       ภาพประกอบ 3 Flow Chart แสดงการขับเคลื่อนกลุ่มงานการพัฒนาหลักสูตรฯสู่การปฏิบัติ 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   
วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กก่อนประถม (การศึกษาปฐมวัย) อย่างทั่วถึง 
 2. เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษาให้มีคุณภาพ 

  ขอบเขตการปฏิบัติงาน ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ความรู้ ตลอดจนการ นิเทศ ให้โรงเรียน
สามารถจัดการศึกษาสำหรับเด็กก่อนประถม (การศึกษาปฐมวัย) สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา 

การพัฒนาสมรรถนะคุณครูสังคมศึกษา 
สมรรถนะที่ 1 การจัดการเรียนรู้ 

                     การจัดการเรียนรู้ หมายถึง ความรู้และทักษะของครูผู้สอนที่แสดงถึงความเป็นมืออาชีพ 
ในการจัดการเรียนรู้เฉพาะกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนมีความเป็น
พลเมืองดี รับผิดชอบ มีความสามารถทางสังคม มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
                    ตัวบ่งชี้ 
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
2. การมีความรู้ที่ถูกต้อง ลุ่มลึกในเนื้อหาสาระของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
3. ทักษะในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข เห็นคุณค่าในสิ่งที่เรียน 
4. ทักษะในการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องตามธรรมชาติวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมและสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
5. ทักษะในการปลูกฝัง และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะสำคัญตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
              สาระการพัฒนา 
               1. หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
               2. สาระที่เป็นองค์ความรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประกอบด้วย 
               สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
               สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม 
               สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ 
               สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ 
               สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ 
               3. ทักษะกระบวนการที่ควรพัฒนาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
1) กระบวนการสืบค้น 2) วิธีการทางประวัติศาสตร์ 3) กระบวนการสอนแบบบูรณาการ 4) กระบวนการกระจ่าง
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ค่านิยม 5) กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 6) การวิจัยในชั้นเรียน 7) เทคนิคการตั้งคำถาม 8) การวัดและ
ประเมินผล 9) การปลูกฝังและสร้างเสริมค่านิยมที่พึงประสงค์ 10) การผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี4.0  

ค่านิยมและคุณลักษณะของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดังนี้  
1) ความเชื่อมั่นและศรัทธาในหลักธรรม 2) มีความเป็นประชาธิปไตย 3) ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน (บุคคล

แห่งการเรียนรู้) 4) มีความเป็นเหตุ เป็นผล 5) ก้าวทันโลก ทันเหตุการณ์ 6) ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด เพ่ือการ
ดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ และการให้อยู่ในสังคมอย่างคุ้มค่า (หลักเศรษฐกิจพอเพียง) 7) รับผิดชอบ เอาใจ
ใส่ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศของโลก 8) บูรณาการความรู้และนำประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง เชื่อมโยง
ความรู้ที่เรียนสู่โลกแห่งความเป็นจริงในชีวิตได้9) อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รักความเป็นไทย 10) จิตสาธารณะ 11) 
วัฒนธรรมทางการเมือง (เน้นจิตสำนึกทางการเมือง) 
 

สมรรถนะท่ี 2 จิตสำนึกครูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
จิตสำนึกครูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หมายถึง คุณลักษณะที่จำเป็นที่แสดงถึง พฤติกรรมที่เหมาะสม
กับความเป็นครูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ความสามารถในการเป็นแบบอย่างอันนำผู้เรียนไปสู่แนวทาง
ที่พึงประสงค์ตามหลักการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ 
1. เป็นแบบอย่างของการเป็นพลเมืองดีและมีจิตสาธารณะ 
2. ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ในการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ ในสาระสังคมศาสตร์อันนำไปสู่การจัดการเรียนรู้
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
3. มีทักษะการคิดเพ่ือการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
4. ศรัทธาและภาคภูมิใจในความเป็นครูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
สาระการพัฒนา 
1.คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มืออาชีพ 
2.หลักการประชาธิปไตย 
3.การเป็นพลเมืองดีในสังคมไทย และโลก 
4.เทคนิคการตั้งคำถามเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด 

 แนวคิดการจัดการศึกษาสังคมศึกษา 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมี  วิจารณญาณสำหรับผู้เรียนใน

ศตวรรษที่ 21 จากการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ในการพัฒนาทักษะการคิด  สามารถนำมา
ปรับประยุกต์ใช้กับเนื้อหารายวิชาสังคมศึกษาในการพัฒนาทักษะการคิด  อย่างมีวิจารณญาณสำหรับผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนสามารถปรับตนเอง กับบริบทสภาพแวดล้อมเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มี
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ความรู้ ทักษะ คุณธรรม และ ค่านิยมที่เหมาะสม และเนื่องจากการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดในประเทศ
ไทยยังมี ความหลากหลาย ดังนั้น จึงขอนำเสนอแนวการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการพัฒนาทักษะ การคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ 3 แนวทางดังนี้  

แนวทางท่ี 1 ฝึกกระบวนการสร้างองค์ความรู้ (พัฒนาทักษะการคิดรวบยอด)  
1) มีความรู้และความเข้าใจตนเองและผู้ที่อยู่รอบข้าง ตลอดจนสภาพแวดล้อม ในท้องถิ่นที่อยู่

อาศัยและเชื่อมโยงประสบการณ์ไปสู่โลกกว้างในมิติประวัติความเป็นมาของ  ชุมชน ในแง่ของสังคม เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อมในชุมชน  

2) มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิดในการวิเคราะห์เหตุการณ์เรื่องราวในอดีตและ  อนาคต 
ตลอดจนมิติในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ความภูมิใจในความเป็นไทย ประวัติศาสตร์ ของชาติไทย โดยการยึด
มั่นในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนสามารถนำ 
มาใช้เป็นประโยชน์ในการดำ เนินชีวิต และวางแผนการดำ เนินงานได้อย่างเหมาะสมใจในเรื่องศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม ปฏิบัติตน ตามหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ รวมทั้งมีส่วนร่วมในศาสนพิธี และพิธีกรรมทาง  
ศาสนาอื่นที่ต่างจากตน Parichart Journal Thaksin University 30  

3) มีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิหน้าที่  ในฐานะ
พลเมืองดีของท้องถิ่นจังหวัด ภาค และประเทศ รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรม ของท้องถิ่นตนเอง  

4) มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิดในการวิเคราะห์เหตุการณ์เรื่องราวในอดีต  และอนาคต 
ตลอดจนมิติในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ความภูมิใจในความเป็นไทย ประวัติศาสตร์ของชาติไทย โดยการยึดมั่น
ในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนสามารถ
นำมาใช้เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต และวางแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม  

5) มีความรู ้และความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อม  ทางกายภาพที่
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม และการมีจิตสำนึก และมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดลอ้ม 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  

แนวทางที่ 2 ฝึกกระบวนการปฏิบัติ (พัฒนาทักษะการสังเกต การคิดเปรียบเทียบ การจำแนก และ
การให้เหตุผล)  

1) ฝึกสังเกต ให้ผู้เรียนมีโอกาสสังเกตสิ่งต่าง ๆ ให้มาก ให้รู้จักสังเกตสิ่งแวดล้อม  รอบตัวโดย
เรียนรู้เรื่องใกล้ตัวสู่เรื่องไกลตัวออกไป เช่น สังเกตเรื่องราวประวัติในครอบครัว  โรงเรียน และชุมชนท้องถิ่นสู่
ประเทศและโลกต่อไป  

2) ฝึกบันทึก ให้ผู้เรียนสังเกตสิ่งต่าง ๆ และจดบันทึกรายละเอียดที่สังเกตเห็น จากการทำแผน
ที่ความคิด mind mapping ทำผังมโนทัศน์ concept map ทำแผนผัง กราฟฟิคต่าง ๆ การวาดการ์ตูน การแต่ง
กลอน การเขียนเรียงความ การเล่าเรื่องด้วย การบรรยาย การทำ 7 เครื่องมือการศึกษาชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
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เช่น แผนที่เดินดิน ผังเครือญาต ิโครงสร้างองค์กรชุมชน ระบบสุขภาพชุมชน ปฏิทินชุมชน ประวัติศาสตร์ชุมชน 
และประวัติชีวิต เป็นต้น  

3) ฝึกการนำเสนอต่อที่ประชุม เมื่อผู้เรียนได้ไปสังเกต หรือทำอะไร หรือเรียนรู้  อะไรมาให้ฝึก
นำเสนอเรื ่องนั ้นต่อที ่ประชุมอาจทำได้ทั ้งในและนอกห้องเรียน โดยครู  ผู ้เรียน และเพื ่อนในชั ้นช่วยกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  

4) ฝึกการฟัง การฟังผู้อื่นช่วยให้ได้ความรู้มาก ผู้เรียนจึงควรได้รับการฝึกให้เป็น  ผู้ฟังที่ดีโดย
การตั้งประเด็นคำถามต่อยอดความรู้ที่เพ่ือนได้มีการนำเสนอหน้าชั้นเรียนอย่าง สร้างสรรค ์ 

5) ฝึกปุจฉา-วิสัชนา ให้ผู้เรียนฝึกการถาม-ตอบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความแจ่มแจ้ง ในเรื่องที่
ศึกษา รวมทั้งได้ฝึกการใช้เหตุผล การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และคิดอย่างมี  วิจารณญาณเพื่อนำมาใช้ในการ
ตัดสินใจ อีกทั้งเป็นการไตร่ตรอง สะท้อนความคิดเกี่ยวกับ  มุมมองของตนเองและมุมมองของผู้อื ่นในเวลา
เดียวกัน แต่การตัดสินใจสุดท้ายต้องเป็น ของผู้เรียนเอง วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ 31  

6) ฝึกตั้งสมมติฐานและตั้งคำถาม ให้ผู้เรียนฝึกคิดและตั้งคำถาม เพราะคำถาม  เป็นเครื่องมือ
สำคัญในการได้มาซึ่งความรู้ต่อไป จึงให้ผู้เรียนฝึกตั้งสมมติฐานและหาค้นคว้า  คำตอบ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่ม
ระดมความคิด สรุปหลักการ และร่วมกันอภิปรายสะท้อน ความคิดในเรื่องนั้น  

7) ฝึกการค้นหาคำตอบ เมื่อมีคำถามและสมมติฐานแล้ว ควรให้ผู้เรียนฝึกค้นหา  คำตอบจาก
แหล่งต่าง ๆ เช่น หนังสือ ตำรา อินเทอร์เน็ต หรือไปสอบถามจากผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทางในเรื่องนั้น ๆ  

8) ฝึกการจัดโครงการ /โครงการ และกิจกรรมให้สืบค้นและจินตนาการเรื่องต่าง  ๆ โดยมี
ประเด็นสถานการณ์ท่ีครูกำหนดให้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลก ซึ่งเป็นการ ฝึกคิดให้เหตุผลอย่างสร้างสรรค์  

9) ฝึกการวิจัย การวิจัยเป็นกระบวนการหาคำตอบที่จะช่วยให้ผู้เรียนค้นหาความรู้ใหม่  ฝึก
เชื่อมโยงบูรณาการให้เห็นความเป็นทั้งหมดและเห็นตัวเอง เมื่อผู้เรียนได้เรียนอะไรมาแล้ว ควรให้ผู้เรียนเชื่อมโยง
ให้เห็นความเป็นทั้งหมด และเกิดการรู้ตัวเองตามความเป็นจริงว่า สัมพันธ์กับความเป็นทั้งหมดอย่างไร อันจะทำ
ให้เกิดมิติทางจริยธรรมขึ้น ช่วยให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  

10) ฝึกการเขียนเรียบเรียงทางวิชาการ หลังจากที่ได้เรียนรู้เรื่องใดแล้ว ควรให้ผู้เรียน ฝึกเรียบ
เรียงความรู้ที่ได้ การเรียบเรียงจะช่วยให้ความคิดประณีตขึ้น ทำให้ต้องค้นคว้าหา  หลักฐานที่มาของความรู้ให้ถี่
ถ้วนแม่นยำขึ้น การเรียบเรียงทางวิชาการเป็นวิธีการสำคัญใน การพัฒนาปัญญาของตน และเป็นประโยชน์ใน
การเรียนรู้ของผู้อื่นในวงกว้างออกไป  

แนวทางท่ี 3 ฝึกกระบวนการสร้างค่านิยม (พัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้) 1) สร้างความกระตือรือร้น 
อยากรู้ อยากเห็น โดยต้องได้รับการกระตุ้นยั่วยุ โดยใช้สื่อ คำถาม กิจกรรม และการยอมรับฟังความคิดเห็นจาก
ทุกฝ่ายอย่างสร้างสรรค์ 2) สร้างการคิดจินตนาการ โดยการกระตุ้นให้มีความคิด จินตนาการ สร้างสรรค์  อย่าง
หลากหลาย ทั้งที่เป็นการจินตนาการจากภาพ จากนิทาน จาก ประสบการณ์เดิม  จากเหตุการณ์สิ่งแวดล้อม
รอบตัว จากความรู้สึกของตนเอง 3) สร้างความยอมรับอย่างเปิดเผย โดยการฝึกฝนให้ทำงานกลุ่ม การอภิปราย
กลุ่ม การรับฟังและยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น ยอมรับในเหตุผลและข้อมูลของกลุ่ม  หรือของคนอื่นที่ดีกว่า



 
 

 

20 คู่มือการปฏิบตัิงาน นางสาวปิยาภรณ์  นามไพร   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

หรือมีมากกว่า 4) สร้างความม่ันใจในตนเอง เป็นการฝึกความมั่นใจในตนเอง จะทำให้ผู้เรียนได้มี พัฒนาการการ
คิด และกล้าแสดงออกซึ ่งความคิด การเลือกสรรกิจกรรมที่หลากหลาย  และ เหมาะสม จะทำให้เด็กกล้า
แสดงออก เริ่มจากการตั้งคำถามง่าย ๆ การแสดงออก อย่างง่ายแล้วยากขึ้น ตามลำดับ การเล่นและการทำงาน
เป็นกลุ่ม แล้วลดลงจนเหลือคนเดียว ซึ่งการแสดงออกของเด็ก ต้องได้รับกำลังใจและการสนับสนุน จะทำให้เด็ก
มีความม่ันใจ มากขึ้นแก้ไขปัญหานั้น ๆ ได้ถูกทาง  Parichart Journal Thaksin University 32 5) สร้างให้เป็น
ผู้มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ตลอดจนสามารถเป็นผู้ปฏิบัติ  งานอยู่บนหลักการและเหตุผล สามารถ
ตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม และมีเหตุผล ส่งผลให้งานสำเร็จอย่างมีคุณภาพจากการได้มี
ปฏิสัมพันธ์ในการทำงานร่วม กับผู้อื่น 6) สร้างให้เป็นผู้มีบุคลิกภาพดีเป็นคนสุขุมรอบคอบ ละเอียดลออ ก่อน
ตัดสินใจ ในเรื่องใด จะต้องมีข้อมูลหลักฐานประกอบ แล้ววิเคราะห์ด้วยเหตุผลก่อนตัดสินใจ  7) สร้างให้เป็นผู้ที่
ทำกิจการงานต่าง ๆ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด อย่างมีคุณภาพ เนื่องจากมีระบบความคิดอย่าง
เป็นขั้นตอน 8) สร้างให้เป็นผู้มีทักษะในการสื่อสารกับผู้อ่ืนได้ดีทั้งด้านการอ่าน เขียน ฟัง พูด อย่างมีคุณภาพ 9) 
สร้างให้เป็นผู ้ที ่ม ีการพัฒนาวิธ ีคิดอย่างมีว ิจารณญาณอยู ่เสมอ ส่งผลให้  สติปัญญาเฉียบแหลม พัฒนา
ความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่อง ในสถานการณ์ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง กล่าวโดยสรุป 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ข้างต้นได้ให้ความสำคัญกับการ จัดบรรยากาศที่เอื้อให้ผู้เรียนได้คิด ได้พูดแสดงความ
คิดเห็นอย่างอิสระ ได้สรุปความรู้ด้าน เนื้อหาผ่านมุมมองที่หลากหลาย ผ่านการใช้เหตุผล วิธีนี้ช่วยให้ผู้เรียนมี
ทักษะการคิด ที่กว้างขวาง ได้แก่ ทักษะการใช้เหตุผล ทักษะการแสวงหาความรู้ความเข้าใจ ทักษะการ  สร้าง
ความคิดรวบยอด ทักษะการตีความฯลฯ 
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Flow Chart  การขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพประกอบ 4 Flow Chart แสดงการขับเคลื่อนงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 

 

วิเคราะห์ สังเคราะห์สภาพปัจจุบันและความต้องการ 

 

นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะนำ 
(Coaching & Mentoring) 

 

ตรวจสอบและประเมินผล 

 

ปรับปรุง/พัฒนา/วิจัย 

  สรุปรายงานผล/เผยแพร่/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาบุคลากรครูสังคมศึกษา 

 

- พัฒนาคู่มือแนวทางการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก กลุ่ม
สาระสังคมศึกษาสาสนา

และวัฒนธรรม 

- ให้ความรู้การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning)  

 

มีคุณภาพ 

ไม่มีคุณภาพ 
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การขับเคลื่อนการศึกษาการปฏิบัติในเขตพื้นที่ 

การขับเคลื่อน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษารายละเอียดของยุทธศาสตร์ชาติ  นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ตลอดเวลา นางสาวศิริวรรณ  เสนาวงษ์  
นางสาวปิยาภรณ์  นามไพร 

2. สอบถามสภาพปัจจุบันและความต้องการในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และผู ้บริหารสถานศึกษา 
สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 4 

เดือนกุมภาพันธ์ นางสาวศิริวรรณ  เสนาวงษ์ 
นางสาวปิยาภรณ์  นามไพร  

3. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลความต้องการจำเป็น กุมภาพันธ์ นางสาวศิริวรรณ  เสนาวงษ์ 
นางสาวปิยาภรณ์  นามไพร 

4. ประชุมร่วมคณะกรรมการพัฒนาการศึกษากลุ่มสาระ
การเร ียนรู ้ส ังคมศึกษา เพื ่อกำหนดเป้าหมายและวาง
แผนการดำเนินงานพัฒนาเพื ่อส่งเสริมคุณภาพการจัด
การศึกษา 

ตลอดเวลา นางสาวศิริวรรณ  เสนาวงษ์ 
นางสาวปิยาภรณ์  นามไพร 

5. จัดทำเอกสาร/คู ่มือการพัฒนา/แนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรรม 

มีนาคม-พฤษภาคม นางสาวศิริวรรณ  เสนาวงษ์ 
นางสาวปิยาภรณ์  นามไพร 

6. สร้างความรู้ความเข้าใจกับครูผู้สอนเพื่อจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

ตลอดป ี นางสาวศิริวรรณ  เสนาวงษ์ 
นางสาวปิยาภรณ์  นามไพร  

7. นิเทศ ติดตามและประเมินผล ด้วยการชี ้แนะและ          
การเป็นพ่ีเลี้ยง 

ตลอดป ี นางสาวศิริวรรณ  เสนาวงษ์ 
นางสาวปิยาภรณ์  นามไพร 

8. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการพัฒนาคุณภาพ มีนาคม นางสาวศิริวรรณ  เสนาวงษ์ 
นางสาวปิยาภรณ์  นามไพร  

 

3. โครงการที่รับผิดชอบ 

 3.1  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษา 

 วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อสร้างองค์ความรู ้และกระบวนการเรียนรู้ที ่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสำนึก ทักษะ

กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
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2. เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขอประเทศชาติ  

   กรอบภาระงาน 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นการดำเนินการภายใต้กรอบแผนงานบูรณาการ

ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นการมุ่งตอบสนอง ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผน

แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการ

ปฏิรูปประเทศ  ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติว่า

ด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต และยุทธศาสตร์การจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีกิจกรรมสำคัญของโครงการที่มีความเชื่อมโยงกับ

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

1. การดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต 

2. การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 

3. การดำเนินกิจกรรมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 

4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) 

 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ได้ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดแนวทางการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรร

มาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 เพ่ือให้สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 

2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบาย

และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต และ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดของแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้ 

1.  ร้อยละของนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีพฤติกรรมยึดมั่น  

ความซื่อสัตย์สุจริต (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50) 
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2.  ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา/สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาออนไลน์  

(ITA Online) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 

         3.2  โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงเพื่อขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้พอเพียงด้าน
วิชาการ 
        วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้สถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มาประยุกต์ในการจัดการเรียนการ
สอนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และการบริหารจัดการสถานศึกษา  เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติทุกระดับได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 
 2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาพอเพียงพัฒนาการดำเนินงาน จนได้รับการคัดเลือกเป็น
ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  
 
          กรอบภาระงาน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4  ถือว่าเป็นภารกิจสำคัญที่จะต้องดำเนินการ
ให้ผู ้บริหาร  ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจ  สามารถนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการสู่การเรียนการสอนและการบริหารจัดการ  โดยกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จไว้     
5 ด้านคือ  ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  ด้านการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านผลลัพธ์ความสำเร็จ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 4  เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาจึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนต่อไป 
         3.3  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู ้แบบ 
Active Learning 
     วัตถุประสงค ์

1.  เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แบบอย่างแนวปฏิบัติที่ดี การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 

2.  เพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3.  เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โดยการจัดการศึกษาแนวพุทธ  

ด้วยการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning 
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กรอบภาระงาน 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 จึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการจัด
การศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้บริหาร
โรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จุดเน้นอยู่ที่การพัฒนาตามหลักไตรสิกขา ที่เป็นการศึกษา
พัฒนา ๓ ด้านอย่างบูรณาการ คือ ด้านศีล จะพัฒนาพฤติกรรมไม่ให้เบียดเบียนตนเองและผู้อื ่น ตลอดจน
สิ่งแวดล้อม ด้านสมาธิ จะพัฒนาให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง และมีสุขภาพดี มีความสุขสงบ ด้านปัญญา เป็นการพัฒนา
ความรู้ที่เข้าใจและเท่าทันโลก และชีวิต ซึ่งหลักไตรสิกขาจะส่งผลให้ผู้ที่ได้รับการศึกษาพัฒนาสู่การมีชีวิตที่ดีงาม 
มีความสุขและดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมทำให้มีชีวิตที่สันติสุขได้ อันเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เกิดสันติภาพใน
สังคม การศึกษาแนววิถีพุทธมีความเหมาะสมกับสังคมไทยเป็นอย่างยิ่ง เพราะวิถีชีวิตแบบไทยมีพระพุทธศาสนา
เป็นรากฐานและพื้นฐานในวิถีชีวิตและจิตใจ ในปัจจุบันประชากรไทยร้อยละ ๙๕ นับถือพระพุทธศาสนา ดังนั้น 
การจัดการศึกษาแนววิถีพุทธจึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับวิถีชีวิตคนไทยมากซึ่งจะเป็นโอกาสและหนทางหลักของ
การพัฒนาระบบการศึกษาไทยให้มีเครื่องมือสำคัญ ที่จะพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามเป้าหมายที่
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกำหนด 
  
 4. กลุ่มโรงเรียนทีรั่บผิดชอบ 

 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือประสานงานการติดตามตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนสถานศึกษา 

 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
  ประสานงาน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลในกลุ่มโรงเรียนกวางคำ อำเภอน้ำพอง สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  

ที ่ กลุ่มโรงเรียน โรงเรียน ชื่อ - ชื่อสกุล ผอ.รร 

1 น้ำพองสะอาด บ้านหนองอ้อโคกสว่าง นายประยูร วังคาม 

2 น้ำพองสะอาด บ้านสะอาดหนองเรือ นายประยูร วังคาม(รก.) 

3 น้ำพองสะอาด บ้านคำมืด นางพุทธรักษ์ สุดาทิพย์ 

4 น้ำพองสะอาด บ้านโคกสูงกุดน้ำใส นายบัญชา กุลอัก 

5 น้ำพองสะอาด น้ำพองประชานุกูล นายชัชชัย โชมขุนทด 

6 น้ำพองสะอาด บ้านห้วยเสือเต้น นางรัชดา วงศ์หมั่น 

7 น้ำพองสะอาด บ้านหนองหารจาง นายสมบุญ มีมาก (รก.) 

8 น้ำพองสะอาด บ้านคำบง นายสุวัฒน์ วงศ์หมั่น 

9 น้ำพองสะอาด บ้านดงมัน นางดารานาถ มาตย์เทพ 
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ที ่ กลุ่มโรงเรียน โรงเรียน ชื่อ - ชื่อสกุล ผอ.รร 

10 น้ำพองสะอาด บ้านห้วยไผ่หนองโน นายอานนท์  สุดาทิพย์ 

11 น้ำพองสะอาด บ้านนาศรีดงเค็ง นายสุรพูล  ซ้ายขวา 

12 น้ำพองสะอาด บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา นางจุติรัตน์  นามแสง 

 
5. งานพิเศษท่ีได้รับมอบหมาย 
 วัตถุประสงค์ 
 ร่วมวิเคราะห์ วางแผน และขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรทางการศึกษาให้
ประสบผลสำเร็จและมีคุณภาพ 
 ขอบข่ายการปฏิบัติงาน 
  1. คณะกรรมการชมรมครูภาษาอังกฤษของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต4 

 คำจำกัดความ 
  งานพิเศษ งานโครงการและตัวชี ้ว ัด เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพื ่อพัฒนางาน              
ในหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ที่เกี่ยวข้องกับงานพิเศษที่ไม่ใช่งานตามมาตรฐานตำแหน่ง  รวมถึงงานโครงการและ 
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์  เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา 
รวมถึงเป็นฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานในปีต่อไปในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานองค์กรอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษาหรือการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในระดับประเทศ     
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ตอนที ่4 
การนิเทศตามภาระงาน 

 
การนิเทศเพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
 ข้าพเจ้าปฏิบัติงานในกลุ่มงานการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ มีเครื่องมือ
ในการนิเทศติดตามและให้คำแนะนำบุคลากรครูผู้สอน ด้วยเครื่องมือ     2 ฉบับ ได้แก่ 

1.1 แบบนิเทศติดตามติดตามและประเมินผลหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1.2 แบบนิเทศติดตามติดตามและประเมินผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

  1.1 การนิเทศติดตามและประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
  คำชี้แจงการใช้ แบบนิเทศติดตามและประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
   1.2.1 แบบนิเทศประกอบด้วย 2 ตอน  คือ ตอนที่ 1 เป็นการประเมินผลระดับความถูกต้อง
ของการปฏิบัติ  พร้อมข้อแนะนำเพื่อการพัฒนาให้หลักสูตรสถานศึกษามีคุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตร 
   1.2.2 ตอนที่ 2 เป็นข้อเสนอแนะนอกจากประเด็นที ่กำหนด เพื ่อให้ผู ้นิเทศได้บันทึก
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
   1.2.3 การพิจารณาตามประเด ็น ให ้ทำเคร ื ่องหมาย ✓ ลงช ่องหากพิจารณาว่า                     
 ไม่ปฏิบัติ  หรือมีการ  ปฏิบัติ 
   1.2.4  ประเด็นการพิจารณา หากมีการปฏิบัติให้เลือกทำเครื่องหมาย  ✓ ตามค่าน้ำหนัก
คะแนนเพียง 1 เครื่องหมายลงในช่องตาราง  จำแนกเป็น 3 ระดับคือ 
     3   หมายถึง การปฏิบัติในประเด็นมีความถูกต้องมาก 
     2   หมายถึง   การปฏิบัติในประเด็นมีความถูกต้องแต่มีข้อแก้ไข/ปรับปรุงบ้าง 
     1   หมายถึง การปฏิบัติในประเด็นมีความถูกต้องเป็นส่วนน้อยและต้องแก้ไขมาก 
   1.2.5 ควรพิจารณาทุกประเด็นรายการ 
   1.2.6 นำข้อมูลการนิเทศมาวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อวางแผนการพัฒนาในระดับเขตพื้นที่
ต่อไป 
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แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษา  

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

 

 

 

 

คำชี้แจง   เครื่องมือฉบับนี้ใช้สำหรับตรวจสอบความครอบคลุมขององค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

   และหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีแสดงถึง 

   การปฏิบัติตามข้อมูลที่เป็นจริง  โดยมีระดับความถูกต้องการปฏิบัติคือ  

1 = น้อย , 2= ปานกลาง และ 3 = มาก  

 

รายการ 
ไม่

ปฏิบัติ 

ระดับความถูกต้อง 
ของการปฏิบัติ 

ข้อเสนอแนะ/              
ข้อค้นพบ 

 1 2 3 
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน      
 1. มีการประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษา      
 2. หลักสูตรปรับมาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
ว ิทยาศาสตร ์และภูม ิศาสตร ์ (ฉบับปร ับปร ุงพ.ศ. 2560)                   
ในระดับชั้น ป.1,ป.4 ,ม.1 ในปีการศึกษา 2565 

     

 3. หลักสูตรปรับมาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)ในชั้น 
ป.2,ป.5, ม.2 ที่จะนำมาใช้ในปีการศึกษา 2562  

     

 4. กำหนดคำอธิบายรายวิชามาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระ                
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.                               
2560) ได้ถูกต้องเหมาะสม 

     

5. โครงสร้างเวลาเรียนรายวิชาพ้ืนฐานกำหนด 840 ชั่วโมง      
6. กำหนดเวลาเรียนสาระประวัติศาสตร์ 40 ชม./ปี      
7. กำหนดเวลาเรียนสาระภาษาต่างประเทศ 200 ชม./ปี      
8. จัดเวลาเรียนสำหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชม./ปี      
9. แนวทางดำเนินงานสาระหน้าที่พลเมือง 
     กำหนดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมและกำหนดรหัสวิชา  
     บูรณาการกับรายวิชาอื่น ๆ  ทั้งนี้ต้องบรรจุคำอธิบาย
รายวิชาของหน้าที่พลเมืองในรายวิชานั้น ๆ                              
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รายการ 
ไม่

ปฏิบัติ 

ระดับความถูกต้อง 
ของการปฏิบัติ ข้อเสนอแนะ 
1 2 3 

(ให้ระบุรายวิชาในช่องข้อเสนอแนะ/ข้อค้นพบ)      
10. การวัดประเมินผลสาระหน้าที่พลเมือง 
     ตัดเกรดในกรณีกำหนดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม  
     ต ัดส ินผลการเร ียนร ู ้ ในกล ุ ่ มสาระท ี ่บ ู รณาการ             
(ให้ระบุว่าตัดสินอย่างไร) 

     

หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย      
 1. มีการประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย      
 2. หลักสูตรมีองค์ประกอบครบถ้วนทั้งปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ เป้าประสงค์ เป็นต้น  

     

 3. กำหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ตัวบ่งชี้  และ
สภาพที่พึงประสงค์ตามช่วงอายุ 3-4 ปี, 4-5 ปี และ 5-6 ปี 

     

 4. กำหนดสาระการเรียนรู ้รายปีสอดคล้องและครอบคลุม
ประสบการณ์สำคัญและสาระที่ควรเรียนรู้ 

     

 5. หลักสูตรสถานศึกษาแสดงตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้
รายปีที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และสภาพที่พึงประสงค์ 

     

 6. โครงสร้างเวลาเรียนกำหนด 180 วัน      
 7. กำหนดหน่วยการเรียนรู้ภาคเรียนละ 18 หน่วยการเรียนรู้      
 8. กำหนดตารางกิจกรรมประจำวันสอดคล้องและครอบคลุม
กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 กำหนด 

     

 9. กำหนดแนวทางการวัดประเมินผลสอดคล้องตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 กำหนด 

     

 10. แนบท้ายด้วยคำสั ่งแต่งตั ้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษา 

     

ข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1.3 แบบนิเทศติดตามติดตามและประเมินผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

แบบกำกับติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 
ชื่อ สถานศึกษา ที่ติดตาม  .................................................................................................................................. จำนวน
ผู้เรียน ....................... คน 
 

ประเด็นการ
กำกับติดตาม 

การดำเนินงาน เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 

1.  การ
บริหาร
จัดการ
หลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา
ของ
สถานศึกษา 

1)  สถานศึกษา มีการบริหารจดัการหลักสูตรต้านทจุริต
ศึกษาอย่างไร 
.......................................................................................... 
.......................................................................................... 
..........................................................................................
.......................................................................................... 
2)  ผลการดำเนนิงานบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาเป็นอย่างไร 
.......................................................................................... 
.......................................................................................... 
.......................................................................................... 

 แผนการดำเนนิงานหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา 

 คำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ 

 รายงานการประชุม 

 รายงานผลการดำเนนิงาน 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ
....................................................... 
 

2.  แนว
ทางการนำ
หลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา
ไปใช้ของ
สถานศึกษา 

1) จัดเป็นรายวชิาเพิ่มเติม    

 2) บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม     

 3) บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ  ได้แก่  
........................................................................................ 
         

 4) จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

        4.1)   กิจกรรมแนะแนว    

        4.2)   กิจกรรมนักเรียน  

        4.3)   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   
                 

5) จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือบูรณาการกับวิถี
ชีวิตในสถานศึกษา 

 คำสั่งสถานศึกษา     ตารางสอน 

 แบบลงทะเบียนผู้เรียน 

 แผนบูรณาการกับกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 แผนบูรณาการกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
.................................................................
................ 

 แผนการจัดการเรียนรู ้

 แผนการจัดกิจกรรม 

 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
................................................................. 
................................................................. 

 รายงานผลการจัดกิจกรรม 
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ประเด็นการ
กำกับติดตาม 

การดำเนินงาน เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 

         6) อื่นๆ ระบุ
.......................................................................................... 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ .................................. 

 

ประเด็นการ
กำกับ
ติดตาม 

การดำเนินงาน เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 

3.  การจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้
หลักสูตร
ต้านทุจริต
ศึกษาของ
ครูผู้สอน 

 1) ครูมีการศึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและแผนการ
จัดการเรียนรู้ก่อนสอนตามระดบัชั้นที่สอน 

 2) ครูมีการเตรียมสื่อประกอบการสอนและเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

 3) ครูมีการบูรณาการหลักสตูรต้านทุจริตศึกษากับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม 

 4) ครูมีการบูรณาการหลักสตูรต้านทุจริตศึกษากับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น 

 5) ครูมีการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปจัดในกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

 6) ครูมีการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปจัดเป็นกิจกรรม
เสริมหลักสูตรหรือบูรณาการกับวิถีชีวิตในสถานศึกษา 

 7) ครูมีการประเมินผลการเรียนรู้ตามที่กำหนดในแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

 8) ครูนำผลการประเมินมาใช้ในการสอนซ่อมเสริมหรือ
พัฒนาผู้เรียน 

 9) ครูมีการลงบันทึกผลหลังสอนในแต่ละแผนการจัดการ
เรียนรู ้

 10) ครูมีการรายงานผลการประเมินผู้เรียนเปน็รายบุคคล
และสรุปเปน็รายชั้น 

 ๑๑) อื่นๆ ระบุ
.................................................................................................. 

 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและ
แผนการจัดการเรียนรู ้

 สื่อประกอบการสอน 

 เครื่องมือวัดและประเมินผล 

 แผนบูรณาการการจัดการ
เรียนรู ้

 แนวการนำหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาไปจดัในกิจกรรมเสริม
หลักสูตร หรือบูรณาการกับวิถีชีวิต
ในสถานศึกษา 

 บันทึกหลังสอน 

 เอกสารบันทึกผลการประเมนิ 

 รายงานผลการประเมินผู้เรียน 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ
....................................................... 

4.  คุณภาพ
ผู้เรียนที่เกิด
จากการ

 1) ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่
กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้ จากสถานศึกษาทุกแห่ง  
จำนวน .................... คน  คิดเป็นร้อยละ ..................... 

 สรุปผลการประเมินผู้เรียน 

 สรุปผลการทดสอบจาก สพฐ. 
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ประเด็นการ
กำกับ
ติดตาม 

การดำเนินงาน เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 

จัดการ
เรียนรู้ของ
สถานศึกษา 

 2) ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินผลการทดสอบจาก สพฐ. จาก
สถานศึกษาทุกแห่ง           จำนวน ................ คน  คิดเป็น
ร้อยละ .................. 
 
 

 3) ผู้เรียนมีคุณธรรมในการปอ้งกันการทุจริต ผ่านการ
ประเมินผลตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี ้
       - ทักษะกระบวนการคิด จำนวน .................. คน คิดเป็น
ร้อยละ ........................ 
       - อยู่อย่างพอเพียง        จำนวน .................. คน คิดเป็น
ร้อยละ ........................ 
       - มีวินัย                     จำนวน .................. คน คิดเป็น
ร้อยละ ........................ 
       - ซื่อสัตย์สุจริต             จำนวน .................. คน คิด
เป็นร้อยละ ........................ 
       - มีจิตสาธารณะ            จำนวน .................. คน คิด
เป็นร้อยละ ........................ 
 

 บันทึกผลการประเมินคุณธรรม
ของโรงเรียน 

 เครื่องมือประเมินคุณธรรมใน
การป้องกันการทุจริต 

 รายงานผลการประเมิน 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ ......................... 
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แผนการนิเทศการศึกษา 
โครงการ  :  การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active  Learning) โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบช้ีแนะ(Coaching) สำหรับครู ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1,3,6  

โรงเรียนในกลุ่มน้ำพองสะอาด  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4 
วัตถุประสงค์ :   1. เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active  Learning) โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะ(Coaching) สำหรับครู  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,3, 6 โรงเรียนในกลุ่มน้ำพองสะอาด  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  4 
2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูจากใช้เทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active  Learning)  สำหรับครู  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,3,6 โรงเรียนในกลุ่มน้ำพองสะอาด  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  4 
 

วัน/เดือน/ปี 
วิธีดำเนินการ/ 

รูปแบบการนิเทศ  
สื่อ/เครื่องมือ 

การนิเทศ 
แนวทางการติดตาม ผู้รับการนิเทศ ผู้นิเทศ 

 1.การเตรียมการก่อนการให้คำชี้แนะ 
- -เตรียมองค์ความรู้ในการนำไปใช้

ในการชี้แนะ การวางแผนและกำหนด
เป้าหมายในการสังเกตการสอน 

- - แบบวางแผนและกำหนด
วัตถุประสงค์ 

- - ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์
ปัญหาการเรียนการสอน 

....................... น.ส.ปิยาภรณ์  
นามไพร 

 - แบบบันทึกการประชุมเพ่ือ
การชี้แจงเป้าหมายในการ
สังเกตการสอน 

- วางแผนการนิเทศ สื่อสารเป้าหมาย
ในการสังเกตการสอน รวมไปถึงการ
วางแผนการสอนร่วมกับครู  

....................... น.ส.ปิยาภรณ์  
นามไพร 

 2.การให้คำชี้แนะ 
- - 

- แบบสังเกตพฤติกรรมการ
สอนของครูและสะท้อนผล
เพ่ือการพัฒนา 

- สังเกตการสอน ครั้งที่ 1 
- สะท้อนผลเพ่ือการพัฒนาครั้งที่ 1 

....................... น.ส.ปิยาภรณ์  
นามไพร 

 - สังเกตการสอน ครั้งที่ 2 
- สะท้อนผลเพ่ือการพัฒนาครั้งที่ 2 

....................... น.ส.ปิยาภรณ์  
นามไพร 
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วัน/เดือน/ปี 
วิธีดำเนินการ/ 

รูปแบบการนิเทศ  
สื่อ/เครื่องมือ 

การนิเทศ 
แนวทางการติดตาม ผู้รับการนิเทศ ผู้นิเทศ 

 -3. การสรุปผลการให้คำชี้แนะ 
- ผู้ให้คำชี้แนะเปิดโอกาสให้ครูได้

สรุปผลการให้คำชี้แนะเพ่ือให้ได้หลักการ
สำคัญไปพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

- แบบสรุปผลการประเมิน
การสอน 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

- ประเมินผลการสอน 
- ชี้แจงผลการประเมินการสอนกับครู

และผู้เกี่ยวข้อง 

....................... น.ส.ปิยาภรณ์  
นามไพร 

  
 ลงชื่อ.................................................................  

             (นางสาวปิยาภรณ์  นามไพร) 
           ศึกษานิเทศก์ 

                       ........./.............../............. 
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