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คํานํา 

 คูมือการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต3  

โดยใชการบริหารจัดการศึกษา 3R Model นี้ จัดทําข้ึนเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาครู ผูบริหาร 

และศึกษานิเทศก ประกอบดวย 1. คืนครูสูหองเรียน (R1: Return the teachers to classrooms)  

2. คืนผูบริหารสูโรงเรียน (R2: Return the directors to school) 3.คืนศึกษานิเทศกสูครู  

(R3 : Return the educational supervisors to the teachers)  มีความเปนอัตลักษณเฉพาะ 

ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรเีขต 3 และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

ของเขตพื้นท่ีการศึกษา คุณภาพถานศึกษา คุณภาพหองเรียน และคุณภาพนักเรียน 

 ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือฉบับนี้ จะกอใหเกิดประโยชนในการพัฒนาการจัดการศึกษา  

อยางมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาครู ผูบริหาร ศึกษานิเทศก ใหบรรลุเปาหมายในการปฏิรูป 

ทางการศึกษาของประเทศตอไป  
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บทที่ 1 

บทนํา 

1. ท่ีมาและความสําคัญ 
  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ไดมีการกําหนดนโยบาย 

กลยุทธ จุดเนน เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย โดยไดกําหนดแนวทาง มาตรการ ในการดําเนินงาน 

และการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา ในสวนตาง ๆ เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด ซึ่งนโยบาย 

ท่ีสําคัญประการหนึ่ง ท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน คือ นโยบายหรือมาตรการในการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในทุกระดับใหสูงข้ึน ซึ่งพบไดจากมาตรการ แนวทางในการขับเคล่ือนคุณภาพ 

ในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ท่ีใหสถานศึกษานําลงสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม รวมถึงนโยบายสําคัญ

ในดานการบริหารจัดการ ดูแล ชวยเหลือโรงเรียน ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า หรือโรงเรียนท่ีไมผาน

การรับรองจากการประเมินหรือรับรองคุณภาพจากภายนอก (สมศ.) ใหไดรับการแกไข แทรกแซง 

โดยประสานงานหรือบูรณาการความรวมมือ ใหบรรลุเปาหมายสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ใหสูงข้ึน สาเหตุสําคัญของการเรงรัด พัฒนาคุณภาพและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไดแก 

1) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET)  

ปการศึกษา 2557 คาเฉล่ียรายวิชาในช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ตํ่ากวาระดับประเทศ 5 กลุมสาระ 

และในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ตํ่ากวาคาเฉล่ียในทุกกลุมสาระการเรียนรู 2) จากการวิเคราะหผล

การประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับชาติ หรือ o-net ปการศึกษา 2557 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

พบวา มีโรงเรียนท่ีมีคาเฉล่ียรายวิชาใน 5 กลุมสาระหลัก ตํ่ากวาระดับประเทศ จํานวน 48 โรงเรียน 

จาก 127 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 37.80 และตํ่ากวาคาเฉล่ียระดับประเทศ ท้ัง 8 กลุมสาระ จํานวน 

40 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 31.50  3) จากการวิเคราะหผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ระดับชาติ (Ordinary National Education Test : O-NET) ปการศึกษา 2557 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

พบวา โรงเรียนท่ีมีคาเฉล่ียรายวิชาใน 5 กลุมสาระหลัก ตํ่ากวาระดับประเทศ จํานวน 11 โรงเรียน 

จาก 24 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 45.83 และตํ่ากวาคาเฉล่ียระดับประเทศ ท้ัง 8 กลุมสาระ จํานวน 

11 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 45.83 จากสาเหตุสําคัญดังกลาวขางตน ผูวิจัยในฐานะผูนําองคกร  

จึงไดมีแนวคิดในการ ท่ีจะขับเคล่ือนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ข้ึน โดยไดมีการประชุมผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา 

ศึกษานิเทศก และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกี่ยวของ เพื่อวิเคราะหสภาพปญหาท่ีสงผลตอการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาในอดีตท่ีผานมา พบวา สาเหตุท่ีเปนประเด็นสงผลตอการขับเคล่ือนและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 เกิดจากปจจัยภายในและภายนอก 

ดังนี้ ดานปจจัยภายใน สาเหตุเกิดจาก 1) ครูยังยึดติดกับรูปแบบการสอนเดิม ๆ ไมยอมปรับการเรียน 
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เปล่ียนการสอนตามสถานการณปจจุบันและสภาพจริง สอนไมเต็มเวลา เต็มความรู เต็มหลักสูตร 

เนื่องจากมีกิจกรรมตาง ๆ ท่ีนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนภายในหองเรียน เชน การไปอบรม 

ประชุม สัมมนาในเวลาราชการ การนําเด็กออกไปรวมจัดกิจกรรมกับหนวยงานอืน่ ๆ นอกหองเรียน 

ความหยอนยาน ในเรื่องการประพฤติ การปฏิบัติตนในจรรยาบรรณวิชาชีพ การขาดองคความรู 

และศักยภาพในการปฏิบัติงานในหนาท่ีตามความตองการของตนเอง ขาดแรงจูงใจ ในการทํางาน เปนตน 

2) ผูบริหารสถานศึกษาไมอุทิศเวลาใหกับทางราชการอยางเต็มเวลา เต็มศักยภาพ ขาดกลยุทธ 

ในการบริหารจัดการศึกษา ปฏิบัติงานโดยไมมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน และคุณภาพการศึกษา  

ขาดศักยภาพในการสรางองคความรูในเชิงบริหารจัดการศึกษา 3) ศึกษานิเทศก ขาดการนิเทศ กํากับ

ติดตาม เชิงพื้นท่ี มุงเนนการจัดอบรม และพัฒนาครูในเวลาราชการ ขาดองคความรูเชิงวิชาการในเชิงลึก  

ทําใหไมสามารถใหคําแนะนํา หรือใหคําปรึกษา เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแกครู  

และผูบริหารสถานศึกษาได เปนตน ปจจัยภายนอก สาเหตุเกิดจากปญหาความเหล่ือมลํ้าทางฐานะ

ของผูปกครองนักเรียน ปญหาดานเศรษฐกิจ ปญหาการหยารางของครอบครัวผูปกครอง การอพยพถ่ินฐาน 

ความไมรูหนังสือ เปนตน ผูวิจัยจึงไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานในการเรงรัด พัฒนาคุณภาพ 

และมาตรฐานการศึกษา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีการวางแผนพฒันา ซึ่งไดจัดต้ัง

ผูเช่ียวชาญมารวมสนทนา เพื่อสะทอนปญหาและความตองการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

  ปจจัยท่ีกลาวมาท้ังหมดขางตน ลวนเปนปจจัยหลักในการพัฒนาระบบการบริหาร   

จัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จึงข้ึนอยูกับภาวะของผูนําท่ีใหความสําคัญในการผลักดัน

และสนับสนุน ใหเกิดการขับเคล่ือนในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา ผูนําตองใหความสําคัญกับปจจัยท่ีจะสงผลตอคุณภาพการศึกษา ซึ่งก็คือ ครูผูสอน 

ผูบริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก แลวนําปจจัยไปใชวิเคราะห วางแผน กําหนดทิศทางและนโยบาย

การพัฒนาการจัดการศึกษา ผูวิจัยในฐานะผูนําองคกร จึงมีแนวคิดในการท่ีจะขับเคล่ือนและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ใหสูงข้ึน โดยไดมีการประชุม

ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกี่ยวของ เพื่อวิเคราะห 

สังเคราะห สภาพปญหาท่ีแทจริงท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ในอดีตท่ีผานมา ซึ่งพบวา สาเหตุท่ีเปนประเด็นสงผล 

ตอการขับเคล่ือนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 

เขต 3 เกิดจากปจจัยภายในและภายนอก ดังนี้  ดานปจจัยภายใน สาเหตุเกิดจาก 1) ครูยังยึดติด 

กับรูปแบบการสอนเดิม ๆ ไมยอมปรับการเรียนเปล่ียนการสอนตามสถานการณปจจุบันและสภาพจริง 

สอนไมเต็มเวลา เต็มความรู เต็มหลักสูตร เนื่องจากมีกิจกรรมตาง ๆ  ท่ีนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน

ภายในหองเรียน เชน การไปอบรม ประชุม สัมมนาในเวลาราชการ การนําเด็กออกไปรวมจัดกิจกรรม
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กับหนวยงานอื่น ๆ นอกหองเรียน ความหยอนยาน ในเรื่องการประพฤติ การปฏิบัติตนในจรรยาบรรณ

วิชาชีพ การขาดองคความรูและศักยภาพในการปฏิบัติงานในหนาท่ีตามความตองการของตนเอง  

ขาดแรงจูงใจในการทํางาน เปนตน 2) ผูบริหารสถานศึกษาไมอุทิศเวลาใหกับทางราชการอยางเต็มเวลา 

เต็มศักยภาพ ขาดกลยุทธในการบริหารจัดการศึกษา ปฏิบัติงานโดยไมมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน  

และคุณภาพการศึกษา ขาดศักยภาพในการสรางองคความรูในเชิงบริหารจัดการศึกษา 3) ศึกษานิเทศก 

ขาดการนิเทศ กํากับ ติดตามเชิงพื้นท่ี มุงเนนการจัดอบรม และพัฒนาครูในเวลาราชการ ขาดองคความรู

เชิงวิชาการในเชิงลึก ทําใหไมสามารถใหคําแนะนํา หรือใหคําปรึกษา เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

แกครู และผูบริหารสถานศึกษาได เปนตน ปจจัยภายนอก สาเหตุเกิดจากปญหาความเหล่ือมลํ้าทางฐานะ

ของผูปกครองนักเรียน ปญหาดานเศรษฐกิจ ปญหาการหยารางของครอบครัวผูปกครอง การอพยพถ่ินฐาน 

ความไมรูหนังสือ เปนตน 

  ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดกําหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางการดําเนินการขับเคล่ือน

คุณภาพการศึกษา  และคิดคนนวัตกรรมเชิงบริหารจัดการศึกษา โดยสรางและพัฒนารูปแบบการบริหาร

จัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ข้ึน ช่ือวา “รูปแบบการบริหาร

จัดการศึกษา 3R Model (3 Returns Policy Model) ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 3” เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

โดยมีเปาหมายหลัก 4 เปาหมาย  คือ คุณภาพเขตพื้นท่ีการศึกษา คุณภาพสถานศึกษา คุณภาพหองเรียน 

และคุณภาพผูเรียน โดยไดพัฒนาและใชรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา 3R Model 

(3 Returns Policy Model) ขับเคล่ือนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด  

ต้ังแตปการศึกษา 2558-2560 ไดมีการแกไข ปรบัปรุง และพัฒนามาอยางตอเนื่อง 

2. วัตถุประสงค 

   1) เพื่อใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจและเปาหมายของสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

   2) เพื่อใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาผูบริหาร ครู และศึกษานิเทศก ของสํานักงานเขตพื้นท่ี  
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

   3) เพื่อนํามาใชในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาของสํานักงานการศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 3 

3. หลักการบริหารจัดการศึกษา 3R Model  

 การบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

ภายใตนโยบาย 3 คืน คือ 1) การคืนครูสูหองเรียน (R1: Return the teachers to classroom)  

2) การคืนผูบริหารสูโรงเรียน (R2: return the directors to school) และ3) คืนศึกษานิเทศกสูครู 
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(R 3 : Return the educational supervisors to the teachers)  ท่ีมุงพัฒนาครู ผูบริหาร ศึกษานิเทศก 

สูการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ดวยกระบวนการมีสวนรวม การบริหารการเปล่ียนแปลงภายในองคกร 

การสรางวัฒนธรรม คานิยมการทํางาน สูการปฏิบัติท่ีเห็นผลอยางเปนรูปธรรม 
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บทที่ 2 หลักการ แนวคิด ทฤษฎ ีที่เก่ียวของกับรปูแบบการบรหิารจดั

การศึกษา 3R Model (3 Returns Policy Model) 

1. หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการพัฒนาครู  

  1.1 แนวคิด/ทฤษฎีการพัฒนาครู 

                1) ขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 

          2) ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับคุณลักษณะความเปนครู 

    2.1) ทฤษฎีอัตลักษณ (Identity Theory) ของ เชลดอน สไตรเกอร (Sheldon Styker)  

  2.2) ทฤษฎีคุณลักษณะ (Trait Theory) ของ กอรดอน อัลพอรต (Gordon W. Allport) 

  2.3) ทฤษฎีบุคลิกภาพหาองคประกอบ (Big Five Personality Theory)  

ของโรเบิรต เมคเคร และพอล คอรสตา (Robert R. McCrae and Paul T. Costa Jr.)   

               3) ทฤษฎีการเรียนรูของบลูม (Bloom,1973) 

               4) ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต  

               5) ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของไวกอตสกี 

 1.2 การพัฒนาครูดานเทคโนโลยี (Technology) 

 1.3 การพัฒนาครูดานการวิจัย (Research) 

 1.4 แนวคิดเกี่ยวกับการสอนงาน (Coaching)   

 1.5 ระบบพี่เล้ียงในองคกร (Mentoring) 

 1.6 การพัฒนาครูดานการศึกษา 

 1.7 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับแรงจูงใจ  

      1) ทฤษฎีแรงจูงใจของ Maslow 

     2) ทฤษฎีการจูงใจของ Alderfer (Alderfer’s existence relatedness growth theory) 

      3) ทฤษฎีแรงจูงใจของ McClelland 

      4) ทฤษฎีแรงจูงใจของ Herzberg 

2. หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา 

 2.1 แนวคิดในการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา 
  1) มาตรฐานวิชาชีพของผูบริหารสถานศึกษา  
          2) มาตรฐานดานประสบการณวิชาชีพ  

 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา  

       1) หลักการบริหารงานตามหลักการปกครอง  

  2) ทฤษฎีระบบ (System Theory) 

  3) ทฤษฎีการบริหารงานตามวัตถุประสงค (Management by Objective :MBO) 
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  4) ทฤษฎีการพัฒนาองคกร (Organization Development : OD) 

  5) ทฤษฎีการบริหารงานตามสถานการณ (Situational or Contingency approach) 

  6) หลักการบริหารงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

  7) การบริหารสถานศึกษาเพื่อนําไปสูการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 

3. หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาศึกษานิเทศก 

 3.1 มาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศกและจรรยาบรรณวิชาชีพศึกษานิเทศกมาตรฐานวิชาชีพ

ศึกษานิเทศก  

 3.2 ลักษณะของการนิเทศท่ีดี 

 3.3 เทคนิค/กระบวนการการนิเทศ 

 3.4 ศึกษานิเทศกมืออาชีพ 

 3.5 การพัฒนานวัตกรรมการนิเทศการศึกษาและการสรางเครือขายการนิเทศ 
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บทที่ 3 รปูแบบการบริหารจัดการศึกษา 3R Model   
(3 Returns Policy Model) 
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รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา 3R Model (3 Returns Policy Model) 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 3 
 

 รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา 3R Model (3 Returns Policy Model) คือ นโยบายการบริหาร 

จัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 3 ประกอบดวย 

องคประกอบสําคัญ 6 องคประกอบ ไดแก 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค 3) แนวทางการดําเนินงาน

การบริหารจัดการศึกษา 3R Model (3 Returns Policy Model) กําหนดมาตรฐานและตัวบงช้ี  

4) การวัดและประเมินผล 5) ปจจัยสนับสนุน 6) เงื่อนไขคําสําคัญในการนํารูปแบบไปใช มีรายละเอียด ดังนี ้

 องคประกอบท่ี 1 หลักการ  

 การบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

ภายใตนโยบาย 3 คืน ท่ีมุงพัฒนาครู ผูบริหาร ศึกษานิเทศก สูการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  

ดวยกระบวนการมีสวนรวม การบริหารการเปล่ียนแปลงภายในองคกร การสรางวัฒนธรรม คานิยม

การทํางาน สูการปฏิบัติท่ีเห็นผลอยางเปนรูปธรรม  

 องคประกอบท่ี 2 วัตถุประสงค   

 1) เพื่อใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมายของสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

 2) เพื่อใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาครู ผูบริหาร และศึกษานิเทศก ของสํานักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

 3) เพื่อนํามาใชในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 3 

 องคประกอบท่ี 3 การดําเนินงานการบริหารจัดการศึกษา 3R Model (3 Returns Policy Model)  

การบริหารจัดการศึกษา 3R Model (3 Returns Policy Model) ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 โดยใชวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming) จะตองประกอบดวยการวางแผน 

การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ และการปรับปรุงแกไข ดังนี ้

 ข้ันตอนท่ี 1 การวางแผน (Plan)   

 1. วิเคราะหบริบท สภาพปจจุบัน  สภาพปญหาของครู ผูบริหาร ศึกษานิเทศก ของสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

 2. กําหนดแนวทางแกไขปญหาและกําหนดเปาหมายการพัฒนาครู ผูบริหาร ศึกษานิเทศก 

โดยใชการบริหารจัดการศึกษา 3R Model (3 Returns Policy Model) 

 3. จัดทําคูมือการบริหารจัดการศึกษา 3R Model (3 Returns Policy Model) 
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  - คืนครูสูหองเรียน (R1 : Return the teachers to classrooms) 

  - คืนผูบริหารสูโรงเรียน (R2 : Return the directors to school) 

  - คืนศึกษานิเทศกสูครู (R3 : Return the educational supervisors to the teachers) 

 ข้ันตอนท่ี 2  การปฏิบัติ (DO)  

 1. ปลุกเรา สรางความตระหนัก และแรงจูงใจใหครู ผูบริหาร ศึกษานิเทศก รวมมือกันพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ใหมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล 

 2. ดําเนินการพัฒนาครู ผูบริหาร ศึกษานิเทศก ตามกรอบแนวทางคูมือการบริหารจัดการศึกษา 

3R Model (3 Returns Policy Model) ดังนี้ 

          2.1 การพัฒนาครู : คืนครูสูหองเรียน ( R1 : Return the teachers to classrooms ) 

 การใหครูสอนเต็มเวลา เต็มหลักสูตร เต็มศักยภาพ มีการปรับการเรียนเปล่ียนการสอน 

โดยครูจะไดรับการพัฒนาใหมีความรู ทักษะ ความสามารถ สมรรถนะท่ีจําเปนตอวิชาชีพครู ปฏิบัติ

หนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ ลดความสูญเปลาทางวิชาการ และเสริมสรางความสัมพันธของครู           

และนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 

เขต 3 โดยครูปฏิบัติงานภายใตคําขวัญ SPB 3 24 ช่ัวโมง มีจิตสํานึกในการดูแลเด็ก คิดวางแผนงาน

การสอนท้ังในและนอกเวลาราชการตลอดเวลา ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 15 ตัวบงช้ี 28 กิจกรรม  

 2.2 การพัฒนาผูบริหาร : คืนผูบริหารสูโรงเรียน (R2 : Return the directors to school) 

      การใหผูบริหารสถานศึกษา บริหารงานเต็มเวลา เต็มความรู เต็มศักยภาพ และมุงเนน

ผลสัมฤทธิ์ของงาน และคุณภาพการศึกษา โดยจัดกระบวนการพฒันาผูบริหารสถานศึกษาใหมีมาตรฐาน

ในดานการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อใหพรอมสําหรับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ของสถานศึกษาดวยการ “สรางผูบรหิารดีใหโรงเรียน” ผูบริหารสถานศึกษาทุกคนของสํานักงาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 มีรูปแบบการพัฒนางานของตนเองท่ีสอดคลอง 

กับบริบทของโรงเรียน และผูบริหารปฏิบัติงานภายใตคําขวัญ SPB3 24 ช่ัวโมง คิดวางแผนงาน 

บริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาตนเอง ท้ังใน และนอกเวลาราชการเพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 15 ตัวบงช้ี 27 กิจกรรม  

 2.3 การพัฒนาศึกษานิเทศก :  คืนศึกษานิเทศกสูครู (R3 : Return the educational 

supervisors to the teachers) 

      การใหศึกษานิเทศกไดมีเวลานิเทศเต็มพิกัด “เต็มเวลา เต็มความรู เต็มศักยภาพ”  

โดยมีองคความรูเกี่ยวกับงานท่ีรับผิดชอบอยางรูลึก รูจริง รูกวาง โดยจัดกรอบการพัฒนาศึกษานิเทศก

ใหสามารถนิเทศเชิงพื้นท่ีอยางมีประสิทธิภาพ ลดกิจกรรมการอบรม/การนําครูออกจากหองเรียน 

ใหนอยลง เนนการมุงทํากิจกรรมสรางเด็กดี โดยมีศึกษานิเทศกเปนพี่เล้ียงแกครูท่ีสามารถใหคําแนะนํา
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ชวยเหลือครูในการพัฒนาการเรียนการสอน และศึกษานิเทศกปฏิบัติงานภายใตคําขวัญ SPB3 24 ช่ัวโมง 

คิดวางแผนการพัฒนาตนเอง พัฒนาเทคนิคการนิเทศ ท้ังในและนอกเวลาราชการ เพื่อใหเกิดการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ประกอบดวย  

3 มาตรฐาน 15 ตัวบงช้ี 22 กิจกรรม  

ข้ันตอนท่ี 3 การตรวจสอบ (Check) 

  นิเทศ กํากับ ติดตาม ผลการพัฒนาครู ผูบริหาร ศึกษานิเทศก อยางตอเนื่อง 

ข้ันตอนท่ี 4 การปรับปรุงแกไข (Act)  

         สะทอนผลการบรรลุเปาหมายปญหา อุปสรรค กิจกรรมท่ีไมบรรลุหรือไมสอดคลองกับเปาหมาย

มีการปรับปรุงแกไขเพื่อใหบรรลุเปาหมายในการพัฒนาครู ผูบริหาร ศึกษานิเทศก 

องคประกอบท่ี 4 การวัดและประเมินผล  

ใชแบบสอบถามความคิดเห็น ครู ผูบริหาร ศึกษานิเทศก ในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัด

การศึกษา 3R Model (3 Returns Policy Model) ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรีเขต 3  

องคประกอบท่ี 5 ปจจัยสนับสนุน 

1) ดานการบริหารจัดการศึกษา มีนโยบาย/มาตรการ/แนวปฏิบัติ/ระเบียบ/ขอบังคับท่ีชัดเจน 

2) การสรางความรู ความเขาใจ การส่ือสารกับผูเกี่ยวของ  

 3) บุคลากรมีความรู ความสามารถ มีอุดมการณมุงเปาหมายความสําเร็จไปในทิศทางเดียวกัน 

 4) การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลแบบเขมขนและตอเนื่อง 

องคประกอบท่ี 6 เง่ือนไขคําสําคัญในการนํารูปแบบไปใช 

1) ความเขาใจ ตระหนัก และเห็นความสําคัญของนโยบาย ขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา

อยางเขมขน 

2) ผูบริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก มีความรู ความเขาใจตอรูปแบบการบริหาร 

จัดการศึกษา 3R Model (3 Returns Policy Model)   

3) ทุกคนท่ีเกี่ยวของมีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ/รูปแบบของกิจกรรม และวิธีดําเนินการ 

4) ตองเปนการดําเนินงานการบริหารจัดการศึกษาท่ีตอบสนองคุณภาพของนักเรียน 
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บทที่ 4 วิธีการดาํเนินการ การบริหารจัดการศึกษา  

3R Model (3 Returns Policy Model) 

1. การพัฒนาครู : คืนครูสูหองเรียน ( R1 : Return the teachers to classrooms ) 

การใหครูสอนเต็มเวลา เต็มหลักสูตร เต็มศักยภาพ มีการปรับการเรียนเปล่ียนการสอน  

โดยครูจะไดรับการพัฒนาใหมีความรู ทักษะ ความสามารถ สมรรถนะท่ีจําเปนตอวิชาชีพครู  

ปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ ลดความสูญเปลาทางวิชาการ และเสริมสรางความสัมพันธของครู 

และนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

โดยครูปฏิบัติงานภายใตคําขวัญ SPB 3 24 ช่ัวโมง มีจิตสํานึกในการดูแลเด็ก คิดวางแผนงานการสอน

ท้ังในและนอกเวลาราชการตลอดเวลา ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 15 ตัวบงช้ี 28 กิจกรรม ดังนี้ 

มาตรฐานท่ี 1 สรางจิตสํานึกและจิตวิญญาณความเปนคร ู

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 สรางเสรมิการประพฤติการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี ้

 - กิจกรรมท่ี 1  การอบรมการประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 - กิจกรรมท่ี 2 ยกยอง เชิดชูเกียรติ ครูประพฤติดีตามจรรยาบรรณ 

ตัวบงช้ีท่ี 1.2 สรางเสริมใหมีการปรับการเรียนเปล่ียนการสอน  ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้  

 - กิจกรรม ปรับการเรียนเปล่ียนการสอนสะทอนคุณภาพผูเรียน   

ตัวบงช้ีท่ี 1.3 สรางเสรมิใหสอนเต็มเวลา เต็มหลักสูตร เต็มศักยภาพ มีจิตสํานึก                  

และตระหนักในบทบาทหนาท่ีของครู ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี ้  

 - กิจกรรมท่ี 1 สรางเสริมการเรียนการสอนเต็มเวลา  

 - กิจกรรมท่ี 2 สรางเสริมการเรียนการสอนเต็มหลักสูตร 

 - กิจกรรมท่ี 3 สรางเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเต็มศักยภาพ 

ตัวบงช้ีท่ี 1.4 สรางเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพ การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 

ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี ้

  - กิจกรรม การพัฒนาบุคลิกภาพ ประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 

ตัวบงช้ีท่ี 1.5 สรางเสริมและปลูกฝงการมีจิตสาธารณะ ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี ้

   - กิจกรรม การปลูกฝงการมีจิตสาธารณะ 
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ตัวอยางการจัดกิจกรรม  มาตรฐานท่ี 1 สรางจิตสํานึกและจิตวิญญาณความเปนครู 

 ตัวบงช้ีท่ี 1.1 สรางเสรมิการประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู  

 กิจกรรม การอบรมการประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

      1.วัตถุประสงค   

   1) เพื่อพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหประพฤติปฏิบัติตนดานคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณของวชิาชีพ 

   2) เพื่อสรางจิตสํานึกและจิตวิญญาณความเปนครู 

       2. สาระสําคัญ   

  จรรยาบรรณวิชาชีพครู คือขอบังคับใหผูประกอบวิชาชีพครู ตองปฏิบัติ 

กับผูท่ีเกี่ยวของ 5 สวน ไดแก จรรยาบรรณตอตนเอง ตอวิชาชีพ ตอผูรับบริการ ตอผูรวมประกอบวิชาชีพ 

และตอสังคม 

      3. แนวทางการจัดกิจกรรม 

 1) มอบนโยบายใหครู มีการประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู เปนแบบอยางท่ีดี 

และนอมนําพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 “ ใหครูรักเด็กและเด็กรักครู 

ใหครูสอนเด็กใหมีน้ําใจตอเพื่อน ไมใหแขงขันกัน แตใหแขงกับตัวเอง ใหเด็กท่ีเรียนเกงกวา ชวยสอน

เพื่อนท่ีเรียนชากวา” มาประพฤติปฏิบัติงาน 

    2) ผูอํานวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ปลุกเราครูดวยภาพยนตรส้ัน  

วิดิทัศน ส่ือตาง ๆ กอนการประชุม/อบรมครูทุกครั้ง เพื่อใหครูไดตระหนักถึงการปฏิบัติตน 

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

    3) สรางความรูสึกภาคภูมิใจในวิชาชีพครู ซึ่งถือเปนวิชาชีพท่ีสําคัญในการพัฒนาคน

พัฒนาชาติบานเมือง 

    4) ยกตัวอยางครูผูประพฤติ ปฏิบัติตนตามวิชาชีพดีเดน ครูดีเดน  

เพื่อสรางแรงบันดาลใจ ในการเปนครูมืออาชีพ 

        4. การวัดและประเมินผล 

วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เกณฑการวัดและประเมินผล 

ประเมินคุณลักษณะการ

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพครู 

แบบประเมินคุณลักษณะการ

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพครู 

คุณลักษณะการปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพครูผาน

เกณฑรอยละ 90 
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 มาตรฐานท่ี 2 สรางองคความรูและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 สรางเสริม สนับสนุนใหมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ดวยวิธีการ             

ท่ีหลากหลาย ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี ้

      - กิจกรรมท่ี 1 สํารวจความตองการของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ท่ีตองการพัฒนาตนเองใน เรื่องการจัดการเรียนการสอน 

    - กิจกรรมท่ี 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนาตนเอง  

                                         (Individual Plan : ID Plan)  

 - กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาครูโดยระบบ TEPE Online และ UTQ Online 

 - กิจกรรมท่ี 4 ศึกษาคูมือ/เอกสารเผยแพร 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับนโยบาย แนวทางการจัดการศึกษา 

และกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีทันสมัย ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี ้

   - กิจกรรมท่ี 1 การจัดทําคูมือ นโยบาย มาตรการแนวทางการขับเคล่ือนคุณภาพ        

                                       ของเขตพื้นท่ีการศึกษาแจกใหครูทุกคน เพื่อนําไปใชเปนแนวทาง 

   การขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา 

   - กิจกรรมท่ี 2 จัดประชุมช้ีแจงนโยบาย มาตรการ แนวทางการขับเคล่ือนคุณภาพ     

                                      การศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ตัวบงช้ีท่ี 2.3 สรางระบบพี่เล้ียง (coaching & mentoring) ในการพัฒนาครู

ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี ้

  - กิจกรรม การแลกเปล่ียนเรียนรูโดยระบบพี่เล้ียง 

ตัวบงช้ีท่ี 2.4 เรงรัดพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย ครอบคลุมท้ัง 8 กลุมสาระ

และกิจกรรมท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี ้

      - กิจกรรมท่ี 1 การคัดเลือกครูแกนนํา 8 กลุมสาระ 

      - กิจกรรมท่ี 2 การอบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะครูแกนนํา 8 กลุมสาระการเรียนรู 

      - กิจกรรมท่ี 3 การอบรมปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

ตัวบงช้ีท่ี 2.5 สรางเสริมทักษะกระบวนการวิจัยในช้ันเรียนและการสรางส่ือ/นวัตกรรม 

ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี ้

  - กิจกรรมท่ี 1 การอบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยในช้ันเรียน 

  - กิจกรรมท่ี 2 การอบรมปฏิบัติการการสรางส่ือ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

 

 



14 

ตัวอยางการจัดกิจกรรม  มาตรฐานท่ี 2 สรางองคความรูและพัฒนาศักยภาพ 

ในการปฏิบัติงาน 

 ตัวบงช้ีท่ี 2.2 สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับนโยบาย แนวทางการจัดการศึกษา 

และกระบวนการ จัดการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 

 กิจกรรม การจัดทําคูมือ นโยบาย มาตรการแนวทางการขับเคล่ือนคุณภาพ 

ของเขตพื้นท่ีการศึกษาแจกใหครูทุกคน เพื่อนําไปใชเปนแนวทางการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา 

      1. วัตถุประสงค  

  1) เพื่อจัดทําคูมือ/เอกสาร นโยบาย มาตรการแนวทางการขับเคล่ือนคุณภาพ

การศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

  2) เพื่อใหสถานศึกษา ใชเปนคูมือและแนวทางดําเนินงานในการขับเคล่ือนคุณภาพ

การศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึน 

       2. สาระสําคัญ    

  คูมือ/เอกสาร นโยบาย มาตรการแนวทางการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา 

ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อใหสถานศึกษา ใชเปนคูมือและแนวทางดําเนินงานในการขับเคล่ือน

คุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึน สถานศึกษาสามารถนํานโยบาย

มาตรการ ไปใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน นําไปสูการปฏิบัติท่ีชัดเจนเปนรูปธรรม โดยมีเปาหมาย

ใหนักเรียนมีทักษะ ความรูความสามารถตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

      3. แนวทางการจัดกิจกรรม 

     1) แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําคูมือ นโยบาย มาตรการแนวทางการขับเคล่ือน

คุณภาพของเขตพื้นท่ีการศึกษา ประกอบดวย ผูอํานวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา รองผูอํานวยการ

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ผูอํานวยการกลุมงาน ศึกษานิเทศก ประธานสหวิทยาเขต ผูบริหาร

สถานศึกษา ครูผูสอน ผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษา ผูแทนองคคณะบุคคลใน ก.ต.ป.น. 

     2) จัดประชุมปฏิบัติการการจัดทําคูมือ นโยบาย มาตรการแนวทางการขับเคล่ือน

คุณภาพการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

     3) วิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา นโยบาย จุดเนน ยุทธศาสตรของชาติ  

     4) ยกรางคูมือ นโยบาย มาตรการแนวทางการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา 

ของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

     5) แตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ วิพากษ และปรับปรุงแกไข 

     6) จัดทํารูปเลมคูมือ นโยบาย มาตรการแนวทางการขับเคล่ือนคุณภาพของ 

เขตพื้นท่ีการศึกษา 

     7) นําเสนอคูมือตอคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  
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     8) มอบคูมือ ใหแกผูบริหาร ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการประชุม 

ช้ีแจงนโยบาย มาตรการ แนวทางการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา ใหกับครูทุกคน 

กอนเปดภาคเรียนทุกปการศึกษา 

       4. การวัดและประเมินผล 

วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เกณฑการวัดและประเมินผล 

การนิเทศ ติดตามการนําคูมือ

นโยบาย มาตรการ แนวทาง 

การขับเคล่ือนคุณภาพ

การศึกษาของเขตพื้นท่ี

การศึกษาไปใช 

แบบนิเทศ ติดตามการนําคูมือ

นโยบาย มาตรการ แนวทาง 

การขับเคล่ือนคุณภาพ

การศึกษา ของเขตพื้นท่ี

การศึกษาไปใช 

ครูนําความรูจากการศึกษาคูมือ

นโยบาย มาตรการ แนวทาง 

การขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา

ของเขตพื้นท่ีการศึกษาไปใช

รอยละ 100 
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มาตรฐานท่ี 3 สรางความกาวหนาและแรงจูงใจในการทํางานของคร ู

  ตัวบงช้ีท่ี 3.1 ยึดหลักธรรมาภิบาลในการสงเสริมความกาวหนา และแรงจูงใจ 

ในการทํางาน ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี ้

       - กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพครูโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

       - กิจกรรมท่ี 2 การสรางขวัญและกําลังใจ 

ตัวบงช้ีท่ี 3.2 สรางเครือขายการเรียนรูและสงเสริมใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรู 

ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี ้

     - กิจกรรมท่ี 1 สรางเครือขายการเรียนรู 

     - กิจกรรมท่ี 2 การแลกเปล่ียนเรียนรู 

ตัวบงช้ีท่ี 3.3 สงเสริม สนับสนนุการนําเสนอผลงาน/ผลการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ              

(best practice) สูเวทีสากล ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้ 

        - กิจกรรม การนําเสนอผลงาน ผลการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ ( Best Practice)  

                                   สูเวทีสากล 

ตัวบงช้ีท่ี 3.4  สงเสริม สนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการและการเสนอขอ 

เพื่อใหมีหรือเล่ือนวิทยฐานะท่ีสูงข้ึน ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี ้

      - กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาผลงานของครูและคุณภาพการปฏิบัติงานของคร ู

    - กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาการจัดทําผลงานทางวิชาการ และการเสนอขอ 

เพื่อใหมีหรือเล่ือนวิทยฐานะท่ีสูงข้ึน 

ตัวบงช้ีท่ี 3.5 ยกยอง เชิดชูเกียรติครูท่ีมีผลงานดานการจัดการเรียนการสอน 

ผูท่ีมีผลงานประสบความสําเร็จเปนท่ีประจักษ ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี ้

      - กิจกรรม  ยกยอง เชิดชูเกียรติ ครูท่ีมีผลงานดีเดน 
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ตัวอยางการจัดกิจกรรม  มาตรฐานท่ี 3 สรางความกาวหนาและแรงจูงใจในการทํางานของครู 

 ตัวบงช้ีท่ี 3.3 สงเสริมสนับสนุนการนําเสนอผลงาน ผลการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ 

(Best Practice) สูเวทีสากล   

 กิจกรรม การนําเสนอผลงาน ผลการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ ( Best Practice) สูเวทีสากล 

      1. วัตถุประสงค  

  เพื่อเผยแพร การนําเสนอผลงาน/ผลการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ (Best Practice) 

      2. สาระสําคัญ   

  การปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ (Best Practice) คือ วิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติ 

ท่ีทําใหองคการประสบความสําเร็จหรือนําไปสูความเปนเลิศตามเปาหมาย เปนท่ียอมรับในวงวิชาการ

หรือวิชาชีพนั้นๆ และมีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอน

การปฏิบัติ ตลอดจนความรูและประสบการณ ท่ีไดบันทึกเปนเอกสาร และเผยแพรใหหนวยงานภายใน

หรือภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได 

        3. แนวทางการดําเนินงาน 

     1) สนับสนุนการนําเสนอผลงานโดยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานครู เชน 

นิทรรศการส่ือผลงานครู เปนตน 

     2) เปดเวทีการนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับสหวิทยาเขต, ระดับเขตพื้นท่ี เปนตน 

โดยมีการแตงต้ังคณะกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิมาเปนกรรมการในการนําเสนอผลงาน/ผลการปฏิบัติงาน

ท่ีเปนเลิศ (Best Practice) เพื่อใหมีการเสนอแนะ จุดเดน และจุดท่ีควรพัฒนาใหผลงานมีประสิทธิภาพ 

     3) เผยแพร ประชาสัมพันธการนําเสนอผลงาน/ผลการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ  

(Best Practice) เพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานใหผูท่ีสนใจ 

    4) สงเสริมการประชาสัมพันธ การเขาแขงขัน การนําเสนอผลงานท่ีเปนเลิศ  

ผลการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ในเวทีตาง ๆ ผานทางเว็บไซต ของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

เชน การสงผลงานดีเดนประสบผลสําเร็จเปนท่ีประจักษ เพื่อรับรางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS)  

     4. การวัดและประเมินผล 

วิธกีารวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เกณฑการวัดและประเมินผล 

การประเมินความพึงพอใจ

การนําเสนอผลงาน ผลการ

ปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ 

แบบประเมินความพึงพอใจ

การนําเสนอผลงาน ผลการ

ปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ 

ความพึงพอใจการนําเสนอ

ผลงาน ผลการปฏิบัติงาน 

ท่ีเปนเลิศผานเกณฑรอยละ80 
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2. การพัฒนาผูบริหาร : คืนผูบริหารสูโรงเรียน ( R2 : Return the directors to school ) 

     การใหผูบริหารสถานศึกษา บริหารงานเต็มเวลา เต็มความรู เต็มศักยภาพ และมุงเนน

ผลสัมฤทธิ์ของงาน และคุณภาพการศึกษา โดยจัดกระบวนการพฒันาผูบริหารสถานศึกษาใหมีมาตรฐาน

ในดานการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อใหพรอมสําหรับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ของสถานศึกษาดวยการ “สรางผูบริหารดีใหโรงเรียน” ผูบริหารสถานศึกษาทุกคนของสํานักงาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 มีรูปแบบการพัฒนางานของตนเองท่ีสอดคลอง 

กับบริบทของโรงเรียน และผูบริหารปฏิบัติงานภายใตคําขวัญ SPB3 24 ช่ัวโมง คิดวางแผนงานบริหาร

จัดการศึกษาของสถานศึกษาตนเอง ท้ังใน และนอกเวลาราชการเพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 15 ตัวบงช้ี 27 กิจกรรม ดังนี ้

มาตรฐานท่ี 1 สรางเสริมประสิทธิภาพการกําหนดกลยุทธการบริหารจัดการศึกษา 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 สรางเสรมิทักษะกระบวนการคิดเชิงวิเคราะหบริบท ความทาทาย 

ของการบริหารการศึกษา ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี ้

         - กิจกรรมท่ี 1 ปลุกเรากระบวนการคิดเชิงวิเคราะหบริบท 

                - กิจกรรมท่ี 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการใหความรูดานทักษะการวิเคราะหบริบท  

                                           สถานศึกษา (SWOT Analysis) เพื่อนําไปสูการจัดทํา  

                                           แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

- กิจกรรมท่ี 3 ศึกษาดูงานสถานศึกษาท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศดานการบริหาร 

   จัดการศึกษา 

ตัวบงช้ีท่ี 1.2 สรางเสรมิทักษะการวางแผน การกําหนดยุทธศาสตรดานการบริหาร 

จัดการคุณภาพการศึกษา ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี ้

                           - กิจกรรมท่ี 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

และแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา    

                  - กิจกรรมท่ี 2 จัดทําฐานขอมูล คลังความรูเกี่ยวกับแผนพัฒนาคุณภาพ  

                                           การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 

ตัวบงช้ีท่ี 1.3 เรงรัดการนําแผนกลยุทธ สูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม  

ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี ้

         - กิจกรรม การนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป 

 สูการปฏิบัติ 

ตัวบงช้ีท่ี 1.4 สงเสริมการสรางและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษา (model)  

เพื่อลดความเล่ือมลํ้าทางการศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบท ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้ 
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          - กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา 

(Model) เพื่อลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 

                  - กิจกรรมท่ี 2 จัดทําคลังความรู รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา (Model)  

                                  ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ตัวบงช้ีท่ี 1.5 สงเสริมการบริหารจัดการคุณภาพดวยกระบวนการบริหารโดยใชโรงเรียน  

เปนฐาน (School Based Management : SBM) ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี ้

- กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาความรูผูบริหารสถานศึกษา เรื่องกระบวนการบริหาร 

  โดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School-Based Management : SBM) 

- กิจกรรมท่ี 2 เรงรัดการนํากระบวนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  

    (School-Based Management : SBM) ไปใชในสถานศึกษา 
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ตัวอยางการจัดกิจกรรม มาตรฐานท่ี 1 สรางเสริมประสิทธิภาพการกําหนดกลยุทธการ

บริหารจัดการศึกษา 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 สรางเสรมิทักษะกระบวนการคิดเชิงวิเคราะหบริบท ความทาทาย 

ของการบรหิารการศึกษา 

 กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการใหความรูดานทักษะการวิเคราะหบริบทสถานศึกษา  

                       (SWOT Analysis) เพื่อนําไปสูการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

        1. วัตถุประสงค 

            เพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะหบริบทสถานศึกษา  (SWOT Analysis) 

      2. สาระสําคัญ 

           การวิเคราะหบริบทสถานศึกษา  หมายถึง  การจําแนกแยกแยะส่ิงตาง ๆ  

ท่ีอยูโดยรอบสถานศึกษาท้ังภายในและภายนอก  ซึ่งมีสวนเกี่ยวของหรือสงผลกระทบตอการจัด

การศึกษา เชน นักเรียน บุคลากร ผูปกครอง เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศาสนา และวัฒนธรรม  

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี ฯลฯ 

             3. แนวทางการจัดกิจกรรม 

          1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการวิเคราะหบริบทสถานศึกษา  

 (SWOT Analysis) 

         2) ผูบริหารสถานศึกษาวิเคราะหบริบทสถานศึกษา ดวย  SWOT Analysis  

         3) ผูบริหารสถานศึกษากําหนดวิสัยทัศนใหสอดคลองกับผลการวิเคราะหบริบทสถานศึกษา 

             4. การวัดและประเมินผล 

วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เกณฑการวัดและประเมินผล 

1.ตรวจสอบรายการการ

วิเคราะหบริบทสถานศึกษา 

(SWOT Analysis) 

1.แบบตรวจสอบรายการ 

การวิเคราะหบริบทสถานศึกษา 

(SWOT Analysis) 

1.ตรวจสอบรายการ 

การวิเคราะหบริบทสถานศึกษา  

(SWOT Analysis) ผานเกณฑ 

รอยละ 90 

2.วัดความรูความเขาใจ 

และทักษะการวิเคราะห

บริบทสถานศึกษา 

2.แบบวัดความรูความเขาใจ 

และทักษะการวิเคราะหบริบท

สถานศึกษา 

2.ความรูความเขาใจและทักษะ 

การวิเคราะหบริบทสถานศึกษา

ผานเกณฑรอยละ 90 
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มาตรฐานท่ี 2 สรางเสริมสมรรถนะดานการบริหารจัดการศึกษาสูความเปนเลิศ 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 สรางเสริมหลักการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล  

(Good Governance) ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้ 

         - กิจกรรมท่ี 1 จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล    

                            (Good Governance) 

         - กิจกรรมท่ี 2 การนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานของสถานศึกษาโดยใชกระบวนการ 

  ตรวจสอบภายใน 

 ตัวบงช้ีท่ี 2.2 สรางเสริมและปลุกเราการบริหารการเปล่ียนแปลง (change management) 

ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้ 

                - กิจกรรมท่ี 1 ปลุกเราการบริหารการเปล่ียนแปลง (Change Management)   

                - กิจกรรมท่ี 2 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพใหกับผูบริหารถานศึกษา  

  เรื่อง การบริหารการเปล่ียนแปลง (Change Management) 

 ตัวบงช้ีท่ี 2.3 การสรางเครือขาย และการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  

ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี ้

     - กิจกรรมท่ี 1 สรางความตระหนักใหผูบริหารนํากลยุทธการบริหารโดยการ 

              สรางเครือขายและการมีสวนรวมไปใชในการจัดการศึกษา 

        - กิจกรรมท่ี 2 สงเสริมใหผูบริหารสถานศึกษามีเครือขายคุณภาพและใชกระบวนการ  

                                               สรางระบบพี่เล้ียง(Coaching and Mentoring) 

ตัวบงช้ีท่ี 2.4 สงเสริมการบริหารงานเต็มเวลา เต็มศักยภาพและมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน      

ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี ้

- กิจกรรม สรางความตระหนักเรื่องการบริหารงาน “เต็มเวลา เต็มศักยภาพ 

   และมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน” 

 ตัวบงช้ีท่ี 2.5 สงเสริมภาวะผูนํา การทํางานแบบนอกกรอบ “กลาคิด กลาทํา  

กลานําการเปล่ียนแปลง” ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี ้

      - กิจกรรม สรางภาวะผูนํา “กลาคิด กลาทํา กลานําการเปล่ียนแปลง” 
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ตัวอยางการจัดกิจกรรม มาตรฐานท่ี 2 สรางเสริมสมรรถนะดานการบริหารจัดการศึกษา 

สูความเปนเลิศ 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 สรางเสริมหลักการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

 กิจกรรม  การนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานของสถานศึกษาโดยใชกระบวนการตรวจสอบภายใน 

     1. วัตถุประสงค 

  เพื่อนิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงานของสถานศึกษาโดยใชกระบวนการ

ตรวจสอบภายใน 

     2. สาระสําคัญ 

  การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการใหหลักประกันอยางเท่ียงธรรม 

และการใหคําปรึกษาอยางเปนอิสระ ซึ่งจัดใหมีข้ึนเพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององคกร

ใหดีข้ึน การตรวจสอบภายในชวยใหองคกรบรรลุถึงเปาหมายท่ีวางไว ดวยการประเมินและปรับปรุง

ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเส่ียง การควบคุมและการกํากับดูแลอยางเปนระบบ 

และเปนระเบียบ  

     3. แนวทางการจัดกิจกรรม 

  1) จัดทําแผน และปฏิทินการติดตามของหนวยตรวจสอบภายใน  

แจงใหสถานศึกษาทราบ 

  2) แตงต้ังคณะกรรมการและดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ ใหคําแนะนํา  

การดําเนินงาน ของสถานศึกษาเพื่อลดความเส่ียงในการปฏิบัติงาน 

 3) วิเคราะห สังเคราะหผลการติดตาม ตรวจสอบ นําเสนอผูเกี่ยวของ 

 4) จัดทําคูมือแนวทางการปฏิบัติท่ีถูกตอง เชน คูมือการจัดทําบัญชีการเงิน เปนตน  

             4. การวัดและประเมินผล 

วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เกณฑการวัดและประเมินผล 

การประเมินการปฏิบัติงาน

ดานการเงินของสถานศึกษา 

แบบนิเทศ ติดตาม  

การประเมินการปฏิบัติงาน

ดานการเงินของสถานศึกษา 

การประเมินการปฏิบัติงาน

ดานการเงินของสถานศึกษา

ผานเกณฑรอยละ 100 
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มาตรฐานท่ี 3 พัฒนาศักยภาพการสรางองคความรูในเชิงบริหารจัดการศึกษา  

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 สรางจิตสํานึก ความตระหนักในบทบาทและหนาท่ี มีอุดมการณ  

รักและศรัทธาในองคกร ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้ 

        - กิจกรรมท่ี 1 สงเสริมการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

        - กิจกรรมท่ี 2 สงเสริมความมีอุดมการณ รักและศรัทธาในองคกร 

        - กิจกรรมท่ี 3  ยกยอง เชิดชูเกียรติ ผูท่ีมีผลงานดานการปฏิบัติตนตาม   

                          จรรยาบรรณ วิชาชีพ 

ตัวบงช้ีท่ี 3.2 สงเสริมใหสถานศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรู (learning organization)  

ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี ้

       - กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาสถานศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรู 

                       - กิจกรรมท่ี 2 จัดทําคลังความรูและฐานขอมูลออนไลน เรื่ององคความรู 

    ของสถานศึกษา 

ตัวบงช้ีท่ี 3.3 เสริมสรางสมรรถนะ ศักยภาพในการเปนผูนําทางวิชาการ และนําองคกร 

สูความเปนเลิศ ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้ 

          - กิจกรรมท่ี 1 เสริมสรางสมรรถนะ ศักยภาพในการเปนผูนําทางวิชาการ 

       และการนําองคกรสูความเปนเลิศ 

          - กิจกรรมท่ี 2 ยกยอง เชิดชูเกียรติ สรางขวัญกําลังใจผูบริหารสถานศึกษา 

    ท่ีมีการปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางดานการเปนผูนําทางวิชาการ 

    และการนําองคกรสูความเปนเลิศ 

 ตัวบงช้ีท่ี 3.4 สงเสริมการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใชในการบริหาร 

จัดการศึกษา ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี ้

             กิจกรรม การนํานวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการศึกษา 

ตัวบงช้ีท่ี 3.5 สรางระบบการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา ระบบการประกัน  

คุณภาพการศึกษาท่ีเขมแข็ง ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้ 

                   กิจกรรม สรางเสริมระบบการควบคุม การวัดประเมิน และระบบการประกัน  

                                  คุณภาพการศึกษาท่ีเขมแข็ง 

 

 

 

 



24 

ตัวอยางการจัดกิจกรรม  มาตรฐานท่ี 3 พัฒนาศักยภาพการสรางองคความรูในเชิงบริหาร

จัดการศึกษา  

  ตัวบงช้ีท่ี 3.3 เสริมสรางสมรรถนะ ศักยภาพในการเปนผูนําทางวิชาการและการนําองคกร 

สูความเปนเลิศ 

     กิจกรรม  เสริมสรางสมรรถนะ ศักยภาพในการเปนผูนําทางวิชาการและการนําองคกร 

สูความเปนเลิศ 

  1. วัตถุประสงค 

   เพื่อเสริมสรางสมรรถนะ ศักยภาพในการเปนผูนําทางวิชาการและการนําองคกร 

สูความเปนเลิศ 

  2. สาระสําคัญ 

      “บุคคลท่ีมีความรูความสามารถในการใชปญญาช้ีนํา เพื่อปฏิบัติงานใหเกิดประโยชน 

บรรลุตาม เปาหมายและวัตถุประสงค ตอองคกรและตอตนเอง โดยอาศัยเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม

ใหเกิดการเปล่ียนแปลง ไปสูในทิศทางท่ีพึงประสงค” 

  3. แนวทางการจัดกิจกรรม 

    1) การประชุมสัมมนา เรื่อง การเสริมสรางสมรรถนะ ศักยภาพในการเปนผูนํา 

ทางวิชาการและการนําองคกรสูความเปนเลิศ 

    2) ศึกษาดูงานเรื่องการเปนผูนําทางวิชาการและการนําองคกรสูความเปนเลิศ 

จากสถานศึกษาตนแบบ ท้ังในและนอกเขตพื้นท่ีการศึกษา 

       3) สงเสริมใหผูบริหารสถานศึกษานําความรูท่ีไดสูการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาสถานศึกษา

สูความเปนเลิศ 

       4)  นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรสูความเปนเลิศ 

             4. การวัดและประเมินผล 

วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เกณฑการวัดและประเมินผล 

การนิเทศ ติดตามสมรรถนะ 

ศักยภาพในการเปนผูนําทาง

วิชาการและการนําองคกรสู

ความเปนเลิศ 

แบบนิเทศ ติดตามสมรรถนะ 

ศักยภาพในการเปนผูนําทาง

วิชาการและการนําองคกรสู

ความเปนเลิศ 

สมรรถนะ ศักยภาพในการ

เปนผูนําทางวิชาการและการ

นําองคกรสูความเปนเลิศผาน

เกณฑรอยละ 90 
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3. การพัฒนาศึกษานิเทศก :  คืนศึกษานิเทศกสูครู ( R3 : Return the educational supervisors to 

the teachers ) 

     การใหศึกษานิเทศกไดมีเวลานิเทศเต็มพิกัด “เต็มเวลา เต็มความรู เต็มศักยภาพ”  

โดยมีองคความรูเกี่ยวกับงานท่ีรับผิดชอบอยางรูลึก รูจริง รูกวาง โดยจัดกรอบการพัฒนาศึกษานิเทศก

ใหสามารถนิเทศเชิงพื้นท่ีอยางมีประสิทธิภาพ ลดกิจกรรมการอบรม/การนําครูออกจากหองเรียน 

ใหนอยลง เนนการมุงทํากิจกรรมสรางเด็กดี โดยมีศึกษานิเทศกเปนพี่เล้ียงแกครูท่ีสามารถใหคําแนะนํา

ชวยเหลือครูในการพัฒนาการเรียนการสอน และศึกษานิเทศกปฏิบัติงานภายใตคําขวัญ SPB3                

24 ช่ัวโมง คิดวางแผนการพัฒนาตนเอง พัฒนาเทคนิคการนิเทศ ท้ังในและนอกเวลาราชการ  

เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 15 ตัวบงช้ี 22 กิจกรรม ดังนี้ 

มาตรฐานท่ี 1 สรางจิตสํานึก และจรรยาบรรณวิชาชีพศึกษานิเทศก 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 สงเสริมการประพฤติ การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี ้

      - กิจกรรมท่ี 1 การสรางจิตสํานึก ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

     - กิจกรรมท่ี 2 การยกยอง เชิดชูเกียรติ ศึกษานิเทศกท่ีมีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเดน 

ตัวบงช้ีท่ี 1.2 สงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพ ประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 

ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี ้

       - กิจกรรม การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 

ตัวบงช้ีท่ี 1.3 เสริมสรางและปลูกฝงการมีจิตสาธารณะ และการใหบริการทางวิชาการ 

ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี ้

      - กิจกรรมท่ี 1 การสรางจิตสาธารณะและจิตอาสา 

      - กิจกรรมท่ี 2 การใหบรกิารทางวิชาการ 

ตัวบงช้ีท่ี 1.4 สรางเสริมใหปฏิบัติหนาท่ี “เต็มเวลา เต็มความรู เต็มศักยภาพ”  

มีจิตสํานึกและตระหนักในบทบาทหนาท่ีของศึกษานิเทศก ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้ 

      - กิจกรรมท่ี 1 การสนับสนุนการปฏิบัติงาน “เต็มเวลา เต็มความรู เต็มศักยภาพ” 

                       - กิจกรรมท่ี 2 การสรางจิตสํานึกและตระหนักในบทบาทหนาท่ีของศึกษานิเทศก 

ตัวบงช้ีท่ี 1.5 สรางความตระหนัก การชวยเหลือเกื้อกูล และยึดมั่นระบบคุณธรรม  

ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี ้

        - กิจกรรมท่ี 1 การสรางความตระหนัก การชวยเหลือเกื้อกูลกัน 

        - กิจกรรมท่ี 2 การยึดมั่นในระบบคุณธรรม 

 



26 

ตัวอยางการจัดกิจกรรม  มาตรฐานท่ี 1 สรางจิตสํานึก และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ศึกษานิเทศก 

 ตัวบงช้ีท่ี 1.2 สงเสริมพัฒนาบุคลิกภาพ การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 

 กิจกรรม การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี  

        1. วัตถุประสงค 

  เพื่อสงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพ การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 

      2. สาระสําคัญ  

  การพัฒนาบุคลิกภาพ การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี หมายถึง  

การแสดงออก การประพฤติและปฏิบัติในการพัฒนาบุคลิกภาพของศึกษานิเทศก ดานการแตงกาย 

มารยาทแบบไทย การยิ้มไหว ทักทายเพื่อนรวมงาน ครู ผูบริหารสถานศึกษา และบุคคลท่ัวไป             

และมีจริยธรรมท่ีเหมาะสมกับความเปนศึกษานิเทศกอยางสม่ําเสมอ ท่ีทําใหผูอื่นเล่ือมใสศรัทธา  

และถือเปนแบบอยาง  

      3. แนวทางการจัดกิจกรรม 

  1) มอบนโยบายในดานการพัฒนาบุคลิกภาพ การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี

แกครู ผูบริหารสถานศึกษา บุคคลท่ัวไปและหนวยงานอื่น  

  2) จัดใหมีการอบรม เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพศึกษานิเทศก โดยเชิญวิทยากรท่ีมีความรู 

ความสามารถ จากสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ 

  3) จัดใหศึกษานิเทศก มีการประเมินตนเอง ดานวุฒิภาวะทางอารมณ ดานบุคลิกภาพ 

การเขาสังคม เพื่อใหเรียนรูอุปนิสัยของตนเอง เพื่อนรวมงาน เพื่อใหสามารถปรับตนเอง  

ใหสามารถอยูรวมกับบุคคลอื่นไดและเขาใจผูอื่น 

  4) พัฒนาบุคลิกภาพดานการแตงกาย มารยาทแบบไทย การยิ้มไหว ทักทายเพื่อนรวมงาน 

ครู ผูบริหารสถานศึกษา และบุคคลท่ัวไป และการแตงกายใหถูกตองตามระเบียบของทางราชการ 

เปนแบบอยางท่ีดีแกหนวยงานอื่น  

  5) กําหนดมาตรการในการแตงกายใหถูกตองตามระเบียบของทางราชการ เชน 

กรณีแตงเครื่องแบบราชการ ผูหญิงตองรวบผมใหเรียบรอย ใสรองเทาหุมสนสีดําหรือน้ําตาลเทานั้น 

  6) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา กํากับ ติดตาม นโยบายการสงเสริมพัฒนาบุคลิกภาพ 

การประพฤติ การปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 
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              4. การวัดและประเมินผล 

วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เกณฑการวัดและประเมินผล 

1.การประเมินการพฒันา

บุคลิกภาพของศึกษานิเทศก 

1. แบบประเมินการพัฒนา

บุคลิกภาพศึกษานิเทศก 

1. การพัฒนาบุคลิกภาพ

ศึกษานิเทศกผานเกณฑ รอยละ 90 

2.การสังเกตพฤติกรรม             

การพัฒนาบุคลิกภาพของ

ศึกษานิเทศก 

2. แบบสังเกตพฤติกรรม                 

การพัฒนาบุคลิกภาพ                    

ของศึกษานิเทศก 

2. พฤติกรรม การพัฒนาบุคลิกภาพ

ของศึกษานิเทศก 

ผานเกณฑรอยละ 90 
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มาตรฐานท่ี 2 สรางศักยภาพ และองคความรูสูการนิเทศการศึกษามืออาชีพ 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 สรางเสรมิสมรรถนะดานการวางแผนการนิเทศ ท่ีสอดคลองกับนโยบาย 

และเปาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี ้

        - กิจกรรม การพัฒนาสมรรถนะดานการวางแผนการนิเทศ 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 เสริมสรางสมรรถนะการพัฒนาหลักสูตรและการสอน ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี ้

        - กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

        - กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาการจัดการเรียนรู 

ตัวบงช้ีท่ี 2.3 สรางเสริมแนวทางการนิเทศการศึกษาท่ีนําไปสูการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 

ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี ้

         - กิจกรรม การพัฒนาการนิเทศการศึกษา โดยใชเครือขายการมีสวนรวม 

ตัวบงช้ีท่ี 2.4 พัฒนาศักยภาพผูนําและการสรางผูนําทางวิชาการมืออาชีพ  

ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี ้

         - กิจกรรม พัฒนาศักยภาพภาวะผูนําทางวิชาการ 

ตัวบงช้ีท่ี 2.5 สรางเสรมิกระบวนการนิเทศการศึกษาท่ีสอดรับกับการเปล่ียนแปลง              

ของสังคมโลก ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้ 

        - กิจกรรม การพัฒนาทักษะกระบวนการนเิทศ 
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ตัวอยางการจัดกิจกรรม  มาตรฐานท่ี 2 สรางศักยภาพ และองคความรูสูการนิเทศการศึกษา

มืออาชีพ 

      ตัวบงช้ีท่ี 2.3 สรางเสริมแนวทางการนิเทศการศึกษาท่ีนําไปสูการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 

      กิจกรรม การพัฒนาการนิเทศการศึกษา โดยใชเครือขายการมีสวนรวม 

              1. วัตถุประสงค 

  เพื่อใหศึกษานิเทศกปฏิบัติการนิเทศโดยใชเครือขายการมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ 

     2. สาระสําคัญ  

  การพัฒนาการนิเทศการศึกษาและการสรางเครือขายการนิเทศ มีความสําคัญ 

เปนอยางยิ่งในการนิเทศการปรับเปล่ียนกระบวนการจัดการเรียนรูและการบริหารจัดการศึกษา 

ใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งสงผลตอคุณภาพการศึกษา จึงตองมีการพัฒนา และการใชนวัตกรรม 

การนิเทศการศึกษาอยางมืออาชีพ เพื่อใหการปฏิบัติงานนิเทศเปนไปอยางมี ประสิทธิภาพ  

และมีการสรางเครือขายการนิเทศเพื่อทําใหภารกิจท่ีต้ังไวบรรลุเปาหมาย สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

     3. แนวทางการจัดกิจกรรม 

  1) มอบนโยบายดานการพัฒนาการนิเทศการศึกษาท่ีนําไปสูการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 

  2) สรางความเข็มแข็งในการนิเทศการศึกษาโดยการพัฒนาเครือขายการมีสวนรวม 

ในการนิเทศการศึกษา เชน รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ี, ผูอํานวยการกลุม, คณะกรรมการ กตปน.,

ประธานสหวิทยาเขต, ผูบริหารสถานศึกษา, ครูผูสอน, ผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษา เปนตน 

  3) ปฏิบัติการนิเทศโดยใชเครือขายการมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ 

  4)  สงเสริมใหมีแนวทางการนิเทศการศึกษาท่ีหลากหลาย มีเทคนิควิธีการนิเทศ  

ท่ีสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

  5) กระตุนใหศึกษานิเทศกมีการศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย พัฒนาแนวทาง 

การนิเทศการศึกษา สูการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ พรอมท้ังมีการกําหนดปจจัยสูความสําเร็จท่ีชัดเจน 

         4. การวัดและประเมินผล 

วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เกณฑการวัดและประเมินผล 

การประเมินผลการวางแนว

ทางการนิเทศการศึกษา 

แบบประเมินการวางแนว

ทางการนิเทศการศึกษา 

มีการวางแนวทางการนิเทศ

การศึกษา รอยละ 90 
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มาตรฐานท่ี 3 สงเสริมกระบวนการนิเทศการศึกษาสูความเปนเลิศ 

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 สงเสริมการนําสมรรถนะ “รูลึก รูจริง รูกวาง” ตามกรอบภาระงาน                 

การนิเทศการศึกษาสูการปฏิบัติ ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี ้

         - กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก 

         - กิจกรรมท่ี 2 การทดสอบองคความรูตามกรอบภาระงานการนิเทศการศึกษา 

         - กิจกรรมท่ี 3 จัดทําคูมือปฏิบัติงาน ตามกรอบภาระงาน 

ตัวบงช้ีท่ี 3.2 สงเสริมการนิเทศการศึกษา ดวยระบบพี่เล้ียง (coaching and mentoring) 

สูผูรับการนิเทศ ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้ 

                          - กิจกรรม พัฒนาทักษะการนิเทศ ดวยการสรางระบบพี่เล้ียง  

                            (Coaching and Mentoring)  

ตัวบงช้ีท่ี 3.3 สงเสริมการใชเทคนิค วิธีการ และกระบวนการนิเทศท่ีเหมาะสมกับบริบท

ของผูรับการนิเทศ ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้ 

                          - กิจกรรม การพัฒนาเทคนิค วิธีการ กระบวนการในการนิเทศการศึกษา 

  ท่ีสอดคลองกับบริบทของผูรับการนิเทศ 

ตัวบงช้ีท่ี 3.4 สรางเครือขายการนิเทศการศึกษา โดยครูแกนนําและครูเครือขาย 

ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี ้

         - กิจกรรม การสรางเครือขายครูแกนนํา และครูเครือขายการนิเทศการศึกษา 

ตัวบงช้ีท่ี 3.5 สรางเสริมการพัฒนาและการใชนวัตกรรมการนิเทศการศึกษาอยางมืออาชีพ 

ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี ้

          - กิจกรรม การพัฒนาการใชนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา 
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ตัวอยางการจัดกิจกรรม  มาตรฐานท่ี 3 สงเสริมกระบวนการนิเทศการศึกษาสูความเปนเลิศ 

 ตัวบงช้ีท่ี 3.1 สงเสริมการนําสมรรถนะ “รูลึก รูจริง รูกวาง” ตามกรอบภาระงานการนิเทศ

การศึกษาสูการปฏิบัติ 

กิจกรรม การพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก  

        1. วัตถุประสงค 

   เพื่อสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสูความเปนศึกษานิเทศกมืออาชีพ 

       2. สาระสําคัญ  

  สมรรถนะการนิเทศการศึกษาสูความเปนศึกษานิเทศกมืออาชีพ ประกอบดวย 

สมรรถนะการนิเทศการศึกษา 3 ดาน ดังนี้ สมรรถนะดานความรู ในศาสตรการนิเทศท่ีหลากหลาย   

เทคนิคการนิเทศแนวใหม การสรางนวัตกรรมการศึกษา สมรรถนะดานทักษะความสามารถ 

ในการเปนผูนําทางวิชาการ สามารถเช่ือมโยงความรูไปสูการปฏิบัติ เปนพี่เล้ียงดานวิชาการ 

ไดสรางเครือขายเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมพัฒนางานดานวิชาการ ใชกระบวนการวิจัย 

ในการพัฒนาและแกปญหาทางวิชาการได  ใชเทคโนโลยีในการนิเทศการศึกษาไดตามความเหมาะสม  

ประสานงานกับผูอื่นได สงเสริมการเรียนรูดวยตนเองของผูรับการนิเทศโดยการสรางชุมชนการเรียนรู

ทางวิชาชีพ สมรรถนะดานคุณลักษณะและแรงจูงใจ  คือ มีคุณสมบัติการเปนโคชและพี่เล้ียง มีภาวะผูนํา  

ยอมรับการเปล่ียนแปลงเพื่อการพัฒนาวิชาการ ใฝเรียนรูอยูเสมอ  มีความเปนกัลยาณมิตร มีความเช่ือ

วาบุคคลสามารถพัฒนาได มีความเช่ือมั่นในตนเอง  มีความคิดสรางสรรค มีความรับผิดชอบทํางาน

จนสําเร็จ และเปนนักวิจัย 

     3. แนวทางการจัดกิจกรรม 

         1) ประชุม วิเคราะหภาระงาน ตามกรอบงานของศึกษานิเทศก และงานนโยบาย 

ของหนวยงานตนสังกัด นโยบายของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

   2) สนับสนุนศึกษานิเทศกใหเขารับการอบรมพัฒนา เพื่อนําความรูมาพัฒนางาน  

จากหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานอืน่ ๆ 

   3) จัดใหมีการศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อเพิ่มพูนความรู ประสบการณ  

จากเขตพื้นท่ีการศึกษาอื่น ๆ และนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

   4) จัดใหมีการทดสอบ ประเมินความรู ภาระงานตามกรอบของศึกษานิเทศก 

งานนโยบายของหนวยงานตนสังกัด นโยบายของเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อใหศึกษานิเทศกรูจริง 

ในงานท่ีรับผิดชอบ และสามารถท่ีจะนําสูการปฏิบัติไดอยางชัดเจน 

   5) ใหมีการนําความรูท่ีไดจากการเขารับการอบรม พัฒนา ศึกษาดูงานมาสรุป 

เปนองคความรู แนวทางการดําเนินงานแจงในการประชุมผูบริหาร เพื่อนําสูการปฏิบัติ (ลดการขยายผล 

โดยนําครูมาประชุม หรือออกจากหองเรียน) 
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        4. การวัดและประเมินผล 

วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เกณฑการวัดและประเมินผล 

1.การติดตามผลการนําความรู

จากฝกอบรม/สัมมนา/ดูงาน 

ไปใชในการปฏิบัติงาน 

1. แบบติดตามผลการนําความรู

จากฝกอบรม/สัมมนา/ดูงานไป

ใชในการปฏิบัติงาน 

1.ผลการนําความรูจาก

ฝกอบรม/สัมมนา/ดูงานไปใชใน

การปฏิบัติงาน รอยละ 100 

2.การทดสอบสมรรถนะรูลึก  

รูจริง รูกวาง ของศึกษานิเทศก 

2. แบบทดสอบสมรรถนะรูลึก  

รูจริง รูกวาง ของศึกษานิเทศก 

2. ผลการทดสอบความรู             

ผานเกณฑรอยละ 80 
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บทที่ 5 ตวัชี้วดัความสาํเร็จการบริหารจัดการศึกษา 

3R Model (3 Returns Policy Model) 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ R1 :  การคืนครูสูหองเรียน 

(R1: Return the teachers to classroom) 

มาตรฐานท่ี 1 สรางจิตสํานึกและจิตวิญญาณความเปนครู 

 ตัวบงช้ีท่ี 1.1 สรางเสรมิการประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู

  - ตัวช้ีวัดความสําเร็จ รอยละ 100 ของครูท่ีมีการประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ 

วิชาชีพครูท่ีเหมาะสม 

ตัวบงช้ีท่ี 1.2 สรางเสริมใหมีการปรับการเรียนเปล่ียนการสอน 

  - ตัวช้ีวัดความสําเร็จ รอยละ 100 ของครูท่ีมีการปรับการเรียนเปล่ียนการสอน 

ตัวบงช้ีท่ี 1.3 สรางเสริมใหสอนเต็มเวลา เต็มหลักสูตร เต็มศักยภาพ มีจิตสํานึกและตระหนกั 

ในบทบาทหนาท่ีของครู 

  - ตัวช้ีวัดความสําเร็จ รอยละ 100 ของครูท่ีสอนเต็มเวลา เต็มหลักสูตร เต็มศักยภาพ 

และมีจิตสํานึกและตระหนักในบทบาทหนาท่ีของครู 

ตัวบงช้ีท่ี 1.4 สรางเสรมิการพัฒนาบุคลิกภาพ การประพฤติ การปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 

  - ตัวช้ีวัดความสําเร็จ รอยละ 100 ของครูท่ีมีการพัฒนาบุคลิกภาพ และประพฤติปฏิบัติตน 

เปนแบบอยางท่ีดี 

ตัวบงช้ีท่ี 1.5 สรางเสริมและปลูกฝงการมีจิตสาธารณะ 

  - ตัวช้ีวัดความสําเร็จ รอยละ 100 ของครูมีจิตสาธารณะ 

มาตรฐานท่ี 2 สรางองคความรูและพัฒนาศักยภาพในการปฏบิัติงาน 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 สรางเสริม สนับสนุนใหมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

  - ตัวช้ีวัดความสําเร็จ รอยละ 100 ของครู มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  

และดวยวิธีท่ีหลากหลาย 

ตัวบงช้ี 2.2 สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับนโยบาย แนวทางการจัดการศึกษา 

และกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 

  - ตัวช้ีวัดความสําเร็จ รอยละ 100 ของครู มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับนโยบาย 

แนวทางการจัดการศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 

ตัวบงช้ีท่ี 2.3 สรางระบบพี่เล้ียง (coaching & mentoring) ในการพัฒนาครู 

  - ตัวช้ีวัดความสําเร็จ รอยละ 100 ของครูท่ีมีระบบพี่เล้ียง (coaching & mentoring)  

ในการพัฒนาคร ู
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ตัวบงช้ีท่ี 2.4 เรงรัด พัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย ครอบคลุมท้ัง 8 กลุมสาระ 

และกิจกรรมท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 

  - ตัวช้ีวัดความสําเร็จ รอยละ 100 ของครูท่ีใชเทคนิคการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

และครอบคลุมท้ัง 8 กลุมสาระการเรียนรู 

ตัวบงช้ีท่ี 2.5 สรางเสริมทักษะกระบวนการวิจัยในช้ันเรียนและการสรางส่ือ/นวัตกรรม 

  - ตัวช้ีวัดความสําเร็จ รอยละ 100 ของครูใชมีการวิจัยในช้ันเรียน และสรางส่ือ นวัตกรรมใหม ๆ  

ในการแกปญหา พัฒนาการเรียนการสอน 

มาตรฐานท่ี 3 สรางความกาวหนาและแรงจูงใจในการทํางานของครู 

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 ยึดหลักธรรมาภิบาลในการสงเสริมความกาวหนา และแรงจูงใจในการทํางาน 

  - ตัวช้ีวัดความสําเร็จ รอยละ 100 ของครูท่ียึดหลักธรรมาภิบาลในการสงเสริมความกาวหนา 

และแรงจูงใจในการทํางาน 

 ตัวบงช้ีท่ี 3.2 สรางเครือขายการเรียนรูและสงเสริมใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูดวยวิธีการ 

ท่ีหลากหลาย 

  - ตัวช้ีวัดความสําเร็จ รอยละ 100 ของครูมีเครือขายการเรียนรู และมีการแลกเปล่ียน  

เรียนรูดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

ตัวบงช้ีท่ี 3.3 สงเสริมสนับสนุนการนําเสนอผลงาน ผลการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ  

(Best Practice) สูเวทีสากล 

  - ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ครูมีผลการปฏิบัติงานท่ีดี หรือเปนเลิศ (Best  Practice) เพิ่มมากข้ึน 

ตัวบงช้ีท่ี 3.4 สงเสริม สนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการ และการเสนอขอเพื่อใหมี 

หรือเล่ือนวิทยฐานะท่ีสูงข้ึน 

  - ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ครูจัดทําผลงานทางวิชาการ และการเสนอขอเพื่อใหมีหรือเล่ือนวิทยฐานะ

ท่ีสูงข้ึน 

ตัวบงช้ีท่ี 3.5 ยกยอง เชิดชูเกียรติ ครูท่ีมีผลงานดานการจัดการเรียนการสอนผูท่ีมีผลงาน 

ประสบความสําเร็จเปนท่ีประจักษ 

  - ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ครูไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติ จากผลงานดานการจัดการเรียนการสอน 

หรือผลงานประสบความสําเร็จเปนท่ีประจักษเพิ่มสูงข้ึน 
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ตัวช้ีวัดความสําเร็จ R2 :  การคืนผูบริหารสูโรงเรียน 

(R2 : return the directors to school) 

มาตรฐานท่ี 1 สรางเสริมทักษะการกําหนดกลยุทธดานการบริหารจัดการศึกษา 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 สรางเสรมิทักษะกระบวนการคิดเชิงวิเคราะหบริบท ความทาทาย 

ของการบรหิารจัดการศึกษา 

  - ตัวช้ีวัดความสําเร็จ รอยละ 100 ของผูบริหารท่ีมีกระบวนการคิดเชิงวิเคราะหบริบท  

ความทาทายของการบริหารจัดการศึกษา 

ตัวบงช้ีท่ี 1.2 สรางเสรมิทักษะการวางแผนและการกําหนดกลยุทธการบริหารจัดการศึกษา 

  - ตัวช้ีวัดความสําเร็จ รอยละ 100 ของผูบริหารท่ีมีทักษะการวางแผนและการกําหนด 

กลยุทธการบริหารจัดการศึกษา 

ตัวบงช้ีท่ี 1.3 เรงรัดการนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม 

  - ตัวช้ีวัดความสําเร็จ รอยละ 100 ของผูบริหารท่ีนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม 

ตัวบงช้ีท่ี 1.4 สงเสริมการสรางและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษา (Model)  

เพื่อลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบท 

  - ตัวช้ีวัดความสําเร็จ รอยละ 100 ของผูบริหารท่ีสรางและพัฒนารูปแบบการบรหิาร 

จัดการศึกษา (Model) เพื่อลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบท 

ตัวบงช้ีท่ี 1.5 สงเสริมการบริหารจัดการคุณภาพดวยกระบวนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  

(School-Based Management : SBM) 

  - ตัวช้ีวัดความสําเร็จ รอยละ100 ของผูบริหารท่ีมีการบริหารจัดการคุณภาพดวยกระบวนการ 

บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School-Based Management : SBM) อยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานท่ี 2 สรางเสริมสมรรถนะดานการบริหารจัดการศึกษาสูความเปนเลิศ 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 สรางเสริมหลักการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

  - ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  รอยละ 100 ของผูบริหารท่ีนําหลักการบริหารจัดการท่ีดี 

ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มาใชในการปฏิบัติงาน 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 สรางเสริมและปลุกเราการบริหารการเปล่ียนแปลง (Change Management) 

  - ตัวช้ีวัดความสําเร็จ รอยละ 100 ของผูบริหาร ท่ีมีการบริหารการเปล่ียนแปลง  

(Change Management) 

ตัวบงช้ีท่ี 2.3 การสรางเครือขาย และการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

  - ตัวช้ีวัดความสําเร็จ รอยละ 100 ของผูบริหาร ท่ีมีการสรางเครือขาย และการมีสวนรวม 

ในการจัดการศึกษา 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.4 สงเสริมการบริหารงานเต็มเวลา เต็มความรู เต็มศักยภาพและมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 

  - ตัวช้ีวัดความสําเร็จ รอยละ 100 ของผูบริหารท่ีบริหารงานเต็มเวลา เต็มความรู  

เต็มศักยภาพและมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 

ตัวบงช้ีท่ี 2.5 สงเสริมภาวะผูนําการทํางานนอกกรอบ “กลาคิด กลาทํา กลานํา การเปล่ียนแปลง” 

  - ตัวช้ีวัดความสําเร็จ รอยละ 100 ของผูบริหารท่ีมีภาวะผูนําการทํางานนอกกรอบ  

“กลาคิด กลาทํา กลานําการเปล่ียนแปลง” 

มาตรฐานท่ี 3 พัฒนาศักยภาพการสรางองคความรูในเชิงบริหารจัดการศึกษา 

  ตัวบงช้ีท่ี 3.1 สรางจิตสํานึก ความตระหนักในบทบาทและหนาท่ี มีอุดมการณรัก และศรัทธา 

ในองคกร 

    - ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  รอยละ 100 ของผูบริหาร มีจิตสํานึก ความตระหนักในบทบาท 

และหนาท่ี มีอุดมการณ รักและศรัทธาในองคกร 

ตัวบงช้ีท่ี 3.2 สงเสริมใหสถานศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) 

  - ตัวช้ีวัดความสําเร็จ รอยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีเปนองคกรแหงการเรียนรู 

  ตัวบงช้ีท่ี 3.3 เสริมสรางสมรรถนะ ศักยภาพในการเปนผูนําทางวิชาการและการนําองคกร 

สูความเปนเลิศ 

  - ตัวช้ีวัดความสําเร็จ รอยละ 100 ของผูบริหารท่ีมีสมรรถนะ ศักยภาพในการเปนผูนํา 

ทางวิชาการและการนําองคกรสูความเปนเลิศ 

ตัวบงช้ีท่ี 3.4 สงเสริมการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการศึกษา 

  - ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  รอยละ 100 ของผูบริหารท่ีนํานวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

มาใชในการบริหารจัดการศึกษา 

  ตัวบงช้ีท่ี 3.5 สรางเสริมระบบการควบคุม  การวัดประเมิน และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

ท่ีเขมแข็ง 

    - ตัวช้ีวัดความสําเร็จ รอยละ 100 ของผูบริหารท่ีมีระบบการควบคุม การวัดประเมิน  

และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเขมแข็ง 
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ตัวช้ีวัดความสําเร็จ R3 :  การคืนศึกษานิเทศกสูครู 

(R3 : Return the educational supervisors to the teachers) 

มาตรฐานท่ี 1 สรางจิตสํานึก และจรรยาบรรณวิชาชีพศึกษานิเทศก 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 สงเสริมการประพฤติ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  - ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  รอยละ 100 ของศึกษานิเทศกท่ีประพฤติ การปฏิบัติ 

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเหมาะสม 

ตัวบงช้ีท่ี 1.2 สงเสริมพัฒนาบุคลิกภาพ การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 

  - ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  รอยละ 100 ของศึกษานิเทศก มีการพัฒนาบุคลิกภาพ และประพฤติ  

ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 

ตัวบงช้ีท่ี 1.3 เสริมสรางและปลูกฝงการมีจิตสาธารณะ และการใหบรกิารทางวิชาการ 

  - ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  รอยละ 100 ของศึกษานิเทศก มีจิตสาธารณะ และการใหบริการ 

ทางวิชาการ 

ตัวบงช้ีท่ี 1.4 สงเสริมใหปฏิบัติหนาท่ี “เต็มเวลา เต็มความรู เต็มศักยภาพ” มีจิตสํานึก 

และตระหนักในบทบาทหนาท่ีของศึกษานิเทศก 

  - ตัวช้ีวัดความสําเร็จ รอยละ 100 ของศึกษานิเทศกปฏิบัติหนาท่ี “เต็มเวลา เต็มความรู  

เต็มศักยภาพ” มีจิตสํานึกและตระหนักในบทบาทหนาท่ีของศึกษานิเทศก 

ตัวบงช้ีท่ี 1.5 สรางความตระหนัก การชวยเหลือเกื้อกูล และยึดมั่นระบบคุณธรรม 

  - ตัวช้ีวัดความสําเร็จ รอยละ 100 ของศึกษานิเทศก ท่ีมีความตระหนัก การชวยเหลือเกื้อกูล 

และยึดมั่นระบบคุณธรรม 

มาตรฐานท่ี 2 สรางศักยภาพ และองคความรูสูการนิเทศการศึกษามืออาชีพ 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 สรางเสรมิสมรรถนะดานการวางแผนการนิเทศ ท่ีสอดคลองกับนโยบาย 

และเปาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  - ตัวช้ีวัดความสําเร็จ รอยละ 100 ของศึกษานิเทศก ท่ีมีการวางแผนท่ีสอดคลอง 

กับนโยบายและเปาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 สรางเสริมสมรรถนะการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

  - ตัวช้ีวัดความสําเร็จ รอยละ 100 ของศึกษานิเทศกมีสมรรถนะการพัฒนาหลักสูตร 

และการสอน 

ตัวบงช้ีท่ี 2.3 สรางเสริมแนวทางการนิเทศการศึกษาท่ีนําไปสูการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 

  - ตัวช้ีวัดความสําเร็จ รอยละ 100 ของศึกษานิเทศก ท่ีมีการนิเทศการศึกษาท่ีนําไปสู 

การพัฒนาครู อยางเต็มศักยภาพ 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.4 พัฒนาศักยภาพผูนําและการสรางผูนําทางวิชาการมืออาชีพ 

  - ตัวช้ีวัดความสําเร็จ รอยละ 100 ของศึกษานิเทศก ท่ีศักยภาพผูนําทางวิชาการแบบมืออาชีพ 

ตัวบงช้ีท่ี 2.5 สรางเสริมกระบวนการนิเทศการศึกษาท่ีสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 

  - ตัวช้ีวัดความสําเร็จ รอยละ 100 ของศึกษานิเทศกมีกระบวนการนิเทศการศึกษา 

ท่ีสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 

มาตรฐานท่ี 3 สงเสริมกระบวนการนิเทศการศึกษาสูความเปนเลิศ 

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 สงเสริมการนําสมรรถนะ “รูลึก รูจริง รูกวาง” ตามกรอบภาระงานการนิเทศ 

การศึกษาสูการปฏิบัติ 

  - ตัวช้ีวัดความสําเร็จ รอยละ 100 ของศึกษานิเทศกนําสมรรถนะ “รูลึก รูจริง รูกวาง” 

ตามกรอบภาระงานการนิเทศการศึกษาสูการปฏิบัติ อยางเปนรูปธรรม 

ตัวบงช้ีท่ี 3.2 สงเสริมการนิเทศการศึกษา ดวยระบบพี่เล้ียง (Coaching and Mentoring)  

สูผูรับการนิเทศ 

  - ตัวช้ีวัดความสําเร็จ รอยละ 100 ของศึกษานิเทศก มีการนิเทศการศึกษา ดวยระบบพี่เล้ียง 

(Coaching and Mentoring) สูผูรับการนิเทศ 

ตัวบงช้ีท่ี 3.3 สงเสริมการใชเทคนิค วิธีการ และกระบวนการนิเทศท่ีเหมาะสมกับบริบท 

ของผูรับการนิเทศ 

  - ตัวช้ีวัดความสําเร็จ รอยละ 100 ของศึกษานิเทศก ใชเทคนิค วิธีการ และกระบวนการนิเทศ 

ท่ีเหมาะสมกับบริบทของผูรับการนิเทศ 

ตัวบงช้ีท่ี 3.4 สรางเครือขายครูแกนนํา และครูเครือขายการนิเทศการศึกษา 

  - ตัวช้ีวัดความสําเร็จ รอยละ 100 ของศึกษานิเทศก มีเครือขายครูแกนนํา และครูเครือขาย 

การนิเทศการศึกษา 

ตัวบงช้ีท่ี 3.5 สรางเสริมการพัฒนาการใชนวัตกรรมการนิเทศการศึกษาอยางมืออาชีพ 

  - ตัวช้ีวัดความสําเร็จ รอยละ 100 ของศึกษานิเทศกมีการพัฒนาการใชนวัตกรรม 

การนิเทศการศึกษาอยางมืออาชีพ 

 

 
 



39 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

- ตัวอยางเคร่ืองมือ 
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       แบบประเมนิการปฏบิตัิตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู

สํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสุพรรณบรุี เขต 3 
 

 คําช้ีแจง ขอความแตละรายการตอไปนี้โปรดพิจารณาวาแตละรายการตรงกับสภาพท่ีเปนจริงมาก   

             ท่ีสุดในชองใดแลวทําเครื่องหมาย √ ลงในชองนั้นเพียงชองเดียว โดยแตละหมายเลข 

             มีความหมายดังนี้ 

  5   หมายถึง  มีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด 

  4   หมายถึง  มีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

  3   หมายถึง  มีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 

2 หมายถึง  มีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติอยูในระดับนอย 

1   หมายถึง  มีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 

ขอ ประเด็น 
การปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
1 ปฏิบัติงานตามหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จอยางมีคุณภาพตาม

เปาหมาย 
     

2 คนควา แสวงหาและนําเทคนิคดานวิชาชีพท่ีพัฒนาและกาวหนาเปนท่ี
ยอมรับมาใชแกศิษยและผูรับบริการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีพึงประสงค 

     

3 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต      

4 ใหคําปรึกษาหรือชวยเหลือศิษยและผูรับบริหารดวยความเมตตา อยางเต็ม
กําลังความสามารถและเสมอภาค 

     

5 อุทิศเวลาใหกับงานอยางเต็มท่ี      

6 แตงกายใหเหมาะสมกับความเปนคร ู      

7 สงเสริมใหศิษยแสวงหาความรูไดดวยตนเองจากส่ือ อุปกรณและแหลง
เรียนรูอยางหลากหลาย 

     

8 ไมทําโทษนักเรียนดวยการใชอารมณ      

9 ใหความดูแลเอาใจใสศิษยทุกคนดวยความเสมอภาค      
10 ทํางานรวมกับผูอื่นเปนทีมได      

 

 

R1: คร ู 

เครื่องมือมาตรฐานที1่ ตัวบงชี้ที ่1.1 
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แบบนิเทศ ติดตามการนํานโยบาย มาตรการ แนวทางการขับเคลื่อน 

คุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสูการปฏิบัติ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

 

คําช้ีแจง ขอความแตละรายการตอไปนี้โปรดพิจารณาวาแตละรายการตรงกับสภาพท่ีเปนจริง 

มากท่ีสุดแลว ทําเครื่องหมาย √ ลงในชองนั้นเพียงชองเดียว โดยแตละหมายเลขมีความหมายดังนี้ 

   5  หมายถึง  มีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด 

   4  หมายถึง  มีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

   3  หมายถึง  มีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 

   2  หมายถึง  มีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติอยูในระดับนอย 

   1  หมายถึง  มีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 

 

 

 

 

ขอ ประเด็น 
การปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

1 โรงเรียนมีสวนรวมในการพฒันาคุณภาพการศึกษา      

2 ครูอยูในหองเรียนทําหนาท่ีสอนมากกวาการอบรม      

3 ผูบริหารโรงเรียนอยูในโรงเรียนมากกวาอยูนอกโรงเรียน      

4 สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู      

5 ครูมีกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ      

6 ครูใชส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา      

7 สถานศึกษามีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีคุณภาพ      

8 ครูปรับการเรียน การสอนท่ีมีคุณภาพ      

9 ครูจัดประสบการณการเรียนรูใหครบถวนทุกกิจกรรม      

10 ครูจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะอาชีพ      

R1: คร ู 

เครื่องมือมาตรฐานที2่ ตัวบงชี้ที2่.2 
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แบบเสนอผลงาน/การปฏบิตัิที่เปนเลศิ ( Best Practice ) 

สํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสุพรรณบรุี เขต 3 

 
ประเภท       สถานศึกษา ขนาด................. 

                   ผูบริหารสถานศึกษา ขนาด................. 

                   รองผูบริหารสถานศึกษา ขนาด................. 

  ครูผูสอน      

สาขา          ภาษาไทย    คณิตศาสตร      วิทยาศาสตร        ภาษาตางประเทศ 

 สังคมศึกษาฯ ศิลปะ           สุขศึกษา/พลศึกษา   

 การงานอาชีพและเทคโนโลยี    บูรณาการ 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  - กิจกรรมแนะแนว 

                                                 - กิจกรรมชุมนุม ชมรม 

                                                 - กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 

                                                 - ลูกเสือ  เนตรนารี    

 สงเสริมการเรียนการสอน (หองสมุด /แหลงเรียนรู ) 

 ปฐมวัย 

ดาน             วิชาการ           บริหารจัดการ    นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

ระดับ ปฐมวัย                    ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนตน 

ช่ือผลงาน 

................................................................................................................................................................  

ช่ือผูเสนอผลงาน 

................................................................................................................................................................  

โรงเรียน/หนวยงาน

................................................................................................................................................................  

โทรศัพท...................................................มือถือ……………………………..……………………… 

โทรสาร.....................................................e-mail………………….…..……………………………  

R1 : ครู  

เครื่องมือมาตรฐานที่3 ตัวบงชี้ที่3.3 
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รายละเอียดผลงาน  

( ความยาวไมเกิน 10 หนากระดาษ A 4  พิมพดวยตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point )  

1. ความสําคัญของผลงาน/การปฏิบัติท่ีเปนเลิศ ท่ีนําเสนอ (9 คะแนน)  

- ระบุเหตุผล ความจําเปน ปญหาหรือความตองการ แนวคิดหลักการสําคัญในการออกแบบ ผลงาน

หรือนวัตกรรมท่ีนําเสนอ  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. จุดประสงคและเปาหมาย ของการดําเนินงาน (6 คะแนน) 

- ระบุจุดประสงคและเปาหมายของการดําเนินงานอยางชัดเจน สอดคลองกับปญหา ความตองการ

จําเปน  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือข้ันตอนการดําเนินงาน (30 คะแนน) 

- ระบุกระบวนการ หรือวิธีการในการผลิต การนําไปใช และการพัฒนาผลงานโดยมข้ัีนตอน  

ตอเนื่องสัมพันธกัน และสอดคลองกับวัตถุประสงค      

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ผลการดําเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชนท่ีไดรับ (30 คะแนน) 

- ระบุผลสําเร็จของการดําเนนิงานท่ีเกิดจากการนําไปใช คุณคาของผลงาน/นวัตกรรมท่ีสงผล  

ตอการพัฒนาผูเรียน และประโยชนท่ีไดรับจากผลงาน/นวัตกรรม  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ปจจัยความสําเร็จ (6 คะแนน) 

- ระบุบุคคล / หนวยงาน / องคกร หรือ วิธีการท่ีชวยใหงานประสบผลสําเร็จตามจุดประสงค  

การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ สงผลตอคุณภาพของผลงาน/นวัตกรรม  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6. บทเรียนท่ีไดรับ (Lesson Learned) (9 คะแนน) 

- ระบุขอสรุป ขอสังเกต /ขอเสนอแนะ และขอควรระวงั ท่ีเปนแนวทางในการนําผลงานไปใช/  

พัฒนาตอ หรือดําเนินการใหประสบความสําเร็จมากยิ่งข้ึนตอไป  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. การเผยแพร/การไดรับการยอมรับ/รางวัลท่ีไดรับ (6 คะแนน) 

- ระบุขอมูลท่ีทําใหเห็นรองรอยหลักฐานการเผยแพรผลงาน/ นวัตกรรม และการยกยองชมเชย  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. การนําเสนอผลงานตอคณะกรรมการ (4 คะแนน) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

หมายเหตุ  

1. ผูสงผลงานเขียนขอมูลสรุป ตามรายการพิจารณา ใหครบท้ัง 7 รายการ โดยมีความยาวไมเกิน  

   10 หนา กระดาษ A4   พิมพดวยตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point 

2. สงผลงาน ภายในวันท่ี .................................................... 

3. เกณฑการคัดเลือกผลงาน/การปฏิบัติท่ีเปนเลิศ มีรายการพิจารณา จํานวน 8 รายการ  

   รวม 100 คะแนน  

4. เกณฑคุณภาพผลงาน  

การพิจารณาคะแนนรวมทุกรายการ มีเกณฑคุณภาพผลงาน ดังนี้   

- ผลงานรางวัลเหรียญทอง   ไดคะแนน ต้ังแต 81 - 100 คะแนน  

- ผลงานรางวัลเหรียญเงิน  ไดคะแนน ต้ังแต 61 - 80 คะแนน  

- ผลงานรางวัลเหรียญทองแดง ไดคะแนน ต้ังแต 51 - 60 คะแนน 
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สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 
 

 

แบบนิเทศ ติดตามการประเมินการปฏิบัติงานดานการเงินของสถานศึกษา 

  

สวนท่ี 1 การตรวจสอบแผนปฏิบัติการประจําป 

ท่ี รายการ คาคะแนน คะแนนท่ีได 
1 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป   

1.1 สถานศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 1  
1.2 แผนปฏิบัติการประจําปมีความสอดคลองกับภารกิจของสถานศึกษา 0.5  
 และจุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
1.3 แผนปฏิบัติการประจําปครอบคลุมแหลงเงินทุกประเภทท่ีอยูใน 0.5  
 ความรับผิดชอบของสถานศึกษา   
1.4 แผนปฏิบัติการประจําปไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 0.5  
 การศึกษาข้ันพื้นฐาน   

2 การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป   
       การใชจายแตละโครงการ/กิจกรรมเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําป 1  
กรณีมีความจําเปนไมสามารถดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมใหเปนไป   
ตามแผนปฏิบัติการประจําปได  สถานศึกษาไดรายงานปญหา/อุปสรรค   
การดําเนินงานใหผูอํานวยการสถานศึกษาทราบ   

3 
 
 
 
 

 
 

การติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน   
3.1 สถานศึกษามีการติดตามเรงรัดการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมใหม ี 0.5  
 การใชจายเงินเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําปอยางนอยทุกภาค

เรียน 
  

3.2 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานครบถวนทุกโครงการ/กิจกรรม 1  
 ตามท่ีกําหนดในแผนปฏิบัติการประจําป เสนอใหผูอํานวยการ   
 สถานศึกษาทราบ   

 รวม 5  

 

 

 

 

R2 : ผูบริหาร 

เคร่ืองมือมาตรฐานท่ี2 ตัวบงชี้ท่ี2.1 
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แบบสงัเกตพฤตกิรรมการพฒันาบคุลกิภาพของศกึษานิเทศก 

สํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสุพรรณบรุี เขต 3 
 

คําช้ีแจง: ขอความแตละรายการตอไปน้ีโปรดพิจารณาวาแตละรายการตรงกับสภาพท่ีเปนจรงิมากท่ีสุด   

            แลวทําเครื่องหมาย √ ลงในชองน้ันเพียงชองเดียว โดยแตละหมายเลขมีความหมายดังน้ี 

   5  หมายถึง  มีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด 

   4  หมายถึง  มีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

   3  หมายถึง  มีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 

   2  หมายถึง  มีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติอยูในระดับนอย 

   1  หมายถึง  มีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติอยูในระดับนอยท่ีสุด 

ขอ ประเด็น 
การปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

1 รูปรางหนาตา กิริยาอาการ ลักษณะทาทางท่ีสงางาม      

2 
การแตงกายท่ีเหมาะสม คือ การแตงกาย (รวมถึงแตงหนาและทรงผม) ท่ีสะอาด 

เรียบรอย ดูดี นานับถือ ถูกกาลเทศะ 
     

3 กิริยามารยาท คือ มีกิริยามารยาท่ีเรียบรอย สุภาพออนโยน นุมนวล      

4 ยืน น่ัง เดิน ใหเรียบรอยเหมาะสม      

5 การพูดดวยถอยคําท่ีถูกตอง ชัดเจน      

6 การพูดท่ีถูกกาลเทศะ      

7 มีพฤติกรรมใหเหมาะสมกับฐานะ ตําแหนงหนาท่ี คุณวุฒิและวัยวุฒิของตน      

8 การควบคุมอารมณไดดี ท้ังอารมณดีใจ โกรธ เศรา หรือหงุดหงิด      

9 
ความมีระเบียบวินัย สํารวมระวังความประพฤติตนอยูในระเบียบแบบแผน 

(ประพฤติตอเปนแบบอยางท่ีดี) 
     

10 มีความออนนอมถอมตน      

 

  

 

 

 

R3: ศึกษานิเทศก 

เครื่องมือมาตรฐานที ่1 ตวับงชีท้ี่ 1.2 
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	ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ส่งเสริมการบริหารจัดการคุณภาพด้วยกระบวนการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
	(School-Based Management : SBM)
	- ตัวชี้วัดความสำเร็จ ร้อยละ100 ของผู้บริหารที่มีการบริหารจัดการคุณภาพด้วยกระบวนการ
	บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management : SBM) อย่างมีประสิทธิภาพ

