คูม่ อื
การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ
ด้วย Application Line

กลุ่มงานพัฒนาสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศด้วย Application Line
โลกในศตวรรษที่ 21 หรือ ไทยแลนด์ 4.0 มีวิวัฒนาการที่ก้าวล้า
ทันสมัย จนบางครั้งการประสานงานผ่านตัวบุคคลไม่อาจจะเข้าถึงกลุ่มบุคคลหรือ
ทันต่อเวลาได้ จึงต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเกิดประโยชน์ โดยทางกลุ่มนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลทางการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต 3 มีข้อจากัดในเรื่องอัตรากาลังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานตาแหน่งและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ
และจากผู้บริหารการศึกษา กอปรกับข้อจากัดในเรื่องของเวลาที่ศึกษานิเทศก์
ต้องไปพบปะ พูดคุยเพื่อพัฒนางาน หรือการร่วมประชุมเพื่อ การจัดการความรู้
เนื่องจากภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น จึงได้เล็งเห็นว่า Application Line เป็นสิ่งที่ทุก
คนสามารถเข้าถึงได้อย่างง่าย สามารถโต้ตอบได้ทั้งระบบเสียง ข้อความ VDO CALL ตลอดจนถึงการ POST รูปภาพต่างๆ โดยไม่เสียเงิน ซึ่งการใช้ระบบ
INTER-NET ทุ ก คนใช้ กั น อย่ า งแพร่ ห ลาย ท าให้ เ กิ ด ความสะดวกในการ
ติดต่อสื่อสารในยุคที่โทรศัพท์มือถือกลายเป็นปัจจัยที่ 5 ในการดารงชีวิต เป็น
สิ่งจาเป็นเพื่อใช้ในการทางาน ทาให้ผู้ใช้ชื่นชอบ จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริการของ
กลุ่ ม นิ เ ทศ ก ากั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา ได้ ค รอบคลุ ม
ทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกภาระงานเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องการติดต่อ สื่อสาร
ที่รวดเร็วอย่างทันท่วงที จึงได้จัดตั้งกลุ่ม Line ขึ้นมา โดยมีกลุ่ม Line ในชื่อต่าง ๆ
ดังนี้

1. Application Line ศน.Sri 3 ใช้สาหรับสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่าง และ
ให้ความกระจ่างในเรื่องวิชาการ กลุ่มเป้าหมาย คือ ศึกษานิเทศก์ทุกคน รอง
ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษาที่ผิดชอบกลุ่มนิเทศ และผู้อานวยการ
เขตพื้นที่การศึกษา
2. Application Line Supervisors ใช้สาหรับสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่าง
ให้ ค วามกระจ่ า งในเรื่ อ งวิ ช าการ และเรื่ อ งทั่ ว ไป ตามฉบั บ พี่ น้ อ ง
กลุ่มเป้าหมาย คือ ศึกษานิเทศก์ทุกคนของเขตพื้นที่การศึกษา
3. Application Line สายตรง ศน.สพป. ใช้สาหรับสื่อสารข้อมูลข่าวสาร
ต่ า ง และให้ ค วามกระจ่ า งในเรื่ อ งวิ ช าการ กลุ่ ม เป้ า หมาย คื อ
ศึ ก ษานิ เ ทศก์ ทุ ก คน ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และ รั ก ษาการผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา
4. Application Line คุณครูปฐมวัย เขต 3 สฎ ใช้สาหรับสื่อสารข้อมูล
ข่าวสารต่าง และให้ความกระจ่างในเรื่องวิชาการปฐมวัย กลุ่มเป้าหมาย
คือ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการศึกษาปฐมวัย และคุณครูปฐมวัยทุกคน
(ข้า ราชการ พนัก งานราชการ อั ตราจ้ าง) ในเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา ซึ่ ง
ครอบคลุมทั้ง 6 อาเภอ
5. Application Line ศูนย์เด็กปฐมวัยฯ สฎ.3 ใช้สาหรับสื่อสารข้อมูล
ข่าวสารต่าง ความเคลื่อนไหวในแวดวงการศึกษาปฐมวัย ของเขตพื้นที่
การศึ ก ษา กลุ่ ม เป้ า หมาย คือ ศึ ก ษานิ เ ทศก์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการศึ ก ษา
ปฐมวัย และเลขานุการศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ/เครือข่าย ในเขตพื้นที่
การศึกษา โดยมีศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบอาเภอ ทั้ง 6 อาเภอ จานวน 5

ศูนย์ ได้แก่ 1) ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบอาเภอบ้านนาสาร คือ โรงเรียน
ควนสุบรรณ 2) ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบอาเภอชัยบุรี คือ โรงเรียน
วัดสมัยสุวรรณ 3) ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบอาเภอเคียนซา
คือ
โรงเรียนบ้านพรหมรังสิต 4) ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบอาเภอพระแสง
คือ โรงเรียนวัดบางพา 5) ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบอาเภอเวียงสระ คือ
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่217 6) ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ
อาเภอบ้านนาเดิม คือ โรงเรียนบ้านนา ซึ่งโรงเรียนบ้านนาได้โอนย้าย
ไปต่างสังกัด จึงทาให้อาเภอบ้านนาเดิม ไม่มี ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบฯ
และ ศูนย์เด็กปฐมวัยเครือข่ายอาเภอ ทั้ง 6 อาเภอ จานวน 6 ศูนย์
ได้แก่ 1) ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบอาเภอบ้านนาสาร คือ โรงเรียนนาสาร
2) ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบอาเภอชัยบุรี คือ โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์
3) ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบอาเภอเคียนซา คือ โรงเรียนวัดอรัญคามวารี
4) ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบอาเภอพระแสง คือ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
5) ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบอาเภอเวียงสระ คือ โรงเรียนวัดเวียงสระ
6) ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบอาเภอบ้านนาเดิม คือ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
6. Application Line IPST ปฐมวัย จุด สฎ.3 ใช้สาหรับสื่อสารข้อมูล
ข่าวสารต่าง ให้ความกระจ่างในเรื่องการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาปฐมวัย STEM EDUCATION PRE-SCHOOL
กลุ่มเป้าหมาย คือ ศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบการศึกษาปฐมวัย และ
โรงเรี ย นในกลุ่ มเป้ าหมาย จ านวน 15 โรงเรียน โดยจาแนกเป็ น
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี

เขต 3 จานวน 10 โรง ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้านบางรูป 2) โรงเรียน
บ้านสาคูมิตรภาพที่ ๑๙๕ 3) โรงเรียนวัดสามพัน 4) โรงเรียนบ้านห้วยห้าง
5) โรงเรียนวัดสองแพรก 6) โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 7) โรงเรียน
บ้านเมรัย 8) โรงเรียนบ้านทับใหม่ 9) โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
10) โรงเรี ย นบ้ า นบางเหรี ย ง โรงเรี ย นในสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน(สช.) จานวน 5 โรง ได้แก่ 1) โรงเรียน
ปัญญาทิพย์ 2) โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 3) โรงเรียนจงฮั้ว 4) โรงเรียน
อนุบาลเพียรจรัส และ 5) โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์
7. Application Line New DLTV 61 ผอ. ใช้สาหรับสื่อสารข้อมูล
ข่าวสารต่าง ให้ความกระจ่างในเรื่อง New DLTV และเรื่องทั่วไป
กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงในสังกัด
สพป.สฎ.3
8. Application Line สื่อการอ่านป.1(สฎ.3) ใช้สาหรับสื่อสารข้อมูล
ข่าวสารต่าง ให้ความกระจ่างในเรื่อง ส่งเสริมพัฒนาการอ่านการเขียน
ของนักเรียนชั้น ป.1 และเรื่องทั่วไปกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้สอนแกนนาใน
การจั ดท าสื่ อเพื่ อส่ งเสริ ม พั ฒนาการการอ่ านการเขี ยน โรงเรี ยนในสั ง กั ด
สพป.สฎ.3
9. Application Line โครงงานวิทยาศาสตร์ เขต3 ใช้สาหรับสื่อสาร
ข้อมูลข่าวสารต่าง ให้ความกระจ่างในเรื่อง กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และ
เรื่องทั่วไป กลุ่มเป้าหมายคือ ครูผู้สอนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ทุกโรงใน
สังกัด สพป.สฎ.3

10. Application Line โรงเรียนขนาดเล็ก ใช้สาหรับสื่อสารข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ให้ความกระจ่างในเรื่อง การจัดการเรียนการสอน สาหรับโรงเรียน
ขนาดเล็ ก และเรื่ องทั่ว ไป กลุ่ มเป้าหมายคือ ผู้ บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงในสังกัด สพป.สฎ.3
11. Application Line emsurat3 ใช้สาหรับสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่าง ให้
ความกระจ่างในเรื่อง การวัดผลและประเมินผลทางการศึกษาทุกระดับ
กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู วิชาการและครูที่รับผิดชอบ
การวัดและประเมินผลทางการศึกษาทุกโรงในสังกัด สพป.สฎ.3
12. Application Line พัฒนาอาชีพ ใช้สาหรับสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่าง
ให้ความกระจ่างในเรื่อง ทักษะอาชีพในสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมาย คือ
ครู ผู้ รั บ ผิ ดชอบการพัฒ นาทักษะอาชีพในสถานศึกษาทุกโรงในสั งกัด
สพป.สฎ.3
13. Application Line โรงเรียนคุณธรรม สฎ.3 ใช้สาหรับสื่อสารข้อมูล
ข่าวสารต่าง ให้ความกระจ่างในเรื่อง การดาเนินงานโรงเรียนคุณธรรม
คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมใน
สถานศึกษาทุกโรงในสังกัด สพป.สฎ.3

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายการนิเทศด้วย Application Line
2. เพื่อให้ ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู มี
ความเข้าใจที่ตรงกันในเรื่องวิชา
ขั้นตอนการสร้าง Application Line Group

1. เปิดโทรศัพท์มือถือ กดไปที่ LINE โดยให้ ศึกษานิเทศก์ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายเป็น Admin

2. ไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วเลือก “เชิญ” หรือ “ คิวอาร์โค๊ด ” กดเข้าไป

บรรลุวตั ถุประสงค์

3. ถ้ากด “เชิญ” จะเจอลักษณะนี้

4. ให้สแกน คิวอาร์โค๊ด

5. แล้วกด “เข้าร่วม” นั้นหมายความว่าได้เข้าร่วมกลุ่ม LINE นั้นแล้ว

1. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 มีเครือข่ายการนิเทศกลุ่ม
LINE ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและภาระงาน
2. ทาให้ ประหยัดงบประมาณและเวลาเดินทาง ทั้งผู้ นิเทศและผู้รับการ
นิเทศ ทาให้สามารถบริหารเวลาที่เหลือในการปฏิบัติภารกิจอย่างอื่นได้
3. ผู้ใช้บริการ Application Line Group มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ
95.00

คณะทางาน
นายธนาวุฒิ รักษ์หนู
นายเดโช ขวัญพุฒ

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

ผูจ้ ดั ทา
นางสาวสารีย์ นุ่มนวล

ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
นายชม ฉิมภักดี
ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ
นางศศิธร พรัดมะลิ
ศึกษานิเทศก์
นายเชิดภัก ศิริสุข
ศึกษานิเทศก์
นางเฉลิมศรี ทองจีน
ศึกษานิเทศก์
นางสาวทหัยทิพย์ ฉางแก้ว
ศึกษานิเทศก์
นายเจริญ กระจ่างรส
ศึกษานิเทศก์
นางสาวมลทิรา รัตนบุรี
ศึกษานิเทศก์
ออกแบบรูปเล่มและจัดพิมพ์
นางสาวมลทิรา รัตนบุรี

ศึกษานิเทศก์

