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ค ำน ำ 
 
 คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่งศึกษานิเทศก์
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด  5  
มาตรา  39  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553  มาตรา  8  มาตรา  34  วรรคสอง ซึ่งผู้จัดท าปฏิบัติงานในกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบ การปฏิบัติงานเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน   
 ส าหรับ คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวนงานและคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่ม
งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานในหน้าที่ของข้าพเจ้า 

ขอขอบคุณผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้
ค าแนะน าปรึกษาในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ ไว้  ณ  โอกาสนี้  

 
 

นางกัญญลักษณ์  ศิริวารินทร ์  
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 สำรบัญ 
 

 

 หน้า 
ค าน า  
สารบัญ  
ตอนที่ 1 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์  
 1. งานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่ง   1 
 2. งานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 1 
 3. ภารกิจ สาระความรู้และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 2 

ตอนที่ 2 ขอบข่ายภารกิจกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
      1. งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 4 
      2. งานส่งเสริม สนับสนนุเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่                  
          เกี่ยวข้องและชุมชน 

8 

      3. งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของ 
          สถานศึกษา 

11 

      4. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 13 
ตอนที่ 3 ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย  
      1. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 14 
      2. งานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 15 
      3. งานพิเศษ งานโครงการและตัวชี้วัด 17 
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  ตอนที่ ๑  

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ 

 

๑. งานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่ง 

 ศึกษานิเทศก์ทุกคน ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับ
งานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ดังนี้  

 ๑.๑ งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการ  เรียนรู้ มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการวัดและ  ประเมินผลการศึกษา 
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  

๑.๒ การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพ่ือจัดท าเป็นเอกสาร คู่มือและสื่อใช้ในการปฏิบัติงานและ  เผยแพร่ให้ครูได้ใช้
ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน  

 ๑.๓ การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สื่อนวัตกรรมและ  เทคโนโลยี
ทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ  การศึกษา เพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้สนใจทั่วไป  

 ๑.๔ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนการ  นิเทศและการ
พัฒนางานวิชาการ  

 ๑.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๒. งานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 
เขต ๑ เป็นกลุ่มงานที่ด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
พัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ในการบริหาร  และจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียน  ทั้งระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเปู้าหมายของการศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับงานวิชาการและงาน
นิเทศการศึกษาเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการและวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือพัฒนาการจัดการ เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยให้มีความรู้ ความ เข้าใจในหลักการนิเทศการศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัด การ
ประเมินผลการศึกษา การ ประกันคุณภาพการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือครูและผู้เรียนในระดับสูง มีความสามารถ
ในการวาง แผนการนิเทศการศึกษา งานวิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา และจัดท า
รายงานโดยแสดงให้เห็นว่ามีการวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือน าผลไปใช้ในการพัฒนาการ นิเทศ
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การศึกษา มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง มีการถ่ายทอดและได้รับการยอมรับและมีการพัฒนาตน  และพัฒนา
วิชาชีพ มีเทคนิคชั้นสูงในการนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถพัฒนา นวัตกรรมการนิเทศการศึกษา
จนเป็นแบบอย่างแก่วิชาชีพส่งผลให้ครูและบุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษา  สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้บรรลุ
เป้าหมายของหลักสูตร มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของเขต พ้ืนที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มี
วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๓. ภารกิจ สาระความรู้ และ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

 ๑. การนิเทศการศึกษา ได้แก่ หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและกระบวนการนิเทศ กล  ยุทธ์การนิเทศ
การศึกษาใน เรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสร้างทักษะในการนิเทศ  การใช้กลยุทธ์ในการ
นิเทศ การน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ การควบคุมและการประเมินเพ่ือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
การนิเทศภายใน โดยสามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ พัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา
ได้ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการ  เรียนรู้การสอนและการบริหารจัดการการศึกษา 
ประสาน สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศ การศึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่าง
หลากหลายด้านความเป็นกัลยาณมิตร  

 ๒. นโยบายและการวางแผนการศึกษา ได้แก่ ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริบททาง เศรษฐกิจ สังคมและการ
เมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่างๆ การ  วิเคราะห์และก าหนดนโยบาย
การศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและประเมิน  นโยบายการศึกษา โดย สามารถให้
ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพ่ือ จัดท านโยบาย แผนและการติดตามประเมินผล
ด้านการศึกษา ให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการก าหนด นโยบายและการวางแผนด าเนินงานและการประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษา ให้ค าแนะน าปรึกษา 

เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งให้เกิดผลดี คุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังคม และ
สิ่งแวดล้อม  

 ๓. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร การสร้างหลักสูตร  สถานศึกษา หลักการ
พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา การวัดและการประเมินผล  การจัดการศึกษาพิเศษ โดย
สามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา สาธิตแนะน าครูให้
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน ประเมินหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้  

 ๔. การประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถศึกษา  วิเคราะห์ วิจัย การจัดท า
มาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลกา
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะและ การวางระบบการจัดท ารายงานผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ พร้อมรับการประเมินภายนอก  
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 ๕. การบริหารจัดการการศึกษา ได้แก่ หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา หลักการ  บริหารจัดการ
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการศึกษาโดย
สามารถให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของการศึกษานิเทศก์ การบริหาร
จัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน  

 ๖. การวิจัยทางการศึกษา ได้แก่ ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การน าผลการวิจัยไปใช้ โดย  สามารถให้
ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการน ากระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียน การสอน ให้ค าแนะน า
ปรึกษาเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  ด าเนินการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้
ใหม่ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษา  

 ๗. กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ได้แก่ กลวิธีการน าเสนอความรู้แนวคิด
ทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษา  ค้นคว้า ฯลฯ การวิเคราะห์ 
วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์โดยสามารถเขียนเอกสารทางวิชาการ  ประเภทต่างๆ แนะน าและให้
ค าปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา น าเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎีด้วย
วิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสมต่อการเรียนรู้  

 ๘. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ต  คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน ระบบมัลติมีเดียแบบ ปฏิสัมพันธ์ ส านักงานอัตโนมัติ โดยสามารถใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพ่ือการพัฒนา
ตนและการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม ให้ค าปรึกษา แนะน า การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ เพ่ือพัฒนาการจัด
การศึกษาแก่สถานศึกษา  

 ๙. คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับศึกษานิเทศก์ ได้แก่ คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ ศึกษานิเทศก์ 
จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ มีหลักธรรมในการนิเทศและ ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี 
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ตอนที่ ๒ 

ขอบข่ายภารกิจกลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    ๑. งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ     
  ๑.  รวบรวม จัดท า ระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ 
  ๒. ศึกษาสภาพปัญหา  ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

 ๓. จัดท าแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 ๔. ด าเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ โครงการเป็นฐาน ดังนี้ 

   ๔.๑ การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ายบริหารเป็นหลักในการนิเทศภายใน 
ส่งเสริมครูเป็นผู้สร้างกัลยาณมิตร นิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศ ครูต้นแบบ ครูแกนน า ผู้ปกครอง ชุมชน 
และภูมิปัญญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก รวมทั้งส่งเสริมการนิเทศที่มีการรวมพลังจากทุกฝ่าย 
        ๔.๒  การนิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน เช่น โครงการน าร่อง (Pilot Study)โครงการร่วมพัฒนา 
(Joint Project) เป็นต้น 
  ๕.  จัดท าสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ประสบผลส าเร็จ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 สถานศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดระบบการนิเทศ  และการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  

กลุ่มงานนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล 

ระบบบริหารและ 
 การจดัการศึกษา งานนิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการบรหิาร

และการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของสถานศกึษา 

งานสง่เสรมิสนบัสนุนเครอืขา่ยการนิเทศของเขตพืน้ที่
การศกึษา สถานศกึษา หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและชมุชน 
          

งานสง่เสรมิและพฒันาระบบการนิเทศและการจดั
กระบวนการเรยีนรู ้

งานศกึษาคน้ควา้  วเิคราะหว์จิยัการพฒันาระบบบรหิาร
และการจดัการศกึษา 
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 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  

 
1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 

                งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

2. วัตถุประสงค์  
1.  เพ่ือเป็นแนวทางในส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ

สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  2. เพ่ือเป็นคู่มือในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของของ

สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. ขอบเขตของงาน 

เป็นแนวทางส าหรับกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ใช้ในการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการนิเทศการศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของของสถานศึกษาในสังกัด เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
   4. ค าจ ากัดความ 
 การส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดการเรียนการสอน  หมายถึง การจัดกิจกรรม รูปแบบ 
แนวทาง เทคนิค วิธีการ ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รูปแบบแนวทางในการด าเนินงาน การสร้าง จัดหา
เครื่องมือ นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาทักษะ ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาใน
สถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนที่เป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนภายในสถานศึกษา รวมถึงการจัดกิจกรรม เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 
 ระบบการนิเทศ  หมายถึง  นวัตกรรม รูปแบบ วิธีการให้ค าแนะน า ชี้แนะ ส่งเสริม อบรม พัฒนา สร้าง
เสริมองค์ความรู้ให้แก่ผู้รับการนิเทศทั้งด้านการบริหารจัดการศึกษา การนิเทศการเรียนการสอน และการพัฒนากิจ
กรมโครงการต่าง ๆ 
 การจัดการเรียนการสอน   หมายถึง ขั้นตอน กระบวนการ วิธีสอน กิจกรรมที่ครูผู้สอนจัดให้ผู้เรียน ได้ฝึก
ปฏิบัติ เพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความรู้ ทักษะ สามารถน าไปปฏิบัติหรือ
ใช้ประโยชน์ได้ 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1. วิเคราะห์ภาระงาน จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบนิเทศและการจัดการเรียนการสอน 



6 
 
       2. ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการรับการนิเทศการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา 

3. จัดท าแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดการเรียนการสอน 
4. ก าหนดวิธีการ แนวทางการนิเทศ สร้าง แสวงหาเครื่องมือ นวัตกรรม เพื่อด าเนินการนิเทศการศึกษา

และการเรียนการสอน 
5. ติดตามและประเมินผลการนิเทศการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน น าผลการประเมินไปก าหนด

แนวทางการพัฒนาระบบนิเทศและกระบวนการเรียนรู้ในคราวต่อไป 
6. สรุป รายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อหน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  
     6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรลผุล 

จัดท าแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเทศและการจัดการเรียนการสอน 

ประเมินผลการนิเทศ 

สรุป รายงาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ระบบการนิเทศฯ 

วิเคราะหภ์าระงาน/ศึกษาสภาพความต้องการ/จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 

ก าหนดวิธีการ/สรา้งเครื่องมือ/ด าเนินการนิเทศ 

ระบบการนเิทศการศึกษา/ 
การนิเทศการบริหารจัดการศึกษา 

ระบบการนเิทศการเรียนการสอนการ
จัดกระบวนการเรียนรู ้

ปรับปรุง/พัฒนา 

ไม่บรรลผุล 

ระบบการนเิทศการศึกษาและการเรียนการสอน 
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   7.  แบบฟอร์มท่ีใช้ 

  1. แบบนิเทศติดตามการพัฒนาระบบการนิเทศและจัดการเรียนการสอน 
  2. แบบประเมินผลการพัฒนาระบบการนิเทศและจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา เช่น ระบบ
การนิเทศภายใน  การสร้างเครือข่าย 
  3.  แบบประเมินผลโครงการ 
  4.  แบบรายงานผลการพัฒนาระบบการนิเทศและจัดการเรียนการสอน 
 

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
 2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 3. หลักการพัฒนาระบบการนิเทศภายในและการสร้างเครือข่าย 
 4. หลักการติดตามและประเมินผลโครงการ
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            ๒. งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ชุมชน 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ประสานการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ๒. จัดท าแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 ๓. ด าเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย 
  ๓.๑  พัฒนาห้องเรียน หรือสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
  ๓.๒  จัดตั้งและด าเนินการในรูปแบบของเครือข่ายชุมชน 
  ๓.๓  จัดเวทีวิชาการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  ๓.๔  จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนน า  ครูต้นแบบ  ครูแห่งชาติ  เป็นต้น 
 ๔. จัดท าสรุปรายงาน และเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบเครือข่ายการนิเทศ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ๑.   สถานศึกษาได้รับการพัฒนาจากองค์กรเครือข่ายอย่างเป็นระบบ 
  ๒.  หน่วยงาน ชุมชน  องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

    กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 

1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
             ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน 

  2. วัตถุประสงค์  
   1.  เพ่ือเป็นแนวทางในส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องและชุมชน 
            2. เพ่ือเป็นคู่มือในส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องและชุมชน 
3. ขอบเขตของงาน 

เป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน ที่จะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบต่างๆ  เช่น  การจัดเครือข่ายบุคคล  ครูแกนน า  
ครูต้นแบบ  เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพตามระดับการศึกษา เช่น กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพระดับปฐมวัย   
ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  เครือข่ายโรงเรียนคู่พัฒนา โรงเรียนพ่ีโรงเรียนน้องเครือข่ายการพัฒนาชุมชน  การพัฒนา
คุณภาพโดยการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   การพัฒนาเครือข่ายห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
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   4. ค าจ ากัดความ 
 ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน  
หมายถึง  การจัดระบบการนิเทศที่ต้องอาศัยการท างานร่วมกันเป็นเครือข่ายของบุคคลและหน่วยงาน ทั้งระดับส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษา และชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 1. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ศึกษาความต้องการการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศท้ังระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน        

2.  จัดท าแผนสร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ โดยค านึงถึงสภาพ
ปัญหาและความต้องการของแต่ละเครือข่าย 

3.  ประชุม/สัมมนาเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ เพื่อสร้างความเข้าใจและก าหนดแนวทางการพัฒนา 
4.   ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่างๆ  เช่น 
 4.1  จัดเครือข่ายบุคคล  เช่น ครูแกนน า  ครูต้นแบบ  ครูแห่งชาติ  ฯลฯ 
 4.2  จัดเครือข่ายในรูปชุมนุม  เช่น ชุมนุมครูปฐมวัย  ครูวทิยาศาสตร์ ฯลฯ 
 4.3  เครือข่ายในรูปของระดับการศึกษา เช่น  เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพระดับปฐมวัย   

ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
 4.4  เครือข่ายในรูปของชุมชน  เช่น  เครือข่ายสุขภาพ  เครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 
 4.5  เครือข่ายในรูปของห้องเรียนหรือสถานศึกษา เช่น  การพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์  เครือข่าย

โรงเรียนผู้น าการเปลี่ยนแปลง  เครือข่ายห้องเรียนโรงเรียนในฝัน 
5.  ประเมินผลและสรุปผลการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 
6.  น าผลการประเมินไปก าหนดแนวทางการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนต่อไป    
       7.  สรุปผลการด าเนินงานเครือข่ายการนิเทศและรายงานผลการพัฒนาต่อหน่วยงานต้นสังกัด/สถานศึกษา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์       
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 7.  แบบฟอร์มท่ีใช้ 

    1. แบบส ารวจความต้องการการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 

    2. แบบติดตามและประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องและชุมชน       

 3. แบบรายงานผลการพัฒนาระบบการนิเทศและจัดการเรียนการสอน 
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  

  1.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
  2.   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
  3.   หลักการสร้างเครือข่าย 
  4.   หลักการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการสร้างเครือข่าย 

บรรลผุล 

ไม่บรรลผุล 

จัดท าแผนสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ 

ประเมินและสรุปผล
การนิเทศ 

 

จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ/ศึกษาสภาพความต้องการ 

ประชุม/สัมมนาเครือข่ายการนเิทศทุกระดับ 
เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนา 

ด าเนินการพัฒนาเครือข่าย 

ปรับปรุง/พัฒนา 

สรุปรายงานผลต่อหน่วยงานต้นสงักัด/สถานศึกษา/
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์ 



11 
 
     ๓. งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
๑. จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ของสถานศึกษา 
 ๒. ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าเกณฑ์  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  ในการบริหารและการจัดการศึกษา 
 ๓. ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
สถานศึกษา 

 ๔. สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดท ารายงานเผยแพร่ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา น าผลการรายงานไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.๒๕๔๖ 

1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

  2. วัตถุประสงค์  
1.  เพ่ือเป็นแนวทางในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ของกลุ่มนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา 
2. เพ่ือเป็นคู่มือในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

  3. ขอบเขตของงาน 
งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกระบวนการนิเทศ ติดตาม ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ 

วิจัย และประเมินผลการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด                       
4. ค าจ ากัดความ  

การนิเทศการจัดการศึกษา  หมายถึง การช่วยเหลือ แนะน า ส่งเสริมสนับสนุน รวมถึงการศึกษา ค้นคว้า 
วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเพ่ือให้การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผล ทุกภาคส่วนมีความพึงพอใจ 

การติดตามการจัดการศึกษา  หมายถึง การติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าในการด าเนินงาน รวมทั้งปัญหา
อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินงานของสถานศึกษา เพ่ือจะหาแนวทางแก้ไข โดยยึดการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 

การประเมินผลการจัดการศึกษา หมายถึง การตีค่าผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าอยู่
ในระดับใดเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
         1. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ตามสภาพปัญหา ความต้องการเก่ียวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

2.  จัดท าเกณฑ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เครื่องมือ และวิธีการนิเทศ การตรวจสอบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
3.  สถานศึกษาประเมินตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
4.  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ตามเกณฑ์และตัวชี้วัด วิจัย พัฒนา

รูปแบบ/วิธีการที่เหมาะสม 
5.  น าผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามเกณฑ์และตัวชี้วัดมา

ก าหนดเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และวางแผนการด าเนินงาน 
6. สรุปผลการด าเนินงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
7. เผยแพร่ผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาต่อหน่วยงาน

ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจ 
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่บรรล ุ

บรรล ุ

จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ตามสภาพปัญหา ความ
ต้องการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

จัดท าเกณฑ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือและวิธีการนิเทศ 

 ประเมินผล
การนิเทศ ติด
ตามฯ 

สรุป/รายงานผล/เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ 

สถานศึกษาประเมินตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑ์และตัวช้ีวัด 

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลตามเกณฑ์และตัวช้ีวัด 

น าผลการนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลมาก าหนดเป็น
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และวางแผนการด าเนินงาน 

วิจัย/พัฒนา 
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7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
  7.1 แบบส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการเก่ียวการบริหารและการจัดการศึกษา 
  7.2 เกณฑ์  ตัวชี้วัดความส าเร็จของการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา      
  7.3 แบบติดตาม และสรุปผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา      
 

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
    8.1  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   
  8.2   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
  8.3   หลักการนิเทศ ติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา      
          8.4   การจัดท าเกณฑ์  ตัวชี้วัดความส าเร็จของการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
สถานศึกษา  
 
  ๔. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
            ๑.  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
            ๒.  ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  ๒.๑  การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  ๒.๒  การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
  ๒.๓  การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 
 ๓.  สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารและการจัด
การศึกษา 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
และน าผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

นางกัญญลักษณ์  ศิริวารนิทร์   ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏบิัติงาน ดังนี ้
1) ปฏิบัติหน้าในกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
๒) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และนโยบายของทาง

ราชการ  
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ตอนที่ ๓ 

ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ หมายถึง องค์ความรู้ ทักษะและค่านิยมที่ผู้ เรียนควรเรียนรู้ เพ่ือจะช่วยน าพาให้ บรรลุ

คุณภาพตามเปู้าหมายที่ก าหนด กลุ่มสาระการเรียนรู้ หมายถึง กลุ่มขององค์ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่          
ก าหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่างๆ โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จัดแบ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็น ๘ กลุ่ม ได้แก่  

๑) ภาษาไทย  
๒) คณิตศาสตร์  
๓) วิทยาศาสตร์  
๔) สังคม ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
๕) สุขศึกษาและพลศึกษา  
๖) ศิลปะ  
๗) การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
๘) ภาษาต่างประเทศ  
มาตรฐานการเรียนรู้  (Content standards/Academic standards/Learning standards หมายถึ ง 

คุณภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนเป็นสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้เมื่อจบการศึกษาขั้น  พ้ืนฐาน ความรู้ 
ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะที่ระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ถือเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้เรียนทุกคน ดังนั้น 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาทั้งระดับชาติ เขตพ้ืนที่การศึกษาและ สถานศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุคุณภาพตามที่มาตรฐานก าหนด มาตรฐานการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานถือ
เป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนา 
หลักสูตรการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัยและใช้ส าหรับผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แนวคิดดังกล่าวอยู่บนฐานความเชื่อ ที่ว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันได้  ตัวชี้วัด 
(Indicators) หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรมในการน าไปใช้ในการก าหนดเนื้อหา การเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์         
ส าคัญส าหรับการวัดและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน โดยทั่วไปจะมีการก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือใช้ในการ
ตรวจสอบผู้เรียนเป็นระยะๆ ในการพัฒนาไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ การก าหนดตัวชี้วัดดังกล่าวนั้น ในระบบ
การศึกษาบางแห่งอาจก าหนดไว้เป็นช่วงๆ ทุก ๓-๔ ปี แต่บางแห่งอาจก าหนดทุกระดับชั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมกับบริบทการศึกษาแต่ละแห่ง (ส านักวิชาการและ มาตรฐานการศึกษา , ๒๕๕๓)  

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพ่ือพัฒนางานสถานศึกษาหรือครูผู้สอนใน
ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
ตามศาสตร์ต่างๆ  
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นางกัญญลักษณ์  ศิริวารนิทร์   ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏบิัติงาน ดังนี ้
นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โดยมีหน้าทีและ        

ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
๑) นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
1. ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี หลักการการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการนิเทศการศึกษา เพื่อ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
2. ประสานงานกับผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูผู้สอนภาษาไทยเพ่ือสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และ

สร้างความตระหนักให้ครูผู้สอนได้เห็นความสำคัญ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ

เรียนรู้ วัดและประเมินผลที่ตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัด  
4. ส่งเสริม สนับสนุนเพื่อยกระดับคุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล ของ

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
5. นิเทศติดตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลของครูให้ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด  
6. ศึกษาค้นคว้าเคราะห์วิจัย แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้  และการวัดและประเมินผลที่ มี 

ประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
7. รายงานผลการดำเนินงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

 
ผลส าเร็จที่คาดหวัง  

 
1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้และมีการวัดและประเมินผล

อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 
๒. งานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 

ภาคีเครือข่าย หมายถึง กลุ่มบุคคล องค์กรที่มีเป้าหมายร่วมกัน มารวมตัวกันด้วยความสมัครใจ เพ่ือท า
กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย (ร่วมคิด / วางแผน ร่วมท า ร่วมประเมินผล) โดยมีความสัมพันธ์ แนวราบ มีความเสมอภาค 
และเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง งานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพ่ือพัฒนางาน
ของ สถานศึกษาในรูปของภาคีเครือข่าย ในการท างานร่วมกันกับกลุ่มสถานศึกษาในลักษณะของเครือข่ายใน ด้าน   
การประสานงาน (Coordination) ความร่วมมือ (Cooperation) การท างานร่วมกัน (Collaboration) และการมีส่วน
ร่วม (Participation) ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและการปฏิบัติงานของสถานศึกษาครอบคลุม ๔ ภาระงาน 
ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป 

 

นางกัญญลักษณ์  ศิริวารนิทร์   ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน 
ดังนี้ 
 รับผิดชอบเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๒๑ (ม่วงสามสิบ ๖) จ านวน ๑๓ โรงเรียน ได้แก่ 
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หมายเหตุ สีแดง ใช้งบประมาณของโรงเรียน 

 
ที ่

 
โรงเรียน 

จ านวนบุคลากร จ านวน
นักเรียน 

ขนาดโรงเรียน  
ผอ.ร.ร. 

 
เบอร์โทร ผอ. 

คร ู พนักงานราชการ/ 
ครูอัตราจ้าง 

ครูผู้ทรงคุณค่า 
ครูวิกฤต 

นัก
การ
ฯ 

ธุรการ รวม รวม เล็ก กลาง ใหญ่   

1 บ้านหนองบัวแดง 6 1/1 1 1 10 87 /   นายวสันทนา  ปวะบุตร 080-4772532 
2 บ้านแคน(ประชาสามัคคี) 1 - 1 1 3 3 /   ยุบรวมกับร.ร.บ้านยางสักฯ  
3 บ้านบก 2 1 1 1 5 25 /   นายสมศักดิ์  ธรรมสาร 081-0672982 
4 บ้านหนองแฝกยางเครือ 3 1/4 1 1 10 47 /   นายประเวศ  มีบุญ 081-2654131 
5 บ้านสมบรูณ์(เบญจานุเคราะห์) 1 1 1 1 4 15 /   รก. นายอารมณ์  บุญหยาด 085-1042420 
6 บ้านนาดีทุ่งเจริญ 14 1/2 1 1 19 203  /  นายธีระชัย  โสมเกษตรินทร ์ 085-6330073 
7 บ้านยางสักกระโพหลุ่ม 11 1 1 1 14 132 /   นางกชมล  อยู่สุข 092-1590798 
8 บ้านหนองไข่นก 17 3/1 1 1 23 282  /  นายพิทยา  จันทรา 081-2655775 
9 บ้านเป็ดฟากทุ่ง 3 1/1/1 - 1 7 45 /   นายสิทธิชัย  สิทธิมาศ 088-3632242 
10 บ้านยางเทิง 4 - - 1 5 37 /   นางกนกอร  บุญกว้าง 087-2559911 
11 บ้านโพนแพง 9 1/1/1 1 1 14 143  /  นางบุญปอง  ก้อนทรัพย์ 094-5125111 
12 บ้านผึ้ง(สามัคคี) 3 2 - 1 6 47 /   นายนิวัติ  วีระกุล 081-0657981 
13 บ้านก่อบึง 3 3/1 1 1 9 50 /   นายไพฑูรย์  ประสมพันธ์ 085-6828904 
รวม จ านวน 13 โรงเรียน 77 29 10 13 129 1,116 10 3 -   
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๓. งานพิเศษ งานโครงการและตัวชี้วัด 

งานพิเศษ งานโครงการและตัวชี้วัด เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพ่ือพัฒนางานในหน้าที่ของ
ศึกษานิเทศก์ที่เกี่ยวข้องกับงานพิเศษที่ไม่ใช่งานตามมาตรฐานต าแหน่ง รวมถึงงานโครงการและ ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา รวมถึงเป็นฐานข้อมูลใน
การปฏิบัติงานหรือพัฒนางานในปีต่อไปในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

นางกัญญลักษณ์  ศิริวารนิทร์   ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏบิัติงาน ดังนี ้
รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้   

๑) โครงการโรงเรียนสีเขียว 
๒) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
โครงการโรงเรียนสีเขียว 

 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

 
1) ศึกษาคู่มือและแนวทางการด าเนินงานของโครงการ  
2) เป็นเขตเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม ประสานงานโรงเรียนในโครงการเข้าร่วมกิจกรรมค่าย

โรงเรียนสีเขียว    
3) ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือให้โรงเรียนในโครงการน ากิจกรรมไปต่อยอดจัดกิจกรรมในโรงเรียน  
4) นิเทศ ติดตามการเนินงานตามโครงการให้โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมตามโครงการได้อย่างเป็น 

รูปธรรม  
5) ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมตามแนวทาง 

โครงการโรงเรียนสีเขียว 
6) การรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสีเขียว 

 
ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
นักเรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า และสิ่งแวดล้อม
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