


ก
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คำนำ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการพัฒนา
องค์กร/กลุ่มงานภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน โดยส่งเสริมให้มีการดำเนินการให้ไป
สู่เป้าหมาย คือ คุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้กำหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และแนวทางการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ บรรลุ
ผลตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการและตามแผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ 

ขอขอบคณุคณะทำงาน ศกึษานเิทศกแ์ละผู้มสีว่นเกี่ยวขอ้งทกุทา่นที่รว่มกนัดำเนนิการจดัทำคู่มอืการปฏบิตังิาน
ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ 
ฉบับนี้จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ และ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วน ต่อไป  

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑



ข
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สารบัญ 
หน้า  

คำนำ  ก 
สารบัญ  ข 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน ๑ 
 ข้อมูลทั่วไป  ๑ 
 ข้อมูลศึกษานิเทศก์  ๑ 
 โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ๒ 
 การบริหารงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ๓ 
 ทำเนียบศึกษานิเทศก์และบุคลากร ๔ 
ส่วนที่ ๒ ขอบข่ายภารกิจงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ๖ 
 งานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่ง ๖ 
 งานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ๖ 
 กรอบแนวทางการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ ๗ 
ส่วนที่ ๓ เป้าหมายการศึกษา  ๑๘ 
 เป้าหมายด้านคุณภาพนักเรียน (Quality Student) ๑๘ 
 เป้าหมายด้านคุณภาพคร ู(Quality Teacher) ๑๙ 
 เป้าหมายด้านคุณภาพสถานศึกษา (Quality School) ๒๐ 
ส่วนที่ ๔ รูปแบบการนิเทศ  ๒๑ 
 G : Goal ๒๒ 
 R : Reality  ๒๒ 
 O : Option ๒๒ 
 W : Will ๒๘ 
 E : Execution ๒๘ 
 R : Review ๒๘ 
ส่วนที่ ๕ มาตรฐานการปฏิบัติงานรายบุคคล ๒๙ 
คณะทำงาน ๔๗ 

   
   
   
   



๑
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

๑. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อกลุ่ม   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ 
ที่ตั้ง   สพป.เชียงราย เขต ๑ ถนน สนามบิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐ 
เบอร์โทร  ๐๕๓ – ๗๑๑๔๑๐ ต่อ ๑๒๖  มือถือ ๐๘๖ - ๔๒๙๗๓๓๐ 
อีเมล   nitescr๐๑@gmail.com 
กลุ่มงาน   
 ๑. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
 ๒. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ๓. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 ๔. กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 ๕. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๖. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
 ๗. กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม) 
 ๘. งานธุรการ

๒. ข้อมูลศึกษานิเทศก์

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ

๑ นายวสันต์ ปัญญา ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ชำนาญการพิเศษ

๒ นายสมเกียรติ์ แสงทองล้วน ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

๓ นางสาวธนารักษ ์ปั้นเทียน ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

๔ นางสาวสายสวลี วิทยาภัค ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

๕ นางเพ็ญศรี เตชนันท์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

๖ นางกัลยา ยงยศ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

๗ นางพิมพา ตามี่ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

๘ นางณัฐภรณ์ ท้าวแพทย์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

๙ นางเสาวลักษณ์ รัตนชูวงศ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ



๒
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ

๑๐ นางจิราพร มงคลคำ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

๑๑ นางพวงพร นิลนิยม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

๑๒ นางจีราวรรณ ศรีนิล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

๑ภ นายบรรพต ขันคำ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

๑๔ นางสาวธิดาจันทร์ ทะปาละ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

๑๕ นางสาวธีรวรรณ จันทร์วิชชาพร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

๑๖ นางสาวอิชยาพัฒน์ มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

๑๗ นางสาวนารีรัตน์ ธิน้อมธรรม เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

๓. โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มงานวัดและประเมินผล 
การศึกษา

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลระบบบริหาร 
และการจัดการศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนา 
ระบบการประกันคุณภาพ 

การศึกษา

กลุ่มงานเลขานุการคณะ

กรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ  
(การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม) งานธุรการ

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานและ

กระบวนการเรียนรู้

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ทางการศึกษา

คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.



๓
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
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๔. การบริหารงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบ
บริหารและการจัดการศึกษา 

๑. นางเพ็ญศร ีเตชนันท์ 
๒. นางกัลยา ยงยศ

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

๑. นายสมเกียรติ์ แสงทองล้วน 
๒. นางเสาวลักษณ์ รัตนชูวงศ์

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
๑. นางสาวธนารักษ ์ปั้นเทียน 
๒. นางจิราพร มงคลคำ

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนา 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
๑. นางณัฐภรณ์ ท้าวแพทย์ 
๒. นายบรรพต ขันคำ

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
๑. นางสาวธิดาจันทร์ ทะปาละ 
๒. นางสาวอิชยาพัฒน์ มณีรัตน์

กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ  
(การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม) 

๑. นางพิมพา ตามี่

งานธุรการ 
๑. นางสาวนารีรัตน์ ธิน้อมธรรม

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และกระบวนการเรียนรู้ 
๑. นางสาวสายสวลี วิทยาภัค 
๒. นางพวงพร นิลนิยม 
๓. นางจีราวรรณ ศรีนิล 
๔. นางสาวธีรวรรณ จันทร์วิชชาพร 



๔
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

๕. ทำเนียบศึกษานิเทศก์และบุคลากร

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และกระบวนการเรียนรู้

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
  ระบบบริหารและการจัดการศึกษา

นายวสันต์ ปัญญา

นางสาวธีรวรรณ จันทร์วิชชาพรนางพวงพร นิลนิยม

นางจีราวรรณ ศรีนิลนางสาวสายวลี วิทยาภัค
นางจิราพร มงคลคำนางสาวธนารักษ์ ปั้นเทียน

นางกัลยา ยงยศนางเพ็ญศรี เดชนันท์



๕
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
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กลุ่มส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ            
เทคโนโลยีทางการศึกษา

งานธุรการ

   กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม  
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนา  
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ  
(การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)

นางสาวอิชยาพัฒน์ มณีรัตน์นางสาวธิดาจันทร์ ทะปาละ

นางเสาวลักษณ์ รัตนชูวงค์นายสมเกียรติ์ แสงทองล้วน นายบรรพต ขันคำนางณัฐภรณ์ ท้าวแพทย์

นางพิมพา ตามี่

นางสาวนารีรัตน์ ธิน้อมธรรม



๖
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ส่วนที่ ๒
ขอบข่ายภารกิจงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา

๑. งานตามหน้าที ่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่ง

 ศึกษานิเทศก์ทุกคน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงาน
วิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ดังนี ้
 ๑. งานนเิทศการศกึษา โดยสง่เสรมิใหส้ถานศกึษาบรหิารหลกัสตูรสถานศกึษาจดักระบวนการเรยีนรู้ มรีะบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนา  การวัดและประเมินผลการศึกษา พัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
 ๒. การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อจัดทำเป็นเอกสาร คู่มือและสื่อใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ครู
ได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
 ๓. การวเิคราะห ์วจิยัเกี่ยวกบัการพฒันาหลกัสตูรและกระบวนการเรยีนรู้ สื่อนวตักรรมและเทคโนโลยทีางการ
ศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
งานและเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้สนใจทั่วไป 
 ๔. การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนการนิเทศและการ
พัฒนางานวิชาการ 
 ๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๒. งานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

 กลุ ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกลุ ่มงานดำเนินการเกี ่ยวกับการนิเทศการ
ศึกษา วิเคราะห ์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อให้
สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดย

ยดึโรงเรยีนเปน็ฐาน สง่ผลใหผู้้เรยีนทั้งในระบบ นอกระบบและตามอธัยาศยัเกดิการเรยีนรู้ตามวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมาย
ของการศึกษา
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วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 
 ๒. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
 ๓. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาต ิ
 ๔. เพื่อสง่เสรมิการพฒันา การวั ดและประเมนิผลการศกึษา การพฒันาสื ่อ นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการ
ศึกษา ให้มีคุณภาพ 
 ๕. เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา  
 ๖. เพื่อส่งเสริม การศึกษา วิจัย และพัฒนาให้เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน

๓. กรอบแนวทางการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่มให้สามารถดำเนินงาน
ตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. ศึกษา วิเคราะห ์ สภาพของกลุ่ม และออกแบบ ระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม และสอดคล้องกับ 
ระบบงานสารบรรณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ๓. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม 
 ๔. ประสานงานกบักลุ่มอื่นในสำนกังาน หนว่ยงานและสถานศกึษาในงานธรุการที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารงาน
ของกลุ่ม 
 ๕. ประสานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่ม ให้ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และประชาชนทั่วไปทราบ 
 ๖. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่ม

๑) งานธุรการ

๒) กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

 ก. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถ
พิเศษ 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศกึษานโยบายของรฐับาล กระทรวงศกึษาธกิาร และสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน รวมทั ้ง
วิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
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 ๒. ศกึษาหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั การศกึษาพิ เศษ ผู้ด้ อยโอกาส และผู ้มคีวามสามารถพเิศษ ทั้งในและตา่ง
ประเทศ 
 ๓. สง่เสรมิและสนบัสนนุใหส้ถานศกึษามคีวามพรอ้มในการจดัการศกึษาปฐมวยั การศกึษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้มีความสามารถพิเศษ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา โดย 
          ๓.๑ พัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาหลักสูตรได้ 
        ๓.๒ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
 ๔. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้มีความสามารถพิเศษ และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้านการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
 ๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ที่จัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษผู้ด้อยโอกาส และมีความ
สามารถพิเศษ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

 ข. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ๑.๑ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่างๆ อาทิ หลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ๘ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
  ๑.๒ ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนรู ้แนวทางการจัดกิจกรรม
พฒันาผู้เรยีน แนวทางการวดัผลและประเมนิผล แนวทางการวดัผลและประเมนิคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนในพื้นที่ รวมทั้งศึกษาสภาพปัญหา บริบททางสังคมและความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน 
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
  ๑.๓ ดำเนินการจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นด้วยกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมและเผย
แพร่ให้สถานศึกษาในสังกัดนำไปใช้ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ 
ความเขา้ใจในการพฒันาและใชห้ลกัสตูรสถานศกึษาตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑ 
  ๑.๕ สง่เสรมิ สนบัสนนุใหส้ถานศกึษาจดัทำหลกัสตูรสถานศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูรแกนกลาง 
กรอบหลกัสตูรระดบัทอ้งถิ่น และความตอ้งการ จดุเนน้ของสถานศกึษาดว้ยกระบวนการทำงานแบบมสีว่นรว่ม 
  ๑.๖ สง่เสรมิและประสานความรว่มมอืระหวา่งสำนกังานเขตพื้นที่การศกึษา สถานศกึษาและชมุชน
อยา่งสมำ่เสมอเพื่อรว่มมอืชว่ยเหลอืกนัในการพฒันาและใชห้ลกัสตูรสถานศกึษา 
  ๑.๗ นเิทศ กำกบั ตดิตาม ใหค้ำแนะนำ ชว่ยเหลอืผู้บรหิารสถานศกึาาและครผูู้สอนเพื่อใหเ้กดิการ
ปรบัปรงุ/พฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาใหม้คีณุภาพ 
  ๑.๘ ตรวจสอบ และประเมนิคณุภาพหลกัสตูร 
  ๑.๙ สรปุรายงาน และเผยแพรผ่ลการใช/้การพฒันาหลกัสตูร
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 ค. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห ์วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ทิศทาง แนวปฏิบัติ นโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตร์ 
  ๑.๑ ศึกษานโยบาย แผนงานและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร การพัฒนา
และใช้หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพครูและผู้เรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  ๑.๒ ศึกษา วิเคราะ์ วิจัยเพื่อพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 
  ๑.๓ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและติดตามการพัฒนาและประเมินผลการใช้หลักสูตร 
 ๒. ส่งเสริม สนับสนุนผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การสอนและ 
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  ๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุนผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้ข้อมูล
จากการนิเทศ การวิจัยและการประเมินผลการใช้หลักสูตรและการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
  ๒.๒ ส่งเสริม สนับสนุนผู้บริหารสถานศึกษาและครูให้ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาและติดตาม
ผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรและทำวิจัยปฏิบัติ
การเพื่อพัฒนาการสอนและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ๓. นิเทศ กำกับ ติดตามให้ความช่วยเหลือ แนะนำผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเพื่อให้เกิดการวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
 ๔.ติดตาม ประเมินผล วิจัยการใช้หลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  ๔.๑ ประเมินผลคุณภาพหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนู้ของผู้เรียน 
  ๔.๒ นำผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาพครูและ
คุณภาพนักเรียนทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้งกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายในการบริหาร
จัดการหลักสูตรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  ๔.๓ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ๕. ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 
การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ๖. สรุปรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์



๑๐
ข้อมูลสารสนเทศ 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 ก. งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผลการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลในสถานศึกษาทั้งการ
ศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๓. ศึกษา วิเคราะห ์ รูปแบบ วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาทั้งการ
ศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๔. จัดทำคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการ
ศึกษาตามอัธยาศัย 
 ข. งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ๒. ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดทำแล้ว คัดเลือกให้เหมาะสมกับเขตพื้นที่การ
ศึกษาและสถานศึกษา 
 ๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ครอบคลุมด้านต่อไปนี้ 
     ๓.๑ เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 
     ๓.๒ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     ๓.๓ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
     ๓.๔ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
     ๓.๕ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และการเขียนสื่อความ 
 ๔. บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา

๓. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา



๑๑
ข้อมูลสารสนเทศ 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 ค. งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษา วิเคราะห ์แนวทาง ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
 ๒. ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
 ๓. จัดทำรายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
 ๔. เผยแพร่ผล การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
 ง. งานทดสอบทางการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษา วิเคราะห ์วิจัย เกี่ยวกับระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ๒. วางแผนการทดสอบทางการศึกษา ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 ๓. กำหนดแนวทางในการทดสอบทางการศกึษา ใหส้อดคลอ้งตามที่กระทรวงศกึษาธกิารและสถาบนัทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติกำหนด 
 ๔. ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต ิ
 ๕. ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถให้กับนักเรียน 
 ๖. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา 
 ๗. จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

 ก. งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษา ความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 ๒. ดำเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ
ตามความต้องการของสถานศึกษา 
 ๓. ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 ๔. นเิทศตดิตาม และประเมนิผลการพฒันาสื่อ นวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศกึษา เพื่อนำผลมาปรบัปรงุ
และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
 ๕. ประสานความรว่มมอืกบัหนว่ยงานภาครฐัและเอกชนในการสง่เสรมิการใชส้ื่อนวตักรรมและเทคโนโลย ี
ทางการศึกษา 
 ๖. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

๔. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา



๑๒
ข้อมูลสารสนเทศ 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 ข. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห ์วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 ๒. วจิยัเพื่อพฒันาสื่อตน้แบบ นวตักรรมและเทคโนโลย ีทางการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ 
สถานศกึษา 
 ๓. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาที่ดำเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย นำไปใช้และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา

 ก. งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู ้
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. รวบรวม จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 ๒. ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 ๓. จัดทำแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู ้
 ๔. พัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพและบริบท  
ของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
 ๕. จัดทำสรุปรายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ประสบผล 
สำเร็จ 
 ข. งานสง่เสรมิสนบัสนนุเครอืขา่ยการนเิทศของเขตพื้นที่การศกึษาสถานศกึษาหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้งและชมุชน 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ประสานการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นที่การศึกษา 
 ๒. จัดทำแผนการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 ๓. ดำเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย 
  ๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาห้องเรียน สถานศึกษาและชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู ้
  ๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการในรูปแบบของเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา  
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชน 
  ๓.๓ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่ายและระหว่างเครือข่าย   
 ๔. จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถาน
ศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชน

๕. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา



๑๓
ข้อมูลสารสนเทศ 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 ค. งานนเิทศ ตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการบรหิารและการจดัการศกึษาขั้นพื้นฐานของสถานศกึษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ของสถานศึกษา 
 ๒. ศกึษา วเิคราะหน์โยบายและจดุเนน้ของกระทรวงศกึษาธกิาร สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
เขตพื้นที่การศึกษาและสภาพปัญหา ความต้องการของสถานศึกษาในสังกัดเพื่อนำมาวางแผนในการนิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษาในสังกัด 
 ๓. ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ 
สถานศึกษาโดยเน้นการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๔. สรุปรายงานผลการดำเนินงานการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการ 
ศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
 ง. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษา ค้นคว้า เอกสารแนวทางที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาระบบบริหารและ 
การจัดการศึกษา 
 ๒. ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษาในสังกัด   
 ๓. ดำเนินการวิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพของสถาน 
ศึกษาในสังกัด 
 ๔. สรุปผลการดำเนินการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา

 ก. งานส่งเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจนกฎเกณฑ์ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
 ๒. ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานการศึกษา แล้วนำมาวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
และการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน 
 ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษากำหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
และความต้องการของชุมชน /ท้องถิ่น รวมทั้งการกำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการแปลผลและตัดสินการผ่าน
มาตรฐานพร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน

๖. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา



๑๔
ข้อมูลสารสนเทศ 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 ๕. รว่มกำหนดกลยทุธใ์นการพฒันาระบบประกนัคณุภาพทั้งระดบัเขตพื้นที่การศกึษา และระดบัสถานศกึษา 
 ๖. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีหลักการและแนวคิดอยู่
บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา 
 ๗. นิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 ข. งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. จัดทำระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 ๒. นิเทศ สถานศึกษา เพื่อให้สามารถดำเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาโดย
การประเมินตนเอง 
 ๓. ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อหาจุดพัฒนาและนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงสถาน
ศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
 ๔. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์อย่าง 
เป็นระบบ 
 ๕. จัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา เพื่อกำหนดนโยบายในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ๖. จัดทำระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ๗. จดัทำเอกสารเผยแพรต่วัอยา่งสถานศกึษาที่ผา่นเกณฑก์ารประเมนิมาตรฐานจากคณะกรรมการระดบัเขตพื้นที่
การศึกษา 
 ๘. นิเทศ ติดตาม กำกับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
 ค. งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. สง่เสรมิและสนบัสนนุใหส้ถานศกึษาประเมนิตนเอง และจดัทำรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา 
 ๒. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 ๓. ประสานงานกบัสถานศกึษาที่มคีวามพรอ้มรบัการประเมนิภายนอก เพื่อเสนอรายชื่อสถานศกึษาตอ่สำนกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 ๔. ประสานงานกบัสำนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (สมศ.) เมื่อถงึกำหนดการประเมนิ
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
 ๕. ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ง. งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษา วิเคราะห ์วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษาของแต่ละหน่วยงาน 
 ๒. สง่เสรมิ สนบัสนนุและหรอืรว่มกบัสถานศกึษาดำเนนิการวจิยัมาตรฐานและการประกนัคณุภาพการศกึษา 
 ๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานำผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา



๑๕
ข้อมูลสารสนเทศ 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 ก. งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ดำเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และบริหารงานทั่วไป ของ
เขตพื้นที่การศึกษา 
 ๒. รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงานงบประมาณ 
และด้านบริหารงานทั่วไป ในระบบฐานข้อมูล 
 ๓. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
 ๔. เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและ Internet 
 ๕. รายงานผลการวิเคราะห์ ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา 
 ข. งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
 ๒. จัดทำแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 ๓. เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 ๔. ประสานงานกบัคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและนเิทศการศกึษาเพื่อดำเนนิการตามแผน 
 ค. งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการ
จัดการศึกษา 
 ๒. จดัทำสรปุและรายงานผลการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและนเิทศการศกึษาตอ่คณะกรรมการตดิตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

๗. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

 ๔. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๕. นเิทศ ตดิตาม การวิ จยัมาตรฐานและการประกนัคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาและนำผลมาใชใ้นการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา



๑๖
ข้อมูลสารสนเทศ 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 ก. งานส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการศึกษาเรียนรวม 
 ๑.๒ ประสานงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  
สำหรับผู้เรียนตามประเภทและความต้องการจำเป็นพิเศษในรูปแบบที่เหมาะสม 
 ๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจในการจัดการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม) สามารถบริหารจัดการและวางแผนจัดการศึกษา
สำหรับผู้เรียนตามประเภทเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
 ๑.๔ ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ  
จังหวัดและสถานศึกษา เพื่อร่วมมือช่วยเหลือกันในการดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนตามประเภทเด็กที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษ 
 ๑.๕ ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ เช่น 
โรงพยาบาล  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด มูลนิธิและกลุ่มเครือข่ายองค์กรด้านการศึกษาพิเศษในจังหวัด 
 ข. งานส่งเสริมพัฒนาวิชาการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม การพัฒนา 
กระบวนการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลการศึกษา สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  
 ๑.๒ ส่ งเสริมและสนับสนุน สถานศึกษาในการดำเนินการคัดกรอง วินิจฉัยผู้เรียน การจัดทำแผนการจัดการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) เพื่อพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ 
 ๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุน สถานศึกษาในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียน ได้รับ 
บริการเทคโนโลย ี  สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ เพื่อเข้าถึงการศึกษา การพัฒนาศักยภาพและความสามารถ ทักษะ
การดำรงชีวิตและพื้นฐานอาชีพ สามารถพึ่งตนเองได้ 
 ค. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห ์วิจัย การจัดการศึกษาเรียนรวม 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑.๑ ศึกษา วิเคราะห ์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎ ีทิศทาง แนวปฏิบัติ นโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตร ์ด้านการ
จัดการศึกษาเรียนรวม 
 ๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาและติดตามผล การพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการจัดการเรียนรู ้และทำวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสอน และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
 

๘. งานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)



๑๗
ข้อมูลสารสนเทศ 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 ๑.๓ วิจัยและพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  
 ๑.๔ นำผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาพครูและคุณภาพนักเรียน 
ทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้งกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายใน การบริหารจัดการ
หลักสูตรด้านการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม) ของเขตพื้นที่การศึกษา 
 ง. งานนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑.๑ นิ เทศ กำกับ ติ ดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะนำ ผู ้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเพื่อให้มีการบริหาร
จัดการและการพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบ สอดคล้องตามมาตรฐานการจัดการเรียนรวม 
 ๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่ความรู้และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการ 
ศึกษาเรียนรวม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 ๑.๓ ประเมินผลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนรวม และเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์   
 จ. งานธุรการและสารสนเทศการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑.๑ ดำเนินงานเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณ การจัดเก็บ ตรวจสอบหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับการ  
จัดการศึกษาเรียนรวม ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 ๑.๒ ดำเนินงานเกี่ยวกับระบบงานทะเบียน  การจัดเก็บ บันทึกและรายงานข้อมูลด้านการจัดการเรียนรวม  



๑๘
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ส่วนที่ ๓ เป้าหมายการศึกษา

 กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมนิผลการจดัการศกึษา สำนกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต ๑ 
ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เกิดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ นโยบายและจุดเน้น
ของสำนกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต ๑ และรปูแบบการบรหิารจดัการของสำนกังานเขตพื้นที่การศกึษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ภายใต้นวัตกรรมการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ “องค์กรคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ” ด้วย
รูปแบบ สพป.ชร.๑ โมเดล จึงได้กำหนดให้มีการนิเทศโดยใช้รู ปแบบ “GROWER Model: การนิเทศสู่คุณภาพที่
ยั่งยืน” ซึ่งมีเป้าหมายของการพัฒนาสู่คุณภาพที่ยั่งยืนโดยภาพรวมเมื่อสิ้นปีการศึกษา ดังนี้

เป้าหมายด้านคุณภาพนักเรียน (Quality Student)

๑. มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี 
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

๒. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และ
แสดงออกทางอารมณ์ได้  

๓. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม  

๔. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะ
การคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

คุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  
      การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
๑.๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง      
      มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 
      คิดเห็น และแก้ปัญหา 
๑.๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
๑.๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
      สารสนเทศและการสื่อสาร 
๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร  
      สถานศึกษา  
๑.๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อ 
      งานอาชีพ 

๒. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
๒.๑ มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่  
      สถานศึกษากำหนด 
๒.๒ มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๒.๓ ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ 
      หลากหลาย 
๒.๔ มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม

คุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน



๑๙
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ครูระดับการศึกษาปฐมวัยจัดประสบการณ์ที่เน้น

เด็กเป็นสำคัญตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
๑. ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ  

๒. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น
และปฏิบัติอย่างมีความสุข 

๓. จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

๔. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผล
การประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

คุณภาพครูระดับการศึกษาปฐมวัย

ครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการเรียนรู้ที่เน้น  
ผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ

หลักสูตรสถานศึกษา 
๑. จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 

๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการเรียนรู้  

๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

คุณภาพครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เป้าหมายด้านคุณภาพครู (Quality Teacher)



๒๐
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

๑. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

๒. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  
๓. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 

๔. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัย และเพียงพอ  

๕. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

๖. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

คุณภาพสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย

๑. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน 

๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๓. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่ม
เป้าหมาย 

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

คุณภาพสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เป้าหมายด้านคุณภาพสถานศึกษา (Quality School)



๒๑
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ส่วนที่ ๔ รูปแบบการนิเทศ

 กลุ่มนเิทศ ตดิตามและประเมนิผลการจดัการศกึษา สำนกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต ๑  
กำหนดให้มีการนิเทศโดยใช้รูปแบบ “GROWER Model: การนิเทศสู่คุณภาพที่ยั่งยืน” เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 รูปแบบ “GROWER Model: การนิเทศสู่คุณภาพที่ยั่งยืน” เป็นรูปแบบการนิเทศที่แสดงถึงกระบวนการ
อย่างเป็นระบบ โดยมีรายละเอียดแต่ละขั้นตอน ดังนี้

แผนภูมิที่ ๑ GROWER Model: การนิเทศสู่คุณภาพที่ยั่งยืน



๒๒
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 เปน็ขั้นตอนที่สำคญัที่สดุเพราะจะเปน็การกำหนดเปา้หมายการนเิทศแตล่ะครั้งวา่เปา้หมายจรงิๆ คืออะไร และ
อะไรคือเป้าหมายที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน โดยได้มีการจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายร่วมกัน เช่น 
นักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตร นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก (ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ) สูงขึ้นร้อยละ ๓ สถานศึกษาในสังกัดมีระบบประกันคุณภาพภายใน       
ที่เข้มแข็ง สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในที่เข้มแข็ง ครูผู้สอนมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
เป็นต้น ทั้งนี้คณะศึกษานิเทศก์จะใช้กระบวนการ PLC และ KM เพื่อจะได้ร่วมมือกันพิจารณาถึงเป้าหมายนั้นๆ

๑. G:GOAL (กำหนดเป้าหมายการนิเทศร่วมกัน)

 เป็นขั้นตอนของการตรวจสอบว่าประเด็นการนิเทศในแต่ละประเด็นที่กำหนดสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไร

เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ อะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เป้าหมายไม่สำเร็จ และจะเกิดอะไรขึ้นหากไม่ดำเนิน
การนิเทศอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้คณะศึกษานิเทศก์จะใช้กระบวนการ PLC เพื่อนำเสนอสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความ
ต้องการที่สอดคล้องกับเป้าหมายการนิเทศ

๒. R:REALITY (ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการที่สอดคล้องกับเป้าหมายการนิเทศ)

 เป็นขั้นตอนของการกำหนดรู)แบบ/วิธีการ/นวัตกรรมการนิเทศที่จะนำไปสู่การพัฒนาเพื่อให้เป้าหมายที่ตั้ง
ไว้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งนี้คณะศึกษานิเทศก์จะใช้กระบวนการ PLC /KM โดยอาจจะมีประเด็นคำถามที่จะต้องร่วม
กันค้นหาคำตอบ เช่น ถ้าต้องการให้เป้าหมายนี้สำเร็จควรมีแผนงานอย่างไร  มีวิธีการทำอะไรบ้างเพื่อให้เป้าหมายนี้
สำเร็จและมีแนวทางในการดำเนินการเรื่องนี้อย่างไร ทั้งนี้คณะศึกษานิเทศก์สามารถเลือกใช้รูปแบบ/วิธีการ/
นวัตกรรมการนิเทศที่เหมาะสม เช่น 
 ๓.๑ การนิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision) การนิเทศแบบนี้เน้นที่การปรับปรุง กระบวนการ
เรียนการสอนในลักษณะที่พิจารณาและแก้ไขตามความเหมาะสมของผู้ได้รับการ นิเทศแต่ละแห่ง จึงคล้ายกับการ
รักษาอาการเจ็บป่วยของคนไข้ใหม่ การฟื้นฟูสภาพได้ดีขึ้น แต่การนิเทศการศึกษาจะมุ่งให้ผู้ได้รับการนิเทศ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอนให้มี ความเหมาะสม โดยผู้นิเทศและผู้ได้รับการนิเทศจะได้พบปะเผชิญหน้า
กันและรับคำแนะนำไป ปรับใช้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของการใช้งาน

๓. O:OPTION (กำหนดรูปแบบ/วิธีการ/นวัตกรรมการนิเทศ)
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 ๓.๒ การนเิทศการสอนแบบกลัยาณมติร เปน็การชี้แนะและชว่ยเหลอืดา้นการเรยีนการสอนในกลุ่มเพื่อนครู
ดว้ยกนั มหีลกัการนเิทศที่เนน้ประเดน็สำคญั ๔ ประการ คอื 
  ๑) การสรา้งศรทัธา ผู้นเิทศจะตอ้งสรา้งศรทัธา เพื่อใหเ้พื่อนครยูอมรบัและเกดิความสนใจที่จะใฝรู่้ ใฝ่
ที่จะปรบัปรงุ การจดักระบวนการเรยีนรู้ 
  ๒) การสาธติรปูแบบการสอน ผู้ใหก้ารนเิทศจะตอ้งแสดงใหเ้ปน็ที่ประจกัษช์ดัวา่การสอนที่เนน้ผู้เรยีน
เปน็สำคญันั้นสามารถปฏบิตัแิละทำไดจ้รงิๆ และเพื่อนครสูามารถนำรปูแบบไปประยกุตใ์นชั้นเรยีนได ้
          ๓) การรว่มคดิแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ผู้นเิทศและผู้รบัการนเิทศ จะตอ้งมกีารพบปะกนัอยา่งสมำ่เสมอ มี
การรว่มคดิแกป้ญัหาและแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ในการจดักระบวนการเรยีนรู้ซึ่งกนัและกนั 
          ๔) การตดิตามประเมนิผลตลอดกระบวนการ ผู้นเิทศจะตอ้งบนัทกึการนเิทศอยา่งสมำ่เสมอ สงัเกต
และรบัฟงัขอ้มลู ปอ้นกลบัจากเพื่อนครผู้รบัการนเิทศ ศกึษาปญัหาหาและแนวทางแกไ้ข เพื่อสรา้งสงัคมแหง่การเรยีนรู้
ขึ้นใหมอ่ยา่งเปน็ระบบและตอ่เนื่องสบืไป 
 จดุประสงคข์องการนเิทศแบบนี้ เพื่อพฒันากระบวนการเรยีนรู้ ซึ่งประกอบดว้ยการเปดิใจ การใหใ้จ การรว่มใจ 
ตั้งใจสรา้งสรรคค์ณุภาพและเงื่อนไขที่ไมเ่นน้ปรมิาณงานแตเ่นน้คณุภาพ รปูแบบการนเิทศของไทยจะมลีกัษณะของ
ความสมัพนัธท์างใจเขา้มาเกี่ยวของ โดยจะเปน็การชว่ยเหลอืกนัอยา่งจรงิใจ เพื่อใหง้านดำเนนิไปในทศิทางที่ถกูตอ้งตาม
ความตอ้งการของผู้นเิทศและผู้ไดร้บัการนเิทศรว่มกนั 

 ๓.๓ การนเิทศแบบรว่มพฒันา เปน็ปฏสิมัพนัธท์างการนเิทศระหวา่งผู้บรหิารสถานศกึษาศกึษานเิทศกแ์ละครู
ผู้สอน ในกระบวนการนเิทศการศกึษาที่มุ่งแกป้ญัหาและพฒันาการเรยีนการสอนการสอนอยา่งเปน็ระบบ โดยใชเ้ทคนคิ
การนเิทศการสอนเปน็ปจัจยัหลกัของสมัพนัธภ์าพแหง่การรว่มคดิ รว่มทำ พึ่งพา ชว่ยเหลอื ยอมรบัซึ่งกนัและกนั ให้
เกยีรตแิละจรงิใจตอ่กนัระหวา่งผู้นเิทศ ผู้สอนและคู่สญัญา เพื่อรว่มกนัพฒันาทกัษะวชิาชพี อนัจะสง่ผลโดยตรงตอ่การ
พฒันาคณุภาพการศกึษา การนเิทศแบบนี้มุ่งแกปญัหา และพฒันาการเรยีนการสอนอยา่งเปน็ระบบ เพื่อยกระดบั
คณุภาพการเรยีนของผู้เรยีน โดยการปรบัปรงุการปฏบิตังิานของผู้สอนใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูขึ้น 

 ๓.๔ การนเิทศรายบคุคล เปน็การแนะนำผู้รบัการนเิทศเปน็รายบคุคล (Individual Conference) การพบปะ
กนัระหวา่งครแูละศกึษานเิทศก ์ เปน็วธิหีนึ่งที่ใหโ้อกาสศกึษานเิทศกไ์ดท้ำงานเปน็รายบคุคลกบัครใูนเรื่องปญัหาทาง
วชิาการของแตล่ะคน เปน็วธิกีารที่ทั้งสองคนไดท้ำงานรว่มกนั กจิกรรมการนเิทศรายบคุคล ไดแ้ก ่
  ๓.๔.๑) การเยี่ยมชั้นเรยีนและสงัเกตการสอน วธิกีารนิเทศการศกึษาวธิหีนึ่งที่จำเปน็อยา่งยิ่ง กค็อืการ
ไปเยี่ยมชั้นเรยีนในขณะที่ครกูำลงัสอนการไปเยี่ยมชั้นจะทำใหเ้หน็สภาพที่เปน็จรงิตลอดจนปญัหาตา่งๆ ที่ครปูระสบอยู่
เพื่อรว่มมอืกบัครหูาทางปรบัปรงุแกไ้ขใหก้ารเรยีนการสอนมปีระสทิธภิาพยิ่งขึ้น การไปเยี่ยมชั้นเรยีนควรจะไปตอ่เมื่อได้
สร้างความสัมพันธ์กับครูเป็นอย่างดีแล้วเพราะครูจะได้ไม่มองศึกษานิเทศก์ด้วยความหวาดกลัวระแวงสงสัย คิดว่า
ศกึษานเิทศกจ์ะมาจบัผดิ การไปเยี่ยมชั้นเรยีน หากศกึษานเิทศกไ์ดแ้จง้วตัถปุระสงคใ์หค้รทูราบวา่ การมานั้นไมใ่ชม่า
เพื่อจบัผดิ หรอืเพื่อรายงานการปฏบิตังิานของคร ู แตม่าเพื่อใหค้ำแนะนำปรกึษาชว่ยเหลอืครเูปน็พี่เลี้ยงครเูกี่ยวกบัการ
เรยีนการสอน นอกจากนี้ควรเปดิโอกาสใหค้รมูสีว่นรว่มในการวางแผนงาน กำหนดวตัถปุระสงคข์องการเยี่ยมชั้นเรยีน 
ตลอดจนไดแ้สดงความคดิเหน็และปรกึษาหารอืในรายละเอยีดตา่งๆ สำหรบัศกึษานเิทศกน์ั้นมแีนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัการ
เยี่ยมชั้นเรยีนที่ดดีงันี้
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   ๑) ศกึษานเิทศกค์วรเขา้ไปสงัเกตการสอนของครใูนชั้นเรยีน ไมใ่ช่ ไปจบัผดิ พงึให้ ครยูอมรบั
วา่ศกึษานเิทศกม์าเพื่อชว่ยเหลอืคร ู
   ๒) ศกึษานเิทศกค์วรจะเขา้ไปพรอ้มกบัครผูู้สอน หรอืภายหลงัเลก็นอ้ยกอ่นที่ครจูะเริ่มบทเรยีน 
ศกึษานเิทศกไ์มค่วรจะแอบเดนิยอ่งๆ เขา้ไปหลงัชั้นเพื่อสงัเกตการสอนของคร ู
   ๓) ศกึษานเิทศกค์วรเขา้ไปนั่งอยู่ขา้งหลงัหอ้งเรยีน ซึ่งสามารถมองเหน็ชั้นเรยีนไดท้ั่วถงึนั่งฟงั
อยา่งเงยีบๆ ดว้ยทา่ทเีตม็ไปดว้ยความสนใจยิ่งและดจูนจบชั่วโมง 
                  ๔) ศกึษานเิทศกไ์มค่วรจะเขา้รว่มบทเรยีนเปน็อนัขาด นอกจากจะไดร้บัเชญิจากครแูละนกัเรยีน
ใหเ้ขา้รว่มดว้ยเทา่นั้น 
   ๕) ศกึษานเิทศกค์วรจะตอ้งมบีนัทกึเกี่ยวกบัการสอนของคร ู ซึ่งจะเปน็แนวทางใหค้ำแนะนำ
ปรกึษาแกค่รภูายหลงั 
                  ๖) ศกึษานเิทศกค์วรจะไปเยี่ยมชั้นเรยีนเพื่อสงัเกตการสอนมากกวา่หนึ่งครั้งในหนึ่งภาคเรยีน
\เพื่อจะไดส้งัเกตดคูวามเจรญิงอกงามของครใูนดา้นการสอน และดผูลงานการนเิทศของศกึษานเิทศกเ์องตอ่ครผูู้สอน
หลงัจากไดม้กีารเยี่ยมชั้นเรยีนแลว้ ศกึษานเิทศกค์วรจะไดพ้บปะกบัครเูปน็สว่นตวั เพื่อชี้แจงความคดิเหน็ใหค้รฟูงั เปดิ
โอกาสใหค้รชูี้แจงเหตผุลในการกระทำของคร ูแลว้รว่มกนัปรกึษาหารอืความคดิที่ดกีวา่ ถกูตอ้งกวา่ เหมาะสมกวา่ การ
ใหค้ำปรกึษาแนะนำชี้แจงนั้น ไมค่วรใหเ้นิ่นนานนกั ควรจะเปน็ภายในวนัเดยีวกนั หรอืถา้เปน็ไปไดภ้ายหลงัจากที่ครนูั้น
สอนเสรจ็กจ็ะดยีิ่งขึ้น เพราะทั้งสองฝา่ยผา่นเหตกุารณน์ั้นมาใหม ่ๆ พดูถงึเฉพาะขอ้บกพรอ่งของครแูตอ่ยา่งเดยีว หากมี
ข้อใดควรชมก็หยิบยกขึ้นมาชม พร้อมทั้งให้กำลังใจที่จะทำเช่นนั้นอีกในการสอนครั้งต่อไป ข้อควรระวังสำหรับ
ศกึษานเิทศกใ์นการไปเยี่ยมชั้นเรยีนกค็อื อยา่ไปเยี่ยมชั้นเรยีนมากจนเกนิไปจะทำใหค้วามสำคญัของการเยี่ยมชั้นเรยีน
ลดนอ้ยลงไปและจะทำใหค้รเูบื่อหนา่ย ผลที่สดุครกูจ็ะหลบหลกีแทนที่จะใหค้วามรว่มมอื 
  ๓.๔.๒ การสาธิตการสอน  คือการแสดงวิธีการเป็นตัวอย่างให้ดู ผู้แสดงอาจจะเป็นศึกษานิเทศก์เอง
หรอืวทิยากรที่ไดร้บัเชญิ ผู้ชมการสาธติ คอืครซูึ่งจดัไดเ้ปน็กลุ่มโดยทางโรงเรยีนเปน็ผู้จดัไว ้หรอืในการประชมุอื่นๆ อาจ
นำวิธีการสาธิตไปใช้ได้ การสาธิตการสอนมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ครูได้เห็นตัวอย่างที่ดีและถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการสอน
วิชาต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีและศรัทธาต่องานของศึกษานิเทศก์ด้วยการสาธิตการสอนไม่จำเป็น
ว่าศึกษานิเทศก์จะต้องทำการสาธิตเอง อาจให้ครูหรือผู้อื่นที่เชี่ยวชาญทำการสาธิตแทนก็ได้ นอกจากนี้อาจใช้
ภาพยนตร์ที่แสดงการสอนหรือการทดลองแทนก็ได้เช่นกัน การสาธิตการสอนควรมีจุดประสงค์ดังนี ้  
   ๑) ส่งเสริมความเจริญงอกงามทางวิชาชีพแก่ครู การสาธิตการสอนควรส่งเสริมความ
ต้องการและความกระตือรือร้นของครูต่อการใช้ความคิดที่เขามีไว้ในใจในระหว่างการสังเกตของเขา การสาธิตจะมี
ประโยชน์ต่อเมื่อสนองความต้องการ ก่อให้เกิดความมั่นใจในตัวครูและแก่ความต้องการของนักเรียนในการแก้ปัญหา 
การสาธิตการสอนเป็นการแสดงวิธีสอนใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน มันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สังเกตและ
ผู้สาธิต ทั้งก่อให้เกิดมนุษยสัมพันธ์อันดีด้วย 
   ๒) ช่วยแก้ปัญหาครู เป็นการช่วยสาธิตให้ดู เพื่อช่วยเหลือครูเมื่อแก้ปัญหาเองไม่ได้ 
ศึกษานิเทศก์จะช่วยสาธิตให้ดู การสาธิตจึงเป็นการเกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ เพื่อช่วยเหลือครู 
นักเรียนในการแก้ปัญหา หากมีปัญหาเกิดขึ้นในช่วงการสาธิต ศึกษานิเทศก์จะต้องเป็นฝ่ายช่วยเหลือครูจะจับตาดู   
ผู้สาธิตการสอน แก้ไขปัญหาซึ่งครูสามารถนำมาใช้แก้ปัญหาของตนเมื่อเกิดสถานการณ์ดังกล่าวขึ้นกับตนเอง



๒๕
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

   ๓) เปน็การผสมผสานทฤษฎแีละแนวปฏบิตัทิางการศกึษาเขา้ดว้ยกนั วธิกีารผสมผสาน
ทฤษฎแีละแนวปฏิบัติเข้าด้วยกันได้อย่างดี ได้แก่  การสาธิตการสอน เป็นการแปลทฤษฎีออกมาเป็นแนวปฏิบัติโดย
ผ่านทางการสาธิตการสอน 
   ๔) ช่วยในการอบรมครู การสาธิตการสอนจะช่วยให้ครูได้รับความรู้เพิ่มเติมจากบทเรียน
ที่ทำการสาธิต ครูได้ศึกษาและเข้าใจในเนื้อหาวิชาใหม่ ๆ อยู่เสมอ การสาธิตการสอนจะช่วยให้ครูสามารถเข้าใจถึง
กระบวนการและการนำไปใช้กับสถานการณ์ของตนเองได้หลักเกณฑ์ที่จะช่วยให้การสาธิตการสอนได้รับผลสำเร็จ

ตามความมุ่งหมายของการนิเทศได้ควรมีลักษณะ ดังนี้ 
• จะต้องวางแผนการสาธิตการสอนไว้เป็นอย่างดี ควรมีการวางแผนการสาธิตการ

สอนไว้เพื่อประโยชน์แก่กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง การสาธิตการสอนไม่ใช่เป็นการเปิดโอกาสให้เขาได้สังเกตการสอนเท่านั้น
หากยังต้องสนองต่อความต้องการและปัญหาของเขาด้วย การสาธิตการสอนควรมีการตระเตรียมการสาธิตไว้ล่วง
หน้า เวลาของการสาธิตก็ควรกำหนดไว้ล่วงหน้าด้วย 

• การสาธิตการสอนควรเป็นไปโดยธรรมชาติ ในระหว่างการสาธิตการสอนข้อ
เรียกร้องใดๆ ของเด็กควรได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรก การสาธิตการสอนจะได้ผลมากที่สุดเมื่อดำเนินการใน
ห้องเรียนในระหว่างการสาธิตไม่ควรมีการจัดนิทรรศการใดๆ ในห้องเรียน การสอนควรเป็นการนัดกันมาก่อน
ระหว่างผู้สาธิตการสอนกับเด็กกลุ่มที่จะใช้สาธิตการสอน ครูประจำชั้นควรตระเตรียมเด็กไว้ล่วงหน้าเพื่อไม่ให้เกิด
ความประหลาดใจ 

• การสาธิตการสอนควรสัมพันธ์กับเทคนิคการนิเทศการศึกษาอื่นๆ การสาธิตการ
สอนและ สังเกตการสอนเป็นของคู่กัน การสาธิตการสอนเป็นการสาธิตให้ผู้ที่จะไปสอนได้สังเกตดูเพื่อจะได้นำวิธีการ
ไปสอนต่อควรจะใช้หลักการอื่นๆ เข้าช่วยในการสาธิตการสอนด้วย 

• การสาธิตการสอนควรเน้นในรายละเอียดต่างๆ ในบทเรียน บทเรียนจะประสบ
ผลสำเร็จหากได้มีการเตรียมเทคนิคเฉพาะสำหรับสาธิตการสอนบทเรียนนั้นๆ ควรมีการอภิปรายกันหลังจากการ
สาธิตการสอนแล้ว 

• ควรคัดเลือกผู้สาธิตการสอนเป็นอย่างดี การเลือกผู้สาธิตการสอนที่ดีมีความ
จำเป็นพอๆ กบัการเลอืกสถานการณท์ี่เหมาะสมและการวางแผนที่ด ีครทูี่จะสาธติการสอนจะตอ้งมาดว้ยความสมคัรใจ
ผู้สาธิตการสอนจะต้องมีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยม มีประสบการณ์อย่างด ีและมีบุคลิกภาพส่วนตัวที่จะก่อให้เกิดความสำเร็จ 
ผู้สาธิตการสอนอาจวางแผนบทเรียนให้สนองต่อความต้องการของเด็กและผู้สังเกต 

• มี การประเมินผลการสาธิตการสอน ศึ กษานิเทศก์จำเป็นต้องประเมินผลเมื่อ
เสร็จสิ้นการสาธิตแล้วควรจัดการประชุมหลังจากการสาธิตการสอนแล้วในเวลาที่เหมาะสม อภิปรายและวิเคราะห์
ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการสาธิตการสอน นอกจากนี้อาจจะตรวจสอบดวูา่การสาธติการสอนไดช้ว่ยจงูใจผู้เรยีนแคไ่หน 
ผู้สาธิตมีความมั่นใจต่อผลงานมากน้อยเพียงใด



๒๖
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

  ๓.๔.๓ การให้ คำปรึกษาแนะนำ/เสนอแนะ (Coaching) เป็นการพบปะกันระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับ
การนิเทศ คือการนิเทศแบบเสนอแนะ Coaching Technique (Modern Business : Reports : ๑๙๗๗) เป็นวิธี
การพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการแนะนำหรือเรียนรู้จากเทคนิคการนิเทศ
แบบเสนอแนะ  Coaching Technique เป็นวิธีการพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
การแนะนำหรือเรียนรู้จากผู้ชำนาญ(Coach) ในลักษณะที่ได้รับคำแนะนำหรือเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับการปฏิบัติงาน 
  ขั้นตอนการนิเทศแบบโค้ชชิ่ง (Coaching) มี ๔ ขั้นตอน เขียนเป็นสัญลักษณ์ คือ CQCD มีราย
ละเอียด ดังนี้ 

๑) C - Compliment หมายถึง การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Coach 
และผู้ให้คำแนะนำ ซึ่งเป็นสัมพันธภาพที่สร้างความไว้วางใจ ความสบายใจ ยินดีร่วมในแนวทางของ Coaching 
Techniques นับเป็นบทบาทสำคัญของ Coach ที่จะต้องดำเนินการ ดังนั้นควรดำเนินการ ดังนี้ 

•  ศกึษาขอ้มลูของผู้ที่รบัการแนะนำ เชน่ จดุเดน่ ผลงานเดน่ ความชอบ อธัยาศยั จดุออ่น 
จุดที่ต้องปรับปรุง ข้อมูลต่างๆ ควรบันทึก ไว้อย่างเป็นระบบมีความเหมาะสม 

• นำข้อมูลมาเป็นแนวทางในการสร้างสัมพันธภาพ ได้แก่ การชมเชย หรือการสร้าง
บรรยากาศ เพื่อการเชื่อมโยงไปสู่ขั้นต่อไป 

๒) Q - Question หมายถึง การถามเน้นการถามในเชิงขอความคิดเห็นไม่ให้ผู้ตอบจนมุม
หรือเกิดความไม่สบายใจที่จะตอบคำถาม ซึ่งผู้เป็น Coach อาจจะใช้ความเหมาะสมของผู้รับคำแนะนำและสภาพ
ปัญหา เช่น คุณคิดว่าผมจะช่วยอะไรได้บ้าง  คุณคิดว่ามีวิธีการอะไรบ้างที่แก้ปัญหานี้ คุณคิดว่าถ้าใช้วิธีการนี้แล้วจะ
เกิดอะไรขึ้น  ทุกอย่างจะต้องมีข้อดีและข้อจำกัด คุณคิดว่าวิธีนี้อะไรคือข้อดี อะไรคือข้อจำกัด คุณคิดว่าข้อจำกัด
นั้นๆ จะมีทางแก้ไขหรือควรทำอย่างไรหรือ จะหา ทางออกอย่างไร ในสภาวะหรือในสภาพเช่นนี้  คุณคิดว่าถ้าคุณจะ
พัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น มีอะไรบ้างที่เราควรทำที่คุณคิดว่า “ไม่ด,ี ยังไม่ดี คืออะไรบ้าง” “คุณคิดว่ามีอะไรบ้างที่คุณ
ต้องการเสริมเพิ่มเติม” 

๓) C - Correct หมายถึง การเสนอแนะแนวทางแก้ไข ในขั้นตอนนี้ผู้เป็น Coach ควรให้
ความสำคัญในขั้นตอนที่สืบเนื่องจากขั้น Question น าคำตอบของผู้รับคำแนะนำมาวิเคราะห์และนำเสนอในส่วนที่
ยังบกพร่อง และสังเคราะห์เป็นแนวการปฏิบัติหรือการพัฒนางานในลักษณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และในขั้น
ตอนนี้ควรกำหนดบทบาทในการปฏิบัติแต่ละเรื่องชัดเจน 

๔) D - Demonstrate หมายถึง การนำข้อเสนอหรือแนวทางที่ตกลงกันไว้ในขั้นตอนของ 
C - Correct หรือแผนการใช้นวัตกรรม ซึ่งผู้รับคำแนะนำเป็นผู้ปฏิบัติผู้เป็น Coach เป็นผู้แนะนำอย่างใกล้ชิด บาง
ครั้ง Coach อาจต้องสาธิตการนิเทศแบบ Coaching Techniques ประสบผลสำเร็จได้เป็นอย่างด ีก็ขึ้นอยู่กับปัจจัย
ดังนี้ 

• ผู้เป็น Coach ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ และเป็นผู้ที่ผู้รับคำแนะนำยอมรับ 
• มีความเหมาะสมกบัการสอนแนะเปน็รายบคุคลหรอืกลุ่มยอ่ย ใชไ้ดก้บับคุคลทกุกลุ่ม ทั ้ง

การพัฒนาศึกษานิเทศก์ พัฒนาผู้บริหารและพัฒนาครู



๒๗
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

  ๓.๔.๔ เทคนคิการใหค้ำปรกึษา เปน็การนิ เทศตวัตอ่ตวัระหวา่งศกึษานเิทศกก์บัครผูู้สอน ม ี๓ ลกัษณะ 
ดังนี้ 
                    ๓.๔.๔.๑ การให้คำปรึกษาทางตรง (directive counseling) มีลำดับขั้นตอนการนิเทศ ดังนี้ 

(๑) ขอให้ครูให้ข้อมูลให้กระจ่างที่จำเป็นต้องแก้ 
(๒) ผู้นิเทศสรุปปัญหา - สาเหตุ ครูเห็นด้วยหรือไม่ 
(๓) ผู้นิเทศเสนอวิธีแก ้- ทางเลือกให้พิจารณา 
(๔) ให้ครูแสดงความคิดเห็น พิจารณาทางเลือก 
(๕) กำหนดขั้นตอนการแก้ปัญหาที่ชัดเจน 
(๖) ให้ครูตกลงแนวปฏิบัติ กำหนดระยะเวลาดำเนินการ 
(๗) ติดตามประเมินผล 

   ๓.๔.๔.๒ การให้คำปรึกษาทางอ้อม (non-directive counseling) 
(๑) ฟังปัญหาครูอย่างตั้งใจ 
(๒) ผู้นิเทศพูดทบทวนปัญหาเป็นระยะเมื่อครูพูดจบ 
(๓) ผู้นิเทศซักถามครูรู้ปัญหาให้ลึก 
(๔) ให้ครูคิดหาทางแก้ปัญหา กระตุ้นทางเลือกหลายทาง 
(๕) ครูพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุด 
(๖) ให้ครูวางแผนดำเนินการแก้ปัญหา กำหนดระยะเวลาดำเนินการ และ 
     ทรัพยากร 
(๗) ผู้นิเทศทบทวนแผนงานที่ครูวางไว้ สร้างข้อตกลงในการปฏิบัติ 

   ๓.๔.๔.๓ การใหค้ำปรกึษาแบบผสมผสาน เปน็การใหค้ำปรกึษาลกัษณะปญัหาและลกัษณะ
บุคคลผสมผสานตามสถานการณ์ ผู้นิเทศรู้จักรับฟัง ช่วยให้ครูสามารถหาแนวทางแก้ปัญหาได้เอง ครูมีความภูมิใจ 
มั่นใจตนเอง แต่ครูต้องการคำแนะนำ ความรู้ ประสบการณ์จากผู้นิเทศ ผู้นิเทศจึงใช้แบบผสมผสาน 

 ๓.๕ การนิเทศรายกลุ่ม 
 ในการนิเทศการศึกษานั้น บางครั้งจำเป็นต้องให้ความรู้แก่ครูคราวละมากๆ เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านเวลา 
งบประมาณ จำนวนผู้นิเทศที่ไม่เพียงพอ หรือความเร่งด่วนของการดำเนินงาน ดังนั้น ศึกษานิเทศก์จึงจำเป็นต้องใช้
การนิเทศรายกลุ่ม กิจกรรมการนิเทศรายกลุ่มที่ใช้อยู่เสมอ ได้แก่ 
  ๓.๕.๑ การประชุ ม การอบรม และการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นนิเทศรายกลุ่มที่ศึกษานิเทศก์ใช้กัน
มากที่สุด มีข้อควรคำนึง คือเตรียมการให้พร้อมตั้งแต่กำหนดการ บุคคลที่เกี่ยวข้อง สถานที ่ สิ่งอำนวยบริการ 
บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม ระหว่างอบรม สร้างความประทับใจ รักษาเวลา ให้ข้อมูลที่รวดเร็วเที่ยงตรง ประเมินผลการ
อบรม 
  ๓.๕.๒ การประชุมเชิงปฏิ บัติการ มีสิ่งที ่ต้องคำนึง คือ  เตรียมการให้พร้อมทุกด้าน ชักจูงผู้ร่วมให้
สนใจประชุมอย่างต่อเนื่อง กระตุ้นส่งเสริมผู้เข้าร่วมแสดงศักยภาพ ตาราง/กำหนดการยืดหยุ่นตามสภาพกิจกรรม 
สร้างบรรยากาศเป็นกันเอง 
       ๓.๕.๓ การประชุมปรึกษากับคณะครู 
       ๓.๕.๔ การสนทนาทางวิชาการ



๒๘
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 เป็นขั้นตอนของการวางแผนการดำเนินงานเพื่อให้การนิเทศบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดโดยคณะ

ศึกษานิเทศก์จะร่วมกันวางแผนโดยใช้กระบวนการ PLC เพื่อสรุปแนวทางที่จะปฏิบัติว่าควรทำอย่างไร วางแผนเรื่อง
เวลาที่จะลงมือปฏิบัติ กำหนดผู้มีส่วนร่วมเพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงด้วยดีรวมถึงการทบทวนองค์ความรู้ใน
เรื่องที่จะนิเทศเพื่อให้ผู้นิเทศมีองค์ความรู้ในเรื่องนั้นเป็นอย่างดี

๔. W:WILL (วางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพตามรูปแบบ/ วิธีการ/ นวัตกรรมการนิเทศที่กำหนด)

 เป็นขั้นตอนของการลงมือปฏิบัติการนิเทศเต็มพิกัดของศึกษานิเทศก์ตามแผนที่วางไว้

๕. EXECUTION (ดำเนินการนิเทศตามแผนที่กำหนดไว้อย่างมุ่งมั่น)

 เป็นขั้นตอนที่ศึกษานิเทศก์ทุกคนนำผลการนิเทศตามขั้นที่ ๕ มาสรุปผลที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไร มีปัญหา 
อปุสรรคและขอ้เสนอแนะอยา่งไรบา้ง  หากการนเิทศครั้งนี้ผลที่เกดิขึ้นยงัไมบ่รรลเุปา้หมายที่กำหนดจะตอ้งดำเนนิการ
อย่างไร โดยจะใช้กระบวนการ AAR เข้ามาขับเคลื่อน

๖. R:REVIEW (ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ และดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง)



๒๙
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ส่วนที่ ๕ มาตรฐานการปฎิบัติงานรายบุคคล

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
๑ นายวสันต์ ปัญญา ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ชำนาญการพิเศษ

๒ นายสมเกียรติ์ แสงทองล้วน ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

๓ นางสาวธนารักษ ์ปั้นเทียน ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

๔ นางสาวสายสวลี วิทยาภัค ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

๕ นางเพ็ญศรี เตชนันท์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

๖ นางกัลยา ยงยศ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

๗ นางพิมพา ตามี่ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

๘ นางณัฐภรณ์ ท้าวแพทย์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

๙ นางเสาวลักษณ์ รัตนชูวงศ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

๑๐ นางจิราพร มงคลคำ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

๑๑ นางพวงพร นิลนิยม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

๑๒ นางจีราวรรณ ศรีนิล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

๑ภ นายบรรพต ขันคำ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

๑๔ นางสาวธิดาจันทร์ ทะปาละ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

๑๕ นางสาวธีรวรรณ จันทร์วิชชาพร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

๑๖ นางสาวอิชยาพัฒน์ มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

๑๗ นางสาวนารีรัตน์ ธิน้อมธรรม เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน



๓๐
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นายวสันต์ ปัญญา  
Mr.Wasan Panya

ตำแหน่ง

ปฏิบัติหน้าที่

งานในหน้าที่รับผิดชอบ

๑. งานควบคุม กำกับ ติดตามและประเมินผล นิเทศและเร่งรัดการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ให้เป็น
ไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  

๒. งานพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง กลั่นกรองและให้ความเห็นประกอบ
การวินิจฉัยงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต ๑  
๓. งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

๔. งานนิเทศกลุ่มโรงเรียนห้วยชมพู

เบอร์โทรติดต่อ

๐๘-๙๙๕๔-๙๓๔๕

ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑



๓๑
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นายสมเกียรติ์  แสงทองล้วน 
Mr.Somkiat Sangthongluan

ตำแหน่ง

กลุ่มงาน

งานในหน้าที่รับผิดชอบ

๑. งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
๒. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา  

๓. งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 

๔. การนิเทศติดตาม กลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน  
๕. การดำเนินการโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการเพศวิถีและโรงเรียน  
สุขภาวะ

เบอร์โทรติดต่อ

๐๙-๐๓๖๙-๕๒๕๕ 

ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑



๓๒
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาวธนารักษ์ ปั้นเทียน  
Ms.Thanarak Panthian

ตำแหน่ง

กลุ่มงาน

งานในหน้าที่รับผิดชอบ

๑. งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับการ
วัดผลและประเมินผลระดับสถานศึกษาและระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

๒. งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับ การ
ทดสอบทางการศึกษาการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๑ การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมิน
ด้วยข้อสอบมาตรฐาน ในการสอบปลายปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ , ๔-๕ 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒ 

๓. ร่วมปฏิบัติงานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยว
กับการวัดผลและประเมินผลการศึกษาระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา และ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

๔. งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
๕. งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

๖. งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

๗. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ประเมินผลนักเรียนนานาชาติของ
ประเทศสมาชิกองค์กรเพื่อความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ (PISA) 

๘. งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ให้คำแนะนำ และสนับสนุนด้านวิชาการของ
สถานศึกษา ในกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือและโรงเรียนอื่นในสังกัด 

๙. งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ให้คำแนะนำและสนับสนุนด้านวิชาการ  
ของสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขนาดกลาง 

๑๐. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ 
  เกี่ยวข้องหรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เบอร์โทรติดต่อ

๐๘-๙๘๕๐-๗๔๐๒

ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

วัดและประเมินผลการศึกษา 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑



๓๓
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาวสายสวล ีวิทยาภัค 
Miss Saisawalee Withayapak

ตำแหน่ง

กลุ่มงาน

งานในหน้าที่รับผิดชอบ

๑. พิจารณากลั่นกรองงาน ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ และ
เสนอความคิดเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการให้เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับ หลักวิชาการ และหนังสือสั่งการก่อนนำเสนอหัวหน้า
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

๒. งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๓. งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๔. งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ให้คำแนะนำ และสนับสนุนด้านวิชาการของ
สถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมืองใต้ และโรงเรียนอื่นในสังกัด 

๕. งานบริหารจัดการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการโรงเรียนในฝัน 
(โรงเรียนดีประจำอำเภอ) 

๖. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ งานพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาไทยสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่
สูงร่วมกับ กศน.จังหวัดเชียงราย และ ตชด.ที่ ๓๒ 

๗. ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ หรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

เบอร์โทรติดต่อ

๐๘-๑๗๖๕-๗๐๑๗

ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้   
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑



๓๔
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางเพ็ญศรี เตชนันท์ 
Mrs.Pensri Techanun

ตำแหน่ง

กลุ่มงาน

งานในหน้าที่รับผิดชอบ

๑. งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
๒. งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 

๓. งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน 

๔. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
ศึกษา 

๕. งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และงานศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของ 
ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

๖. งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ให้คำแนะนำ และสนับสนุนด้านวิชาการของ
สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาและโรงเรียนอื่นในสังกัด 

๗. งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ให้คำแนะนำ และสนับสนุนด้านวิชาการของ
สถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนจัดการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี (โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา) 

๘. โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล 
๙. โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

เบอร์โทรติดต่อ

๐๘-๑๗๙๖-๙๐๙๒

ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นิเทศ ติดตามและประเมินผล ระบบบริหารและการจัดการศึกษา   
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑



๓๕
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางกัลยา ยงยศ 
Mrs.Kanlaya Yongyot

ตำแหน่ง

กลุ่มงาน

งานในหน้าที่รับผิดชอบ

๑. งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
๒. งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 

๓. งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน 

๔. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
ศึกษา 

๕. งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และงานศึกษา วิเคราะห์ 
วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๖. งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ให้คำแนะนำ และสนับสนุนด้านวิชาการของ
สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเวียงชัยเวียงเหนือและโรงเรียนอื่นในสังกัด 

๗. งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ให้คำแนะนำ และสนับสนุนด้านวิชาการของ
สถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขนาดกลาง 

๘. งานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) 
๙. งานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

เบอร์โทรติดต่อ

๐๖-๒๙๓๖-๕๖๖๑

ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นิเทศ ติดตามและประเมินผล ระบบบริหารและการจัดการศึกษา   
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑



๓๖
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางพิมพา ตามี่ 
Mrs.Pimma Thamee

ตำแหน่ง

กลุ่มงาน

งานในหน้าที่รับผิดชอบ

๑. งานส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
๒. งานส่งเสริมพัฒนาวิชาการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
๓. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
๔. งานนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
๕. งานธุรการและสารสนเทศการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
๖. งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนา
หลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

๗. งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ให้คำแนะนำ และสนับสนุนด้านวิชาการของ
สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มหลวงและโรงเรียนอื่นในสังกัด 

๘. งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ให้คำแนะนำ และสนับสนุนด้านวิชาการของ
สถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก 

๙. งานส่งเสริมการบริหารจัดการ นิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการการ
วิจัยทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่ 

๑๐. งานประสาน ส่งเสิรม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับเด็กเจ็บป่วย  
  เรื้อรัง ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ 
  รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๑๑. งานประสาน ส่งเสิรม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแผนพัฒนา 
  คุณภาพการศึกษาสำหรับคนพิการ จังหวัดเชียงราย

เบอร์โทรติดต่อ

๐๘-๖๑๘๘-๐๐๗๘

ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

การศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม) 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑



๓๗
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางณัฐภรณ์ ท้าวแพทย์ 
Mrs.Nattaporn Thaophaet

ตำแหน่ง

กลุ่มงาน

งานในหน้าที่รับผิดชอบ

๑. งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๒. งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๓. งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถาน
ศึกษา 

๔. งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๕. การส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๖. การนิเทศ ติดตาม โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนนางแลและโรงเรียนอื่นในสังกัด 
๗. การประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
๘. งานบริหารจัดการ นิเทศติดตามและประเมินผลกิจกรรมโครงการสหกรณ์
โรงเรียน 

๙. งานบริหารจัดการ นิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการโรงเรียนสุจริต
รวมทั้งประสานงานโครงการเขตสุจริต 

๑๐. งานบริหารจัดการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการโรงเรียน   
   คุณธรรม 

๑๑. งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและสนับสนุนด้านวิชาการของสถานศึกษา   
   ในกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก 

๑๒. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่  
   เกี่ยวข้องหรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เบอร์โทรติดต่อ

๐๘-๘๒๖๑-๑๐๙๑

ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา   
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑



๓๘
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางเสาวลักษณ์ รัตนชูวงศ์  
Mrs.Saowaluk Rattanachuwong

ตำแหน่ง

กลุ่มงาน

งานในหน้าที่รับผิดชอบ

๑. งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
๒. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

๓. งานส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

๔. งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และ DLIT 
ของโรงเรียนในสังกัด รวมทั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนสังกัด ตชด. 

๕. งานประสานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการสอน กระบวนการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)  

๖. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอน กระบวนการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)  

๗. งานบริหารจัดการ นิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการห้องสมุด และ 
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  

๘. งานบริหารจัดการ นิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการการวิจัยทางการศึกษา
ระดับเขตพื้นที่ 

๙. งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ให้คำแนะนำ และสนับสนุนด้านวิชาการของ
สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ ดอนชัย และ โรงเรียนอื่นในสังกัด  

๑๐. งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลให้คำแนะนำและสนับสนุนด้านวิชาการของ 
  กลุ่มเครือข่าย โรงเรียนขนาดเล็ก 

๑๑. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ 
  เกี่ยวข้องหรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เบอร์โทรติดต่อ

๐๘-๑๘๘๔-๘๐๓๔

ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑



๓๙
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางจิราพร มงคลคำ  
Mrs.Chiraporn Mongkhonkham

ตำแหน่ง

กลุ่มงาน

งานในหน้าที่รับผิดชอบ

๑. งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับการ
วัดผลและประเมินผลระดับสถานศึกษาและระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

๒. งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับ  
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

๓. ร่วมปฏิบัติงานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยว
กับการวัดผลและประเมินผลการศึกษาระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา และ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

๔. งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

๕. งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

๖. งานบริหารจัดการ การแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ทั้งรอบระดับเขต
พื้นที่และระดับประเทศ 

๗. งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ให้คำแนะนำ และสนับสนุนด้านวิชาการของ
สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่และโรงเรียนอื่นในสังกัด 

๘. งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ให้คำแนะนำและสนับสนุนด้านวิชาการของ
สถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขยายโอกาส 

๙. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

เบอร์โทรติดต่อ

๐๘-๖๑๑๗-๐๕๕๐

ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

วัดและประเมินผลการศึกษา   
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑



๔๐
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางพวงพร นิลนิยม 
Mrs.Phuangphon Nilniyom

ตำแหน่ง

กลุ่มงาน

งานในหน้าที่รับผิดชอบ

๑. การส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที ่๒)  
      - กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
      - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมเพื่อสังคมและ  

    สาธารณะประโยชน์) 
๒. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กระบวนการเรียนรู้ 

      - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่ ๒)  
      - กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
      - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมเพื่อสังคมและ 

    สาธารณะประโยชน์) 
๓. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
ในศตวรรษที่ ๒๑   

๔. การส่งเสริม สนับสนุนงานอาชีพในสถานศึกษา   
๕. การส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ 

๖. งานนิเทศติดตาม กลุ่มโรงเรียนห้วยสัก จำนวน ๙ โรงเรียนและ 
โรงเรียนอื่นในสังกัด 

๗. งานสนับสนุนด้านวิชาการของสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่าย  
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

เบอร์โทรติดต่อ

๐๙-๑๐๗๙-๒๓๘๗

ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้   
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑



๔๑
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางจีราวรรณ ศรีนิล 
Mrs.Jeerawan Srinin

ตำแหน่ง

กลุ่มงาน

งานในหน้าที่รับผิดชอบ

๑. งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ระดับปฐมวัย 

๒. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนระดับปฐมวัย 

      ๒.๑ กระบวนการการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐ 
      ๒.๒ กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี (Montessori) 
      ๒.๓ กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope) 
๓. งานสื่อและนวัตกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา 
๔. งานส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนวิธีการปฎิบัติที่ดี (Best Practices) ระดับ
ปฐมวัย 

๕. งานส่งเสริมการจัดกิจกรรม สนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) : เล่น
ตามรอยพระยุคลบาท 

๖. งานส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา โรงเรียน
อนุบาลประจำเขตพื้นที่ 

๗. งานส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  
(๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) 

๘. งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ให้คำแนะนำและสนับสนุนผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอนพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามโครงการที่รับผิดชอบ 

๙. งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ให้คำแนะนำ และสนับสนุนด้านวิชาการของ
สถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง และโรงเรียนอื่นในสังกัด 

๑๐. งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ให้คำแนะนำ และสนับสนุนด้านวิชาการ   
  ของสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขยายโอกาส 

๑๑. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น 
   ที่เกี่ยวข้องหรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เบอร์โทรติดต่อ

๐๘-๖๑๙๔-๘๘๘๖

ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้   
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑



๔๒
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นายบรรพต ขันคำ 
Mr.Banphot Khankham

ตำแหน่ง

กลุ่มงาน

งานในหน้าที่รับผิดชอบ

๑. งานส่งเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๒. งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๓. งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถาน
ศึกษา 

๔. งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๕. การส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
๖. การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ระดับปฐมวัย 

๗. งานส่งเสริมและดำเนินงาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
ระดับปฐมวัย 

๘. งานส่งเสริมและดำเนินงาน การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับ
ปฐมวัย 

๙. การนิเทศ ติดตาม โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนดอยลานและโรงเรียนอื่นๆ ใน
สังกัด 

๑๐. งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลให้คำปรึกษา แนะนำ และสนับสนุนด้าน 
  วิชาการในกลุ่มโรงเรียนขนาดกลาง 

๑๑. งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือผู้บังคับ  
  บัญชามอบหมาย

เบอร์โทรติดต่อ

๐๘-๑๘๘๕-๕๒๓๙

ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑



๔๓
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาวธิดาจันทร์ ทะปาละ 
Ms. Thidachan Thapala

ตำแหน่ง

กลุ่มงาน

งานในหน้าที่รับผิดชอบ

๑. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

๒. งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

๓. งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

๔. งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

๕. งานบริหารจัดการ นิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในส่วนงานโครงการตามกลยุทธ์ของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในแต่ละปีงบประมาณ 

๖. งานบริหารจัดการ นิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการโรงเรียนสุจริต รวมทั้ง
ประสานงานโครงการเขตสุจริต 

๗. งานบริหารจักดการ นิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการองค์กรคุณธรรม 
๘. งานบริหารจัดการ นิเทศ ติดตามและประเมินผล ให้คำแนะนำและสนับสนุนด้าน
วิชาการของสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนป่าซาง และโรงเรียนอื่นใน
สังกัด 

๙. งานบริหารจัดการ นิเทศ ติดตามและประเมินผล ให้คำแนะนำและสนับสนุนด้าน
วิชาการของสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก 

๑๐. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 อื่นที่เกี่ยวข้องหรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เบอร์โทรติดต่อ

๐๘-๖๖๕๙-๔๕๑๗

ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา   
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑



๔๔
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาวอิชยาพัฒน์ มณีรัตน์ 
Ms. Ichayapat Maneerat

ตำแหน่ง

กลุ่มงาน

งานในหน้าที่รับผิดชอบ

๑. งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ 
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

๒. งานประสานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
๓. งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียนระดับปฐมวัย 

๔. งานบริหารจัดการ นิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาระดับ
ปฐมวัยในส่วนงานโครงการตามกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐานในแต่ละปีงบประมาณ 

๕. งานบริหารจัดการ นิเทศ ติดตามการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
๖. งานบริหารจัดการ นิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการโรงเรียนประชารัฐ 
๗. งานบริหารจักดการ นิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการโรงเรียน
ร่วมพัฒนา 

๘. งานบริหารจัดการ นิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการ STEM  
ระดับปฐมวัย 

๙. งานบริหารจัดการ นิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการองค์กรคุณธรรม 
๑๐. งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ให้คำแนะนำ และสนับสนุนด้านวิชาการ  

  ของสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนผางาม และโรงเรียนอื่นๆ  
  ในสังกัด 

๑๑. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ 
  เกี่ยวข้องหรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เบอร์โทรติดต่อ

๐๘-๘๘๔๙-๘๕๘๕

ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา   
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑



๔๕
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาวธีรวรรณ จันทร์วิชชาพร 
Ms.Teerawan Chanwitchaporn

ตำแหน่ง

กลุ่มงาน

งานในหน้าที่รับผิดชอบ

๑. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนา และใช้หลักสูตรสถานศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ 

๒. งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

๓. งานบริหารจัดการ นิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการห้องสมุดและส่ง
เสริมนิสัยรักการอ่าน 

๔. งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ให้คำแนะนำ และสนับสนุนด้านวิชาการของ
สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนท่าสุด  

๕. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ งานพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาไทยสำหรับผู้ใหญ่  
บนพื้นที่สูง    

๖. ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ หรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๗. งานโครงการประเมินผลโรงเรียนนานาชาติของประเทศสมาชิกองค์กรเพื่อ
ความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ (PISA) ด้านการอ่าน 

๘. งานนิเทศ ติดตามและประเมินผล ให้คำแนะนำและสนับสนุน  
ด้านวิชาการของสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนบนพื้นที่สูง 

เบอร์โทรติดต่อ

๐๙-๕๖๙๖-๖๘๙๒

ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้   
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑



๔๖
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาวนารีรัตน์ ธิน้อมธรรม 
Ms. Nareerat Thinomtom

ตำแหน่ง

กลุ่มงาน

งานในหน้าที่รับผิดชอบ

๑. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของ
กลุ่มให้สามารถดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. ศึกษา วิเคราะห์ สภาพของงาน และออกแบบระบบสารบรรณให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

๓. ประสานงานกับกลุ่มอื่นในสำนักงาน หน่วยงาน และสถานศึกษาในงาน
ธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่ม 

๔. ประสานงานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของ
กลุ่มให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ 

๕. งานจัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุมและจัดทำรายงานการประชุม
ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

๖. ตรวจสอบความถูกต้อง และสรุป รายงานการมาปฏิบัติราชการและการลา
ของข้าราชการในกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

๗. งานสารบรรณและงานธุรการอื่นๆ 
๘. งานสวัสดิการต่างๆ ในกลุ่มนิเทศฯ  
๙. งานแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต และ 
ระดับภาค   

๑๐. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เบอร์โทรติดต่อ

๐๙-๒๙๗๙-๖๑๘๙

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑



๔๗
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คณะทำงาน

คณะที่ปรึกษา

ดร.สมบูรณ ์ธรรมลังกา    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ 
นายปริญญา ณ วันจันทร์   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ 
นายบุญล้อม โสภาพรม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ 
นายสมคิด อุดปิน    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ 
นายพิสิฐ ไชยชนะ    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑

คณะทำงาน

นายวสันต ์ปัญญา        ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
นายสมเกียรติ์ แสงทองล้วน  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
นางสาวธนารักษ ์ปั้นเทียน    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
นางสาวสายสวลี วิทยาภัค    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
นางเพ็ญศรี เตชนันท์          ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
นางกัลยา ยงยศ     ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
นางพิมพา ตามี่   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
นางณัฐภรณ์ ท้าวแพทย์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
นางเสาวลักษณ์ รัตนชูวงศ์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
นางจิราพร มงคลคำ   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
นางพวงพร นิลนิยม   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
นางจีราวรรณ ศรีนิล   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
นายบรรพต ขันคำ   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
นางสาวธิดาจันทร์ ทะปาละ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
นางสาวธีรวรรณ จันทร์วิชชาพร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
นางสาวอิชยาพัฒน์ มณีรัตน์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
นางสาวนารีรัตน์ ธิน้อมธรรม  เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน



ผู้จัดทำข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวธิดาจันทร์ ทะปาละ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

๔๘
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ผู้ตรวจและพิจารณาข้อมูลสารสนเทศ

นายวสันต ์ปัญญา        ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
นางสาวธิดาจันทร์ ทะปาละ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
     ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ คณะกรรมการ ติดตาม  
     ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

ผู้พิมพ์ข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวธิดาจันทร์ ทะปาละ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ




