


ตำแหน่ง

กลุ่มงาน

งานในหน้าที่รับผิดชอบ

๑. งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
๒. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๓. งานส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

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

๕. งานประสานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการสอน กระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)  

๖. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอน กระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)  

๗. งานบริหารจัดการ นิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการห้องสมุด และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
๘. งานบริหารจัดการ นิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการการวิจัยทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่ 
๙. งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ให้คำแนะนำ และสนับสนุนด้านวิชาการของสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ 
ดอนชัย และ โรงเรียนอื่นในสังกัด  

๑๐. งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลให้คำแนะนำและสนับสนุนด้านวิชาการของกลุ่มเครือข่าย โรงเรียนขนาดเล็ก 
๑๑. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑

๑

นางเสาวลักษณ์ รัตนชูวงศ์



เรื่องที่ ๑ งานส่งเสริม พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

๒

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑. ศึกษา ความต้องการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

สำรวจความต้องการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

๒. ดำเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ ช่วย
เหลือสนับสนุนสถานศึกษา 

มีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 

๓. ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ในการพัฒนา
สื่อ นวัตกรรมและ เทคโนโลยี ความสามารถ 

มีแผนงาน/ โครงการส่งเสริมและพัฒนาครู  
ในการพัฒนาฯ บุคลากรทางการศึกษา

๔. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการใช้นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

แผนนิเทศติดตามการจัดการศึกษา หรือโครงการ 

๕. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

ดำเนินการเผยแพร่ผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยี ทางการศึกษา และสื่อจากทาง 
หน่วยงานต้นสังกัด และ หน่วยงานอื่น



๓

เรื่องที่ ๒ งานส่งเสริม งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

รายงานการศึกษาค้นคว้า วิจัย นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการ ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ 

๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาที่ดำเนินการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ 
วิจัยนำไปใช้และเผยแพร่สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง 
การศึกษา

มีศูนย์บริการทางการศึกษาที่สถานศึกษา/ครูที่
ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้แลก
เปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย

๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานำผลการวิจัยพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการ
พัฒนาการศึกษา

มีการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานำผลการ
วิจัยพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการ
ศึกษา มาใช้ในการพัฒนาการศึกษา

๔. นิเทศ ติดตาม การวิจัยพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาของสถานศึกษาและนำผลมาใช้
ในการพัฒนาการศึกษา

มีหลักฐาน/ร่องรอยการนิเทศ ติดตาม การวิจัย
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ของสถานศึกษาและนำผลมาใช้ในการพัฒนาการ
ศึกษา



๔
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เรื่องที่ ๓ งานส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑. ศึกษา รูปแบบของการจัดห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้อง
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

มีร่องรอย หลักฐานการศึกษา ค้นคว้า รูปแบบของ
การจัดห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

๒. ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ในการจัด
ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการทาวิทยาศาสตร์ 
และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

มีแผนงาน/ โครงการส่งเสริมและพัฒนาครู  
ในการจัดห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

๓. นิเทศ ติดตามการดำเนินงานและการใช้จัดห้องปฏิบัติการ
ทางภาษา ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และห้อง
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

แผนนิเทศติดตามการจัดการศึกษา 

๔. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติ
การคอมพิวเตอร์ที่เป็นแบบอย่างของสำนักงานเขตพื้นที่  

ดำเนินการเผยแพร่ผลงานการดำเนินงานและการ
ใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 



๕
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เรื่องที่ ๔ งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และ DLIT ของโรงเรียนใน
สังกัด รวมทั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนสังกัด ตชด.

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑. ศึกษา สภาพและการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) และ DLIT ของโรงเรียนในสังกัด รวมทั้งโรงเรียน
พระปริยัติธรรม โรงเรียนสังกัด ตชด.

หลักฐาน ร่องรอย ผลการศึกษาสภาพและการ
จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และ 
DLIT ของโรงเรียนในสังกัด รวมทั้งโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม โรงเรียนสังกัด ตชด. 

๒. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ 
ความสามารถในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) และ DLIT ของโรงเรียนในสังกัด รวมทั้งโรงเรียน
พระปริยัติธรรม โรงเรียนสังกัด ตชด.

มีแผนงาน/ โครงการส่งเสริมและพัฒนาครู  
ในการพัฒนาฯ การจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) และ DLIT ของโรงเรียนในสังกัด 
รวมทั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนสังกัด 
ตชด. 

๓. นิเทศ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
และ DLIT ของโรงเรียนในสังกัด รวมทั้งโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม โรงเรียนสังกัด ตชด.

แผนนิเทศติดตามการจัดการศึกษา 

๔. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) และ DLIT ของโรงเรียนในสังกัด รวม
ทั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนสังกัด ตชด.ที่มีผล
การปฏิบัติที่ดี

ดำเนินการเผยแพร่ผลการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV) และ DLIT ของโรงเรียนใน
สังกัด รวมทั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียน
สังกัด ตชด. 



๖
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เรื่องที่ ๕ งานประสานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการสอน กระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและ
สาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

มีการศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มาตรฐาน
การเรียนรู้ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

๒. ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากระบวนการเรียนรู้ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความรู้ความเข้าใจใน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ แนะนำผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอน เพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตร
การสอน และกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มีแผนการนิเทศ / เอกสารการนิเทศ / บันทึกการ
นิเทศ ในกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้บริหารสถาน
ศึกษา ครูผู้สอนเกิดการพัฒนาหลักสูตรและการจัด
กระบวนการเรียนรู้

๔. เผยแพร่ผลการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดำเนินการเผยแพร่ผลการพัฒนาหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี



๗
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เรื่องที่ ๖ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอน กระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑. ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษาด้านการ
จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

มีผลการศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการวิจัยทางการ
ศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๒. ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
ในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยการใช้งานวิจัย

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความรู้ความเข้าใจใน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับผู้เรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพด้วยการใช้งานวิจัย

๓. นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ แนะนำผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนเพื่อให้เกิดการวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร การสอน และกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มีแผนการนิเทศ / เอกสารการนิเทศ / บันทึกการ
นิเทศ ในกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้บริหารสถาน
ศึกษา ครูผู้สอนเกิดการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

๔. เผยแพร่ผลการจัดการเรียนการสอน ผลงานการวิจัย ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดำเนินการเผยแพร่การจัดการเรียนการสอน ผล
งานการวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



๘
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เรื่องที่ ๗ งานบริหารจัดการ นิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑. รวบรวมข้อมูลและจัดระบบสารสนเทศ โรงเรียน 
ทุกโรงเรียนด้านการบริหารจัดการห้องสมุดโรงเรียน

มีข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนด้านการบริหาร
จัดการห้องสมุดของโรงเรียนทุกโรงเรียน

๒. ดำเนินการนิเทศ ติดตามโรงเรียน ตามรูปแบบ 
การนิเทศ GROWER Model ๖ ขั้นตอน 

G ขั้นกำหนดเป้าหมาย 
R ขั้นการวิเคราะห์สภาพ 
O ขั้นการสร้างทางเลือก 
W ขั้นการปฏิบัติ 
E ขั้นการประเมินผล 
R ขั้นการปรับปรุง พัฒนา

มีแผนนิเทศและปฏิบัติการนิเทศตามรูปแบบ 
GROWER Model 

๓. รายงานผลการนิเทศ โรงเรียนในสังกัด มีรายงานผลการนิเทศที่ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์

๔. เผยแพร่ผลการบริหารจัดการด้านห้องสมุดของโรงเรียน
ในสังกัด

มีการเผยแพร่ผลการบริหารจัดการด้านห้องสมุด
ของโรงเรียนในสังกัดที่เป็นต้นแบบที่ดี



๙
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เรื่องที่ ๘ งานบริหารจัดการ นิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการการวิจัยทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑. ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษาที่
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัด

มีผลการศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการวิจัยทางการ
ศึกษาที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการ
ศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

๒. ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถาน
ศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถใน
การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การบริหารการ
ศึกษาด้วยการใช้การวิจัย

ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการ
พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การบริหารการ
ศึกษาด้วยการใช้การวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ แนะนำผู้บริหาร
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร การ
จัดการเรียนรู้ การบริหารการศึกษาด้วยการใช้การวิจัย

มีแผนการนิเทศ / เอกสารการนิเทศ / บันทึกการ
นิเทศผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการ
พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การบริหารการ
ศึกษาด้วยการใช้การวิจัย 

๔. เผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาของผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา

ดำเนินการเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาของ 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการศึกษา



๑๐
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เรื่องที่ ๙ งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ให้คำแนะนำ และสนับสนุนด้านวิชาการของสถานศึกษาในกลุ่ม
โรงเรียนขุนกรณ์ ดอนชัย และ โรงเรียนอื่นในสังกัด 

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑. ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการและจัดทำ
ข้อมูลสารสนเทศทุกด้านที่เกี่ยวข้อง

มีข้อมูลสารสนเทศทุกด้านเพื่อใช้เป็นข้อมูล 
ในการวางแผนเพื่อการพัฒนา

๒. ประชุมวางแผนเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยการ
มีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา     คณะครูและ
ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ

มีแผนการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษาในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

๓. ดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยใช้รูปแบบการ
นิเทศ “GROWER Model:การนิเทศสู่คุณภาพที่ยั่งยืน” 

ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูได้รับการนิเทศ
อย่างทั่วถึง อย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง ด้วย 
รูปแบบการนิเทศที่หลากหลาย

๔. สรุปรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษาและนำผลที่ได้มาวางแผนการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง

มีรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษาและใช้เป็นสารสนเทศ/เอกสารอ้างอิง
เพื่อการพัฒนาต่อไป



๑๑
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เรื่องที่ ๑๐ งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและสนับสนุนด้านวิชาการของสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑. ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการและจัดทำ
ข้อมูลสารสนเทศทุกด้านที่เกี่ยวข้อง

มีข้อมูลสารสนเทศทุกด้านเพื่อใช้เป็นข้อมูล 
ในการวางแผนเพื่อการพัฒนา

๒. ประชุมวางแผนเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยการ
มีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา     คณะครูและ
ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ

มีแผนการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษาในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

๓. ดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยใช้รูปแบบการ
นิเทศ “GROWER Model:การนิเทศสู่คุณภาพที่ยั่งยืน” 

ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูได้รับการนิเทศ
อย่างทั่วถึงด้วยรูปแบบการนิเทศที่หลากหลาย

๔. สรุปรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กและนำผลที่ได้มา
วางแผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

มีรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กและใช้เป็น
สารสนเทศ/เอกสารอ้างอิงเพื่อการพัฒนาต่อไป



๑๒
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เรื่องที่ ๑๑ งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑. รวบรวมข้อมูล และจัดระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
งานที่ได้รับมอบหมาย

ข้อมูลสารสนเทศของงานที่เกี่ยวข้อง

๒. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ได้รับ
มอบหมาย

เอกสารประกอบการศึกษาค้นคว้า ในงานที่
เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

๓. ประสานงาน และปฏิบัติงานในภาระงานที่ได้รับมอบ
หมาย     

ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย

๔. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน สรุป/รายงานผลการดำเนินงาน




