
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ 

                                      กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

 

 

 

 

ส านักงานเตตืื นนท่กการศึกษาประมมศึกษาืษิุุลลกเตต 2 

ส านักงานคุะกรรมการการศึกษาตั นนืื นนฐาน 



 
 

 
 

ค ำน ำ 
 

 คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นคู่มือการปฏิบัติงานในหน้าที่ศึกษานิเทศกของนาง
เกษมศรี   รุณไชย ซึ่งปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกรอบ
ในการปฏิบัติงานในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษามีกระบวนการด าเนินงานครอบคลุม
ถูกต้องและชัดเจนสามารถนาไปใช้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพกลุ่มงาน
เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต ๒ 
จึงได้จัดท าคู่มือและข้ันตอนการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และขอบเขตของงาน ๓ ด้านคือ 

(๑) ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 

(๒) ด้านการวางแผนการติดตามตรวจสอบประเมินผลและการนิเทศการศึกษา 

(๓) ด้านงานติดตามตรวจสอบประเมินและรายงานผล 
     ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือขั้นตอนการด าเนินงานกลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด

การศึกษาและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาฉบับนี้จะเกิดประโยชนต่อการปฏิบัติงานที่ช่วยเหลือหรือ
ให้การสนับสนุนการทางานของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดเพ่ือเตรียมรับการนิเทศติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอกต่อไป 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา 
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต๒ 
 
 
 



 
 

 
 
 

สำรบัญ 
หน้ำ 

 
คู่มือขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของศึกษำนิเทศก์…………………………………………………………… ๒ 
 กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ

การจัดการศึกษา………………….…………………………………………………….………… 
 
๗ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ............................................…………………………….. ๑๑ 
 งานนิเทศ ติดตาม เครือข่ายโรงเรียนอ าเภอวังทอง ๓ ....... ………………………. ๑๖ 
ภำคผนวก…………………………………………………………………………………………………………. ๑๗ 
เอกสำรและหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง……………………………………………………………………..….. ๑๘ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
นำงเกษมศรี   รุณไชย  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ ๑๒๒ ปฏิบัติหน้าที่  

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษามีหน้าที่และ
รับผิดชอบ  ดังนี้ 
 ๑. พัฒนาระบบข้อมูล จัดท าฐานข้อมูลด้านวิชาการ ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

 ๒. วางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา รวบรวมวิเคราะห์ จัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาเพ่ือด าเนินการ

ตามแผน 

 ๓. รวบรวม ประเมินผลวิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหาร

และการจัดการศึกษา จัดท าสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 ๔. งานพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ๕. งานรับผิดชอบพื้นท่ีโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาการศึกษา เนินมะปราง ๑ 

 ๖.  งาน/โครงการ/ กิจกรรม 

  ๖.๑  โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 ๗. ปฏิบัติงานวิชาการ/งานอ่ืนๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของศึกษำนิเทศก์ 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 

 ศึกษานิเทศก์ทุกคน ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ ปฏิบัติหน้าที่ใน

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษาเพ่ือปรับปรุง

การเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ดังนี้ 

 ๑) งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้

มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ พัฒนาการวัดและประเมินผล

การศึกษา  การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

 ๒) การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพ่ือจัดท าเป็นเอกสาร คู่มือและสื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และ

เผยแพร่ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

 ๓) การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ

การศึกษาเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน และเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้สนใจทั่วไป 

 ๔) การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนการนิเทศและ

การพัฒนางานทางวิชาการ 

 ๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต ๒ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาทั้งด้านการบริหาร
จัดการ  ด้านบุคลากรและด้านผู้เรียนให้สอดคล้องกับสภาพการด าเนินงานและปัญหาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ตลอดจนจัดให้มีการนิเทศการศึกษาเพ่ือเป็นกลไกในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเน้นกระบวนการปฏิบัติ
ร่วมกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศทุกระดับทั้งนี้เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ผู้รับการนิเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานและพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนให้มีความรู้
ความสามารถและผลการทดสอบระดับชาติให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
วิสัยทัศน์ (กำรนิเทศกำรศึกษำ) 
 ศึกษานิเทศก์และคณะผู้นิเทศสามารถนิเทศการศึกษาโดยใช้กระบวนการนิเทศและรูปแบบการ

นิเทศแบบร่วมคิด  พาท า  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา ในปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

 
พันธกิจ 
1. สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในโรงเรียนด้านระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

เพ่ือรองรับการประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกส่วน 
2. พัฒนาประสิทธิภาพในการนิเทศการศึกษา  โดยเน้นการใช้วิธีการนิเทศที่หลากหลาย  และ

เป็นระบบ 
3. นิเทศ  ติดตามอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับนโยบายการนิเทศเต็มพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
4. นิเทศ  ติดตามและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการด าเนินงานตามจุดเน้นและนโยบายของ

หน่วยงานต้นสังกัด 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำระบบกำรนิเทศกำรศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที่  ๑ พัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา  
มำตรกำร/กิจกรรม 
๑. วำงแผน (Planning) ได้แก่ การคิด การตั้งวัตถุประสงค์ การคาดการณ์ล่วงหน้าการก าหนด

ตารางงาน  การค้นหาวิธีปฏิบัติงาน  และการวางโปรแกรมงาน 
๒. กำรพัฒนำระบบและจัดองค์กร (Organizing) ได้แก่ การตั้งเกณฑ์มาตรฐาน การรวบรวม

ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งคนและวัสดุอุปกรณ์  ความสัมพันธ์แต่ละขั้น  การมอบหมายงานการประสานงาน  การ
กระจายอ านาจตามหน้าที ่ โครงสร้างขององค์การ  และการพัฒนานโยบาย  

 
ยุทธศำสตร์ที่  ๒ พัฒนาบุคลากรเพ่ือการนิเทศการศึกษา และการนิเทศภายในอย่างกัลยาณมิตร

นิเทศ 
มำตรกำร/กิจกรรม 
พัฒนำบุคลำกรแกนน ำกำรนิเทศ (Leading) ได้แก่ การตัดสินใจ การเลือกสรรบุคคล การเร้าจูง

ใจให้มีก าลังใจคิดริเริ่มอะไรใหม่ ๆ  การสาธิต  การจูงใจ  และให้ค าแนะน า  การสื่อสาร  การกระตุ้น  ส่งเสริม
ก าลังใจ  การแนะน านวัตกรรมใหม่ ๆ และให้ความสะดวกในการท างาน  



 
 

 
ยุทธศำสตร์ที่  ๓ การนิเทศการศึกษา และการใช้ผลการนิเทศเพ่ือการพัฒนากระบวนการเรียน

การสอน 
มำตรกำร/กิจกรรม 
๑. กำรควบคุมกำรใช้ผลกำรนิเทศ (Controlling) ได้แก่ การสั่งการ การให้รางวัล การก าหนด

มาตรการและแนวปฏิบัติให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติ 
๒. กำรใช้ผลกำรนิเทศและผลกำรประเมินเพื่อกำรพัฒนำ (Appraising) ได้แก่ การตัดสินการ

ปฏิบัติงาน การวิจัย และการวัดผลการปฏิบัติงาน  กิจกรรมที่ส าคัญ  คือพิจารณาผลงานในเชิงปฏิบัติว่าได้ผล
มากน้อยเพียงใด  และวัดผลด้วยการประเมินอย่างมีแบบแผน  มีความท่ียงตรง ด้วยกระบวนการวิจัย 

ตัวบ่งช้ีควำมส ำเร็จ 
๑. ระดับคุณภาพของแผนงาน ระบบงาน และการจัดองค์กรเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาตาม

มาตรฐานการศึกษา  
๒. ร้อยละของสถานศึกษาที่พัฒนาคุณภาพบุคลากรและผู้เรียนตามจุดเน้น และนโยบายของ

หน่วยงานต้นสังกัด 
๓. ร้อยละของผู้รับการนิเทศมีความพึงพอใจในการได้รับการนิเทศ และสามารถน าผลการนิเทศ

ไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
๒. ขอบข่ำยกำรนิเทศ 

๒.๑ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  และฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

๒.๒ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
๒.๓ นิเทศติดตามประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
๒.๔ วัดผลและประเมินผลการศึกษา 
๒.๕ ส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๒.๖ จุดเน้น / นโยบาย / กิจกรรม / งาน / โครงการต่าง ๆ  
 

๓. เป้ำหมำยกำรนิเทศ 
๓.๑ ด้านปริมาณ 

๓.๑.๑ นิเทศ  ติดตามการจัดท าแผนงาน ระบบงาน และการจัดองค์กรเพ่ือการบริหารจัด
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนอ าเภอทั้ง ๙ เครือข่ายจ านวน ๑ ครั้ง/ เดือน ลงพ้ืนที่ 
ทั้งหมด  ๘  เดือน 

๓.๑.๒ นิเทศ  ติดตามการด าเนินงานตามจุดเน้น และนโยบายของสถานศึกษา   อย่าง
น้อย  จ านวน ๑ ครั้ง / เดือน 



 
 

๓.๑.๓ นิเทศ  ติดตามการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรตามความต้องการและ
สภาพปัญหา อย่างน้อย  จ านวน  ๑  ครั้ง / เดือน 

๓.๒ ด้านคุณภาพ 
๓.๒.๑ สถานศึกษามีแผนงาน ระบบงาน และการจัดองค์กรเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา

ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ร้อยละ ๑๐๐  
๓.๒.๒ สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพบุคลากรและผู้เรียนตามจุดเน้น และนโยบายของ

หน่วยงานต้นสังกัดร้อยละ  ๑๐๐ 
๓.๒.๓ ผู้รับการนิเทศมีความพึงพอใจในการได้รับการนิเทศ และสามารถน าผลการนิเทศ

ไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาร้อยละ ๑๐๐ 
 

๔. กระบวนกำรนิเทศ 
๔.๑ วางแผนการนิเทศ 

๔.๑.๑ ประชุมปฏิบัติการจัดท าแนวทางการนิเทศคู่มือเครื่องมือการนิเทศ 
๔.๑.๒ สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างคณะผู้นิเทศการศึกษา 

๔.๒ ด าเนินการนิเทศ 
๔.๒.๑ นิเทศระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๔.๒.๒นิเทศระดับสถานศึกษา 
๔.๒.๓นิเทศตามจุดเน้น / นโยบาย / กิจกรรม / งาน / โครงการต่างๆ 

๔.๓ ประเมินผลการนิเทศ/ สรุปและจัดท าเป็นสารสนเทศ 
๔.๔ การพัฒนาและเผยแพร่ผลการนิเทศและพัฒนารูปแบบในการนิเทศอย่างต่อเนื่อง 
 

๕. งบประมำณ 
งบประมาณจากงาน / โครงการต่างๆในกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
๖. กระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำ 

๖.๑การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ 
๖.๒การวางแผน 
๖.๓การสร้างสื่อเครื่องมือและพัฒนาวิธีการนิเทศ 
๖.๔การปฏิบัติการนิเทศ 
๖.๕การประเมินผลสรุปและรายงานผล 
 
 



 
 

๗.  กิจกรรมนิเทศ 
กิจกรรม และเทคนิควิธีการนิเทศคณะผู้นิเทศได้ผสมผสานแต่ละรูปแบบเข้าด้วยกัน โดยค านึงถึงความ

เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาเป็นส าคัญ และเป็นไปตามหลักการนิเทศแบบกัลยาณมิตร  ดังนี้ 
๗.๑ ประชุมผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรในสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายโรงเรียนอ าเภอทั้ง 9 

เครือข่าย การศึกษาที่รับผิดชอบ 
 - แจ้งนโยบาย/ การด าเนินงานตามจุดเน้น / กลยุทธ์ของ สพฐ. และ สพป.พิษณุโลก 

เขต ๒ 
๗.๒ ประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียน 
 - การเยี่ยมชั้นเรียน 
๗.๓ นิเทศ  ติดตามการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

พุทธศักราช  ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุงทุกฉบับ  / การจัดท าข้อมูลครูรายบุคคล 
-  การเชิญประชุม   
-  การให้ค าปรึกษาแนะน า 
-  การนิเทศแบบพาท า 

๗.๔ นิเทศการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
-  เชิญวิทยากรให้ความรู้ 
-  การให้ค าปรึกษาแนะน า 

๗.๕ นิเทศการวัดและประเมินผล 
-  การสังเกตการสอนในชั้นเรียน 

 -  การจัดแหล่งและบริการทางวิชาการ  
 -  การประชุมทางวิชาการ 
 -  การให้ค าปรึกษา 
๗.๖ นิเทศการด าเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา / การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ / ฯลฯ 

-  การประชุมสัมมนา 
-  การให้ค าปรึกษาแนะน า 

๗.๗ นิเทศการด าเนินงานตามจุดเน้น / นโยบาย / โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ  (นิเทศตาม
ปฏิทินแต่ละโครงการ) 

-  การประชุม 
-   การไปศึกษาดูงานตามหน่วยงาน  และการดูนิทรรศการ  
-  การจัดแหล่งและบริการทางวิชาการ  
-  การให้ค าปรึกษาแนะน า 
-  การสัมมนาเสนอผลงาน  
-  การจัดประกวด หรือ จัดนิทรรศการแสดงผลงานของครู 



 
 

กลุ่มงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ มีหน้ำที่และรับผิดชอบปฏิบัติงำน ดังต่อไปนี้ 
 

๑. ชื่องำน (กระบวนกำร) 
 งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

๒. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือเป็นแนวทางในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ๒. เพ่ือพัฒนาการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 

๓. ขอบเขตของงำน 
 เป็นกระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือให้การบริหารจัดการ

เขตพ้ืนที่การศึกษา มีประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือตอบสนองวิสัยทัศน์และ พันธกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒สรุปผลการประเมินผลการจัดการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกโรงเรียน 
 
 

๔. ค ำจ ำกัดควำม 
 กำรนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ หมายถึงการช่วยเหลือ แนะน า ส่งเสริมสนับสนุน รวมถึงการ

สรุปผลการนิเทศการศึกษาเพ่ือให้การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ทุกภาคส่วนมีความพึงพอใจ 

 กำรนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ หมายถึงการติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าในการด าเนินงาน
รวมทั้งปัญหาอาจเกิดขึ้นจากการด าเนินงานของสถานศึกษา เพ่ือหาแนวทางแก้ไข โดยยึดการมีส่วนร่วมจาก
ทุกฝ่าย 
 
๕. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 ๑. รวบรวม จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ตามสภาพปัญหา ความต้องการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 ๒. จัดท าเกณฑ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เครื่องมือ และวิธีการนิเทศ การตรวจสอบการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 ๓. สถานศึกษาประเมินตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๔. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามเกณฑ์และตัวชี้วัดวิจัยและ
พัฒนารูปแบบ/วิธีการที่เหมาะสม 



 
 

 ๕. ด าเนินการ พิจารณา ก าหนดปฏิทินการนิเทศโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ทั้งหมด 9   เครือข่าย  
 ๖. สรุป อภิปรายผลจากการด าเนินงานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา วิเคราะห์จุดเด่น จุดควรพัฒนา เพ่ือก าหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนางานต่อไป 
 ๗. เผยแพร่ผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้น
สังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจ 
 
๖. Flow Chart กำรปฏิบัติงำนผังข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ไม่บรรลุ 

 

 

  บรรลุ 

 

 

 

 
 

จัดท าเกณฑ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เครื่องมือและวิธีการนิเทศ 

 

จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ตามสภาพปัญหา             

ความต้องการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ประชุมประธานเครือข่ายทั้ง 9 เครือข่าย และตรวจสอบตามเกณฑ์และตัวชี้วัด 

 

นิเทศ ติดตามและประเมินผลตามเกณฑ์และตัวชี้วัด 

 

ด าเนินการ เลือกวิธีการที่เหมาะสมใน

การปฏิบัตเิพื่อด าเนินการนิเทศตาม

โครงการนิเทศเต็มพื้นท่ีฯ 

สรุปผล อภิปรายผล หาจุดเดน่ จุดพัฒนา มาก าหนดเป็นแนวทาง 

ในการปรับปรุงแก้ไข และวางแผนการด าเนินงาน 
 

รายงานผลให้โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ทราบ /                

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

วิจัย/พัฒนา 



 
 

๗. เครื่องมือที่ใช้  
 ๗.๑ คู่มือการนิเทศ ติดตาม คุณภาพการศึกษาของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา 

๗.๒ เกณฑ์  ตัวชี้วัดความส าเร็จการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๗.๓ แบบนิเทศ ติดตาม และสรุปผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
๘. เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 
 ๘.๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๘.๒ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 ๘.๓ หลักการนิเทศ ติดตามการบริหารและการจัดการศึกษา 
 ๘.๔ การจัดท าเกณฑ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จของการบริหาร และการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ มีหน้ำที่และรับผิดชอบปฏิบัติงำน ดังต่อไปนี้ 
 
๑. ชื่องำน (กระบวนกำร) 
 ส่งเสริม พัฒนาครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

๒. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนทุกโรงเรียนสังกัดมีการจัดการเรียนการสอนศิลปะ 

       ๒. เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนศิลปะ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรู้แบบของ Active Learning 
 ๓. เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ

การประเมินผล   

 ๔. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ที่น าไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนศิลปะ 

 ๕. เพื่อคัดเลือกผลงานครูผู้สอน และสถานศึกษาที่ประสบผลส าเร็จกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

๓. ขอบเขตของงำน 
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนทุกโรงเรียนสังกัด ให้จัดกิจกรรมด้านศิลปะ ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการสอนด้านศิลปะ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์   คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบมีแบบแผน 
สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา 
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  นอกจากนี้ศิลปะ ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้าน
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและศาสตร์อ่ืน ๆ  ศิลปะ จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 
๔. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 ๑) งานส่งเสริม พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 ๒) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

 ๓) งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

 ๔) งานส่งเสริม สนับสนุน ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในวิชารวมไปถึงการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 

 ๕) งานศึกษา ค้นคว้า วิ เคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ในกลุ่ม                    

ศิลปะ 

 ๖) งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลงานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 



 
 

 ๗) งานส่งเสริม พัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 ๘)  งานนิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

 9)  ปฏิบัติงานอ่ืน  ๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๕. Flow Chart กำรปฏิบัติงำนผังข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน 

 

 

 

 

 

 

 

         ไม่บรรลุ 

 

 

   

บรรลุ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

จัดท าเกณฑ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เครื่องมือและวิธีการนิเทศ 

 

 

จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ตามสภาพปญัหาความตอ้งการเกี่ยวกับการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 

นิเทศ ติดตามและประเมินผลตามเกณฑ์และตัวชี้วัด 

 

 

ด าเนินการ เลือกวิธีการที่เหมาะสมใน

การปฏิบัตเิพื่อด าเนินการนิเทศตาม

โครงการนิเทศเต็มพื้นท่ีฯ 

 

สรุปผล อภิปรายผล หาจุดเดน่ จุดพัฒนา มาก าหนดเป็นแนวทาง 

ในการปรับปรุงแก้ไข และวางแผนการด าเนินงาน 
 

 

รายงานผลให้โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ทราบ /                

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 

วิจัย/พัฒนา 



 
 

 
๖. เครื่องมือที่ใช้  
 ๗.๑ คู่มือการนิเทศ ติดตาม คุณภาพการศึกษาของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา 

๗.๒ เกณฑ์  ตัวชี้วัดความส าเร็จการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๗.๓ แบบนิเทศ ติดตาม และสรุปผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
๗. เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 
 ๘.๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๘.๒ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
      ๘.๓ หลักการนิเทศ ติดตามการบริหารและการจัดการศึกษา 
 ๘.๔ การจัดท าเกณฑ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จของการบริหาร และการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

งำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในเครือข่ำยโรงเรียนอ ำเภอ วังทอง ๓ 
 

ลักษณะงานงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในเครือข่ายโรงเรียนวังทอง ๓ เป็นงานที่
มุ่งส่งเสริมสนับสนุน นิเทศ ติดตามและประสานความร่วมมือเพ่ือพัฒนาโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนวังทอง ๓ 
ให้จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียน ครูผู้บริหารโรงเรียนและโรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพอย่างมี
ระบบ 
 
กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 นโยบาย จุดเน้น และเป้าหมายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ 
ระเบียบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒  ว่าด้วยเครือข่ายโรงเรียนอ าเภอศูนย์
ประสานงานการศึกษาอ าเภอ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 ๑. ศึกษานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 
๒ 
 ๒. ศึกษาระเบียบการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนอ าเภอและศูนย์ประสานงานการศึกษาอ าเภอของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ 
 ๓. ส่งเสริมสนับสนุน นิเทศ ติดตาม และประสานความร่วมมือเพ่ือพัฒนาโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียน
อ าเภอ ดังนี้ 
  ๑) จัดท าปฏิทินการนิเทศ เพ่ือขออนุญาตปฏิบัติการนิเทศ 
  ๒) จัดท าเครื่องมือการนิเทศ 
  ๓) ด าเนินการนิเทศตามปฏิทินและเครื่องมือที่ก าหนด 
  ๔) สรุปและรายงานผล และให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 
 ๔. เมื่อสิ้นภาคเรียนจัดให้มีการสรุปผลการด าเนินการนิเทศ และเข้าร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายโรงเรียนวังทอง ๓ เพ่ือน าผลการนิเทศไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาต่อไป 
 

 


