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คํานํา 
 

 มาตรฐานการปฏิบัติงานฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือเป�นคู มือการปฏิบัติงานในหน#าท่ีศึกษานิเทศก&ของ
นายอําพล ช#างพินิจ ซ่ึงปฏิบัติหน#าท่ีกลุ�มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ

นิเทศการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ โดยมีวัตถุประสงค&เพ่ือเป�น
กรอบในการปฏิบัติงานในกลุ มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษามีกระบวนการดําเนินงาน
ครอบคลุมถูกต#องและชัดเจนสามารถนาไปใช#เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานได#อย างมีประสิทธิภาพ
กลุ มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา และกลุ มสาระ
การเรียนรู#สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลกเขต ๒ จึงได#จัดทําคู มือและข้ันตอนการปฏิบัติงานตามบทบาทหน#าท่ีและขอบเขตของงาน ๓ ด#านคือ 

(๑) ด#านการพัฒนาระบบข#อมูลและสารสนเทศ 

(๒) ด#านการวางแผนการติดตามตรวจสอบประเมินผลและการนิเทศการศึกษา 

(๓) ด#านงานติดตามตรวจสอบประเมินและรายงานผล 
     ท้ังนี้หวังเป�นอย างยิ่งว าคู มือข้ันตอนการดําเนินงานกลุ มงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด

การศึกษาและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉบับนี้จะเกิดประโยชนต อการปฏิบัติงานท่ีช วยเหลือหรือ
ให#การสนับสนุนการทางานของผู#เก่ียวข#องทุกฝ>ายได#อย างมีประสิทธิภาพโดยมุ งเน#นผลสัมฤทธิ์ของหน วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดเพ่ือเตรียมรับการนิเทศติดตามและประเมินผลจากหน วยงานภายนอกต อไป 

 
 
 
 
 
 

กลุ�มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา 
     กลุ มสาระการเรียนรู#สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

       สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต๒ 
 
 
 
 
 
 



 

 

สารบัญ 
หน	า 

 
คู�มือข้ันตอนการดําเนินงาน  
หน	าท่ีความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก(…………………………………………………………… ๒ 
 กลุ�มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ

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

 กลุ มสาระการเรียนรู#สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม…………………………….. ๑๑ 
 งานนิเทศ ติดตาม เครือข ายโรงเรียนอําเภอเนินมะปราง ๑ ………………………. ๑๖ 
ภาคผนวก…………………………………………………………………………………………………………. ๑๗ 
เอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวข	อง……………………………………………………………………..….. ๑๘ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

นายอําพล  ช	างพินิจ  ตําแหน ง ศึกษานิเทศก&ชํานาญการ ตําแหน งเลขท่ี ๑๓๑ ปฏิบัติหน#าท่ี  
กลุ มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษามีหน#าท่ีและ
รับผิดชอบ  ดังนี้ 
 ๑. พัฒนาระบบข#อมูล จัดทําฐานข#อมูลด#านวิชาการ ปรับปรุงระบบฐานข#อมูลให#เป�นปGจจุบัน 

 ๒. วางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา รวบรวมวิเคราะห& จัดทําแผน

ยุทธศาสตร& ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาเพ่ือดําเนินการ

ตามแผน 

 ๓. รวบรวม ประเมินผลวิเคราะห&ข#อมูลจากเครื่องมือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหาร

และการจัดการศึกษา จัดทําสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 ๔. งานพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ มสาระการเรียนรู# โดยเฉพาะกลุ มสาระการเรียนรู#สังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ๕. งานรับผิดชอบพ้ืนท่ีโรงเรียนในเครือข ายพัฒนาการศึกษา เนินมะปราง ๑ 

 ๖.  งาน/โครงการ/ กิจกรรม 

  ๖.๑  โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
  ๖.๒  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 ๗. ปฏิบัติงานวิชาการ/งานอ่ืนๆท่ีผู#บังคับบัญชามอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หน	าที่ความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก( 

หน	าท่ีความรับผิดชอบตามมาตรฐานกําหนดตําแหน�ง 

 ศึกษานิเทศก&ทุกคน ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ ปฏิบัติหน#าท่ีใน

กลุ มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเก่ียวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษาเพ่ือปรับปรุง

การเรียนการสอนให#ได#มาตรฐาน ดังนี้ 

 ๑) งานนิเทศการศึกษา โดยส งเสริมให#สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู#

มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ พัฒนาการวัดและประเมินผล

การศึกษา  การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได#อย างมีคุณภาพ 

 ๒) การศึกษา ค#นคว#าทางวิชาการ เพ่ือจัดทําเป�นเอกสาร คู มือและสื่อใช#ในการปฏิบัติงาน และ

เผยแพร ให#ครูได#ใช#ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

 ๓) การวิเคราะห& วิจัยเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู# สื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ

การศึกษาเพ่ือใช#ในการปฏิบัติงาน และเผยแพร แก ผู#บริหารสถานศึกษาและผู#สนใจท่ัวไป 

 ๔) การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือเป�นข#อมูลและสารสนเทศในการวางแผนการนิเทศและ

การพัฒนางานทางวิชาการ 

 ๕) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีผู#บังคับบัญชามอบหมาย 

กลุ มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต ๒ได#ตระหนักถึงความสําคัญดังกล าวจึงได#กําหนดแนวทางในการพัฒนาท้ังด#านการบริหาร
จัดการ  ด#านบุคลากรและด#านผู#เรียนให#สอดคล#องกับสภาพการดําเนินงานและปGญหาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ตลอดจนจัดให#มีการนิเทศการศึกษาเพ่ือเป�นกลไกในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเน#นกระบวนการปฏิบัติ
ร วมกันระหว างผู#นิเทศและผู#รับการนิเทศทุกระดับท้ังนี้เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ผู#รับการนิเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให#ได#มาตรฐานและพัฒนาคุณภาพผู# เรียนให#มีความรู#
ความสามารถและผลการทดสอบระดับชาติให#เป�นไปตามเปLาหมายท่ีกําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วิสัยทัศน( (การนิเทศการศึกษา) 
 ศึกษานิเทศก&และคณะผู#นิเทศสามารถนิเทศการศึกษาโดยใช#กระบวนการนิเทศและรูปแบบการ

นิเทศแบบร วมคิด  พาทํา  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู#ในสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู#เรียนให#มีความเป�นเลิศทางวิชาการและมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา ในปMการศึกษา 
๒๕๖๔ 

 
พันธกิจ 
1. สร#างความเข#าใจแก บุคลากรในโรงเรียนด#านระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

เพ่ือรองรับการประเมินจากหน วยงานท่ีเก่ียวข#องทุกส วน 
2. พัฒนาประสิทธิภาพในการนิเทศการศึกษา  โดยเน#นการใช#วิธีการนิเทศท่ีหลากหลาย  และ

เป�นระบบ 
3. นิเทศ  ติดตามอย างต อเนื่องให#สอดคล#องกับนโยบายการนิเทศเต็มพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
4. นิเทศ  ติดตามและให#ข#อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการดําเนินงานตามจุดเน#นและนโยบายของ

หน วยงานต#นสังกัด 
 
ประเด็นยุทธศาสตร(เพ่ือการพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา 
ยุทธศาสตร(ท่ี  ๑ พัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา  
มาตรการ/กิจกรรม 
๑. วางแผน (Planning) ได#แก  การคิด การต้ังวัตถุประสงค& การคาดการณ&ล วงหน#าการกําหนด

ตารางงาน  การค#นหาวิธีปฏิบัติงาน  และการวางโปรแกรมงาน 
๒. การพัฒนาระบบและจัดองค(กร (Organizing) ได#แก  การต้ังเกณฑ&มาตรฐาน การรวบรวม

ทรัพยากรท่ีมีอยู ท้ังคนและวัสดุอุปกรณ&  ความสัมพันธ&แต ละข้ัน  การมอบหมายงานการประสานงาน  การ
กระจายอํานาจตามหน#าท่ี  โครงสร#างขององค&การ  และการพัฒนานโยบาย  

 
ยุทธศาสตร(ท่ี  ๒ พัฒนาบุคลากรเพ่ือการนิเทศการศึกษา และการนิเทศภายในอย างกัลยาณมิตร

นิเทศ 
มาตรการ/กิจกรรม 
พัฒนาบุคลากรแกนนําการนิเทศ (Leading) ได#แก  การตัดสินใจ การเลือกสรรบุคคล การเร#าจูง

ใจให#มีกําลังใจคิดริเริ่มอะไรใหม  ๆ  การสาธิต  การจูงใจ  และให#คําแนะนํา  การสื่อสาร  การกระตุ#น  ส งเสริม
กําลังใจ  การแนะนํานวัตกรรมใหม  ๆ และให#ความสะดวกในการทํางาน  

 



 

 

ยุทธศาสตร(ท่ี  ๓ การนิเทศการศึกษา และการใช#ผลการนิเทศเพ่ือการพัฒนากระบวนการเรียน
การสอน 

มาตรการ/กิจกรรม 
๑. การควบคุมการใช	ผลการนิเทศ (Controlling) ได#แก  การสั่งการ การให#รางวัล การกําหนด

มาตรการและแนวปฏิบัติให#ผู#มีส วนเก่ียวข#องนําไปปฏิบัติ 
๒. การใช	ผลการนิเทศและผลการประเมินเพ่ือการพัฒนา (Appraising) ได#แก  การตัดสินการ

ปฏิบัติงาน การวิจัย และการวัดผลการปฏิบัติงาน  กิจกรรมท่ีสําคัญ  คือพิจารณาผลงานในเชิงปฏิบัติว าได#ผล
มากน#อยเพียงใด  และวัดผลด#วยการประเมินอย างมีแบบแผน  มีความท่ียงตรง ด#วยกระบวนการวิจัย 

ตัวบ�งช้ีความสําเร็จ 
๑. ระดับคุณภาพของแผนงาน ระบบงาน และการจัดองค&กรเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาตาม

มาตรฐานการศึกษา  
๒. ร#อยละของสถานศึกษาท่ีพัฒนาคุณภาพบุคลากรและผู#เรียนตามจุดเน#น และนโยบายของ

หน วยงานต#นสังกัด 
๓. ร#อยละของผู#รับการนิเทศมีความพึงพอใจในการได#รับการนิเทศ และสามารถนําผลการนิเทศ

ไปใช#เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
๒. ขอบข�ายการนิเทศ 

๒.๑ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  และฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

๒.๒ ส งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
๒.๓ นิเทศติดตามประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
๒.๔ วัดผลและประเมินผลการศึกษา 
๒.๕ ส งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๒.๖ จุดเน#น / นโยบาย / กิจกรรม / งาน / โครงการต าง ๆ  
 

๓. เปNาหมายการนิเทศ 
๓.๑ ด#านปริมาณ 

๓.๑.๑ นิเทศ  ติดตามการจัดทําแผนงาน ระบบงาน และการจัดองค&กรเพ่ือการบริหารจัด
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา เครือข ายโรงเรียนอําเภอท้ัง 9 เครือข ายจํานวน๑ครั้ง/ เดือน ลงพ้ืนท่ี 
ท้ังหมด  ๘  เดือน 

๓.๑.๒ นิเทศ  ติดตามการดําเนินงานตามจุดเน#น และนโยบายของสถานศึกษา   อย าง
น#อย  จํานวน๑ครั้ง / เดือน 



 

 

๓.๑.๓ นิเทศ  ติดตามการจัดการเรียนรู#และการพัฒนาบุคลากรตามความต#องการและ
สภาพปGญหา อย างน#อย  จํานวน  ๑  ครั้ง / เดือน 

๓.๒ ด#านคุณภาพ 
๓.๒.๑ สถานศึกษามีแผนงาน ระบบงาน และการจัดองค&กรเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา

ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ร#อยละ ๑๐๐  
๓.๒.๒ สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพบุคลากรและผู#เรียนตามจุดเน#น และนโยบายของ

หน วยงานต#นสังกัดร#อยละ  ๑๐๐ 
๓.๒.๓ ผู#รับการนิเทศมีความพึงพอใจในการได#รับการนิเทศ และสามารถนําผลการนิเทศ

ไปใช#เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาร#อยละ ๑๐๐ 
 

๔. กระบวนการนิเทศ 
๔.๑ วางแผนการนิเทศ 

๔.๑.๑ ประชุมปฏิบัติการจัดทําแนวทางการนิเทศคู มือเครื่องมือการนิเทศ 
๔.๑.๒ สร#างความเข#าใจร วมกันระหว างคณะผู#นิเทศการศึกษา 

๔.๒ ดําเนินการนิเทศ 
๔.๒.๑ นิเทศระดับศูนย&เครือข ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๔.๒.๒นิเทศระดับสถานศึกษา 
๔.๒.๓นิเทศตามจุดเน#น / นโยบาย / กิจกรรม / งาน / โครงการต างๆ 

๔.๓ ประเมินผลการนิเทศ/ สรุปและจัดทําเป�นสารสนเทศ 
๔.๔ การพัฒนาและเผยแพร ผลการนิเทศและพัฒนารูปแบบในการนิเทศอย างต อเนื่อง 
 

๕. งบประมาณ 
งบประมาณจากงาน / โครงการต างๆในกลุ มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
๖. กระบวนการนิเทศการศึกษา 

๖.๑การศึกษาสภาพปGจจุบันปGญหาและความต#องการ 
๖.๒การวางแผน 
๖.๓การสร#างสื่อเครื่องมือและพัฒนาวิธีการนิเทศ 
๖.๔การปฏิบัติการนิเทศ 
๖.๕การประเมินผลสรุปและรายงานผล 
 
 



 

 

๗.  กิจกรรมนิเทศ 
กิจกรรม และเทคนิควิธีการนิเทศคณะผู#นิเทศได#ผสมผสานแต ละรูปแบบเข#าด#วยกัน โดยคํานึงถึงความ

เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาเป�นสําคัญ และเป�นไปตามหลักการนิเทศแบบกัลยาณมิตร  ดังนี้ 
๗.๑ ประชุมผู#บริหาร  คณะครูและบุคลากรในสถานศึกษากลุ มเครือข ายโรงเรียนอําเภอท้ัง 9 

เครือข าย การศึกษาท่ีรับผิดชอบ 
 - แจ#งนโยบาย/ การดําเนินงานตามจุดเน#น / กลยุทธ&ของ สพฐ. และ สพป.พิษณุโลก 

เขต ๒ 
๗.๒ ประเมินความพร#อมการเป̂ดภาคเรียน 
 - การเยี่ยมชั้นเรียน 
๗.๓ นิเทศ  ติดตามการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

พุทธศักราช  ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุงทุกฉบับ  / การจัดทําข#อมูลครูรายบุคคล 
-  การเชิญประชุม   
-  การให#คําปรึกษาแนะนํา 
-  การนิเทศแบบพาทํา 

๗.๔ นิเทศการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
-  เชิญวิทยากรให#ความรู# 
-  การให#คําปรึกษาแนะนํา 

๗.๕ นิเทศการวัดและประเมินผล 
-  การสังเกตการสอนในชั้นเรียน 

 -  การจัดแหล งและบริการทางวิชาการ  
 -  การประชุมทางวิชาการ 
 -  การให#คําปรึกษา 
๗.๖ นิเทศการดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา / การพัฒนาสื่อการเรียนรู# / ฯลฯ 

-  การประชุมสัมมนา 
-  การให#คําปรึกษาแนะนํา 

๗.๗ นิเทศการดําเนินงานตามจุดเน#น / นโยบาย / โครงการ และกิจกรรมต าง ๆ  (นิเทศตาม
ปฏิทินแต ละโครงการ) 

-  การประชุม 
-   การไปศึกษาดูงานตามหน วยงาน  และการดูนิทรรศการ  
-  การจัดแหล งและบริการทางวิชาการ  
-  การให#คําปรึกษาแนะนํา 
-  การสัมมนาเสนอผลงาน  
-  การจัดประกวด หรือ จัดนิทรรศการแสดงผลงานของครู 



 

 

กลุ�มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน	าท่ีและรับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังต�อไปนี้ 
 

๑. ช่ืองาน (กระบวนการ) 
 งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

๒. วัตถุประสงค( 
 ๑. เพ่ือเป�นแนวทางในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ของกลุ มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ๒. เพ่ือพัฒนาการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
 

๓. ขอบเขตของงาน 
 เป�นกระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือให#การบริหารจัดการ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือตอบสนองวิสัยทัศน&และ พันธกิจของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
และเพ่ือให#บรรลุเปLาหมายการจัดการศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒สรุปผลการประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาทุกโรงเรียน 
 
 

๔. คําจํากัดความ 
 การนิเทศการจัดการศึกษา หมายถึงการช วยเหลือ แนะนํา ส งเสริมสนับสนุน รวมถึงการ

สรุปผลการนิเทศการศึกษาเพ่ือให#การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดําเนินไปอย างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ทุกภาคส วนมีความพึงพอใจ 

 การนิเทศการจัดการศึกษา หมายถึงการติดตาม ตรวจสอบความก#าวหน#าในการดําเนินงาน
รวมท้ังปGญหาอาจเกิดข้ึนจากการดําเนินงานของสถานศึกษา เพ่ือหาแนวทางแก#ไข โดยยึดการมีส วนร วมจาก
ทุกฝ>าย 
 
๕. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 ๑. รวบรวม จัดระบบข#อมูลสารสนเทศ ตามสภาพปGญหา ความต#องการเก่ียวกับการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 ๒. จัดทําเกณฑ& ตัวชี้วัดความสําเร็จ เครื่องมือ และวิธีการนิเทศ การตรวจสอบการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 ๓. สถานศึกษาประเมินตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑ&และตัวชี้วัดการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๔. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามเกณฑ&และตัวชี้วัดวิจัยและ
พัฒนารูปแบบ/วิธีการท่ีเหมาะสม 



 

 

 ๕. ดําเนินการ พิจารณา กําหนดปฏิทินการนิเทศโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีท้ังหมด 9   เครือข าย  
 ๖. สรุป อภิปรายผลจากการดําเนินงานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา วิเคราะห&จุดเด น จุดควรพัฒนา เพ่ือกําหนดแนวทางในการปรับปรุงแก#ไข และพัฒนางานต อไป 
 ๗. เผยแพร ผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต อหน วยงานต#น
สังกัด หน วยงานท่ีเก่ียวข#อง หรือผู#ท่ีสนใจ 
 
๖. Flow Chart การปฏิบัติงานผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ไม บรรลุ 

 

 

  บรรลุ 

 

 

 

 
 

จัดทําเกณฑ& ตัวชี้วัดความสําเร็จ เครื่องมือและวิธีการนิเทศ 

 

จัดระบบข#อมูลสารสนเทศ ตามสภาพปGญหา             

ความต#องการเก่ียวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ประชุมประธานเครือข ายท้ัง 9 เครือข าย และตรวจสอบตามเกณฑ&และตัวชี้วัด 

 

นิเทศ ติดตามและประเมินผลตามเกณฑ&และตัวชี้วัด 

 

ดําเนินการ เลือกวิธีการท่ีเหมาะสมใน

การปฏิบัตเิพ่ือดําเนินการนิเทศตาม

โครงการนิเทศเต็มพ้ืนท่ีฯ 

สรุปผล อภิปรายผล หาจุดเด น จุดพัฒนา มากําหนดเป�นแนวทาง 

ในการปรับปรุงแก#ไข และวางแผนการดําเนินงาน 
 

รายงานผลให#โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีทราบ /                

เผยแพร ประชาสัมพันธ& 

วิจัย/พัฒนา 



 

 

๗. เครื่องมือท่ีใช	  
 ๗.๑ คู มือการนิเทศ ติดตาม คุณภาพการศึกษาของกลุ มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา 

๗.๒ เกณฑ&  ตัวชี้วัดความสําเร็จการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๗.๓ แบบนิเทศ ติดตาม และสรุปผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
๘. เอกสาร/หลักฐานอ	างอิง 
 ๘.๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแห งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และท่ีแก#ไขเพ่ิมเติม 
 ๘.๒ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 ๘.๓ หลักการนิเทศ ติดตามการบริหารและการจัดการศึกษา 
 ๘.๔ การจัดทําเกณฑ& ตัวชี้วัดความสําเร็จของการบริหาร และการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กลุ�มสาระการเรียนรู	สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน	าท่ีและรับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังต�อไปนี้ 
 
๑. ช่ืองาน (กระบวนการ) 
 ส งเสริม พัฒนาครูในกลุ มสาระการเรียนรู#สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

๒. วัตถุประสงค( 
 ๑. เพ่ือส งเสริมและสนับสนุนให#โรงเรียนทุกโรงเรียนสังกัดมีการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ๒. เพ่ือพัฒนาครูผู#สอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรู#แบบ

ของ Active Learning 
 ๓. เพ่ือพัฒนาครูให#มีความรู#ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให#สอดคล#องกับ

การประเมินผล  PISA 

 ๔. เพ่ือส งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู#ท่ีนําไปสู การยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ๕. เพ่ือคัดเลือกผลงานครูผู#สอน และสถานศึกษาท่ีประสบผลสําเร็จกลุ มสาระการเรียนรู#สังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

๓. ขอบเขตของงาน 
 ส งเสริมและสนับสนุนให#โรงเรียนทุกโรงเรียนสังกัด ให#จัดกิจกรรมด#านสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ส งเสริมการจัดกิจกรรมการสอนด#านสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส งเสริมให#ผู#เรียนมีความคิด
สร#างสรรค&   คิดอย างมีเหตุผล เป�นระบบมีแบบแผน สามารถวิเคราะห&ปGญหาหรือสถานการณ&ได#อย างถ่ีถ#วน
รอบคอบ ช วยให#คาดการณ& วางแผน ตัดสินใจ แก#ปGญหา และนําไปใช#ในชีวิตประจําวันได#อย างถูกต#อง
เหมาะสม  นอกจากนี้วิทยาการคํานวณ ยังเป�นเครื่องมือในการศึกษาทางด#านสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมและศาสตร&อ่ืน ๆ  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงมีประโยชน&ต อการดําเนินชีวิต ช วยพัฒนา
คุณภาพชีวิตให#ดีข้ึน และสามารถอยู ร วมกับผู#อ่ืนได#อย างมีความสุข 
 
๔. คําจํากัดความ 

 กระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๕๑)  กําหนดให#สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป�นกลุ มสาระ
การเรียนรู#ท่ีสําคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  โดยเปLาหมายของการ
จัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คือ  
  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป�นเรื่องของการเรียนรู#เก่ียวกับสังคม โดยมนุษย&ใช#
กระบวนการสังเกต สํารวจตรวจสอบ และการทดลองเก่ียวกับปรากฏการณ&ทางธรรมชาติและนําผลมา



 

 

จัดระบบ หลักการ แนวคิดและทฤษฎี ดังนั้นการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจึงมุ งเน#นให#
ผู#เรียนได#เป�นผู#เรียนรู#และค#นพบด#วยตนเองมากท่ีสุด นั่นคือให#ได#ท้ังกระบวนการและองค&ความรู# ต้ังแต วัย
เริ่มแรกก อนเข#าเรียน เม่ืออยู ในสถานศึกษาและเม่ือออกจากสถานศึกษาไปประกอบอาชีพแล#ว  การจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร&ในสถานศึกษามีเปLาหมายสําคัญดังนี้ 

๑. เพ่ือให#เข#าใจหลักการ ทฤษฎีท่ีเป�นพ้ืนฐานในสังคม 
๒. เพ่ือให#เข#าใจขอบเขต ธรรมชาติและข#อจํากัดของสังคม 
๓. เพ่ือให#มีทักษะท่ีสําคัญในการศึกษาค#นคว#าและคิดค#นสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๔. เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก#ปGญหาและการจัดการทักษะใน

การสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ 
๕. เพ่ือให#ตระหนักถึงความสัมพันธ&ระหว างสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มวลมนุษย&และ

สภาพแวดล#อมในเชิงท่ีมีอิทธิพลและผลกระทบซ่ึงกันและกัน 
๖. เพ่ือนําความรู#ความเข#าใจในเรื่องวิทยาศาสตร&และเทคโนโลยีไปใช#ให#เกิดประโยชน&   ต อสังคมและ

การดํารงชีวิต 
๗. เพ่ือให#เป�นคนมีจิตวิทยาศาสตร& มีคุณธรรม จริยธรรม และค านิยมในการใช#สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 
 

๕. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 ๑) งานส งเสริม พัฒนากลุ มสาระการเรียนรู#สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ๒) งานศึกษา ค#นคว#า วิเคราะห& วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู# 

 ๓) งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู# 

 ๔) งานส งเสริม สนับสนุน ผู#เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษในวิชารวมไปถึงการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 

 ๕) งานศึกษา ค#นคว#า วิเคราะห& วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู#ในกลุ ม                    

สาระการเรียนรู#สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ๖) งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลงานพัฒนากลุ มสาระการเรียนรู#สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ๗) งานส งเสริม พัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ๘)  งานนิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู# 

 9)  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ท่ีผู#บังคับบัญชามอบหมาย 

 



 

 

๖. Flow Chart การปฏิบัติงานผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
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จัดทําเกณฑ& ตัวชี้วัดความสําเร็จ เครื่องมือและวิธีการนิเทศ 

จัดระบบข#อมูลสารสนเทศ ตามสภาพปGญหาความต#องการเกี่ยวกับการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาในกลุ มสาระการเรียนรู#สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

นิเทศ ติดตามและประเมินผลตามเกณฑ&และตัวชี้วัด 

ดําเนินการ เลือกวิธีการท่ีเหมาะสมใน

การปฏิบัตเิพ่ือดําเนินการนิเทศตาม

โครงการนิเทศเต็มพ้ืนท่ีฯ 

สรุปผล อภิปรายผล หาจุดเด น จุดพัฒนา มากําหนดเป�นแนวทาง 

ในการปรับปรุงแก#ไข และวางแผนการดําเนินงาน 

รายงานผลให#โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีทราบ /                

เผยแพร ประชาสัมพันธ& 

วิจัย/พัฒนา 



 

 

๗. เครื่องมือท่ีใช	  
 ๗.๑ คู มือการนิเทศ ติดตาม คุณภาพการศึกษาของกลุ มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา 

๗.๒ เกณฑ&  ตัวชี้วัดความสําเร็จการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๗.๓ แบบนิเทศ ติดตาม และสรุปผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 
๘. เอกสาร/หลักฐานอ	างอิง 
 ๘.๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแห งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และท่ีแก#ไขเพ่ิมเติม 
 ๘.๒ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
      ๘.๓ หลักการนิเทศ ติดตามการบริหารและการจัดการศึกษา 
 ๘.๔ การจัดทําเกณฑ& ตัวชี้วัดความสําเร็จของการบริหาร และการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในเครือข�ายโรงเรียนอําเภอ เนินมะปราง ๑ 
 

ลักษณะงานงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในเครือข ายโรงเรียนเนินมะปราง ๑ เป�น
งานท่ีมุ งส งเสริมสนับสนุน นิเทศ ติดตามและประสานความร วมมือเพ่ือพัฒนาโรงเรียนในเครือข ายโรงเรียนเนิน
มะปราง ๑ ให#จัดการศึกษาได#อย างมีประสิทธิภาพ นักเรียน ครูผู#บริหารโรงเรียนและโรงเรียนมีการพัฒนา
คุณภาพอย างมีระบบ 
 
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข	อง 
 นโยบาย จุดเน#น และเปLาหมายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ 
ระเบียบสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒  ว าด#วยเครือข ายโรงเรียนอําเภอศูนย&
ประสานงานการศึกษาอําเภอ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 ๑. ศึกษานโยบาย จุดเน#นและเปLาหมายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 
๒ 
 ๒. ศึกษาระเบียบการจัดต้ังกลุ มเครือข ายโรงเรียนอําเภอและศูนย&ประสานงานการศึกษาอําเภอของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ 
 ๓. ส งเสริมสนับสนุน นิเทศ ติดตาม และประสานความร วมมือเพ่ือพัฒนาโรงเรียนในเครือข าย
โรงเรียนอําเภอ ดังนี้ 
  ๑) จัดทําปฏิทินการนิเทศ เพ่ือขออนุญาตปฏิบัติการนิเทศ 
  ๒) จัดทําเครื่องมือการนิเทศ 
  ๓) ดําเนินการนิเทศตามปฏิทินและเครื่องมือท่ีกําหนด 
  ๔) สรุปและรายงานผล และให#ข#อเสนอแนะแก ผู#มีส วนเก่ียวข#อง 
 
 ๔. เม่ือสิ้นภาคเรียนจัดให#มีการสรุปผลการดําเนินการนิเทศ และเข#าร วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู#กับผู#บริหารสถานศึกษาในเครือข ายโรงเรียนเนินมะปราง ๑ เพ่ือนําผลการนิเทศไปใช#ในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาต อไป 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 


