
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำนำ 

 
คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินงานของนางสาวรัตน์นรี  วโรสุข

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เพ่ือใช้เป็นแนวทางหลักในการปฏิบัติราชการตามบทบาท อํานาจหน ้าที่ของ 
กลุ่มงานที่ได้รับมอบหมายให ้ปฏิบัติ รวมทั้งสามารถนําไปใช ้ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานได้อย่าง 
ครอบคลุม ถูกต้อง ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
 

คู ่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจประจํา 
ของนางสาวรัตน์นรี  วโรสุข ตามมาตรฐานตําแหนงศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วยงานกลุ่มนิเทศการศึกษา งาน
นิเทศ ติดตาม การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู ้ การวัดและประเมินผล กลุ ่มสาระการเร ียนรู้
ภาษาต่างประเทศและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานนิเทศ ติดตามโรงเรียนในสห
วิทยาเขตพระพรหม-เฉลิมพระเกียรติ งานตามนโยบายต่าง ๆ และการปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ขอขอบคุณผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
จัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ ที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือร่วมมือ แลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
เพื่อให้คู ่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ มีความสมบูรณ์สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงาน 
ฉบับนี้ สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 
  
                                                                                              รัตน์นรี  วโรสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบ ัญ
 

เรื่อง 
 
หน ้า

การปฏิบัต ิงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
- หลักการและเหตุผล 
- วัตถุประสงค์ 
- มาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ 
- ขอบข่ายภารกิจ 
- แผนภาพขอบข่ายภารกิจกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ขอบข่ายความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
- ข้อมูลทั่วไป 
- ภารกิจงานตามกลุ่มงาน 
- ภารกิจงานตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- ภารกิจงานตามจุดเน้นสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

บรรณานุกรม 
ภาคผนวก 

คำสั่งมอบหมายงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ข้อมูลบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

 



 
การปฏิบัติงาน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

หลักการและเหตุผล 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เป็นกลุ่มงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ 
และ ประเมินผลการจัดการศึกษา การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษา 
มีความเข้มแข็งในการบริหารและจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติอย่างเท่าเทียม  
กัน โดยใช้โรงเรียนและงานตามนโยบายเป็นฐาน  ส่งผลให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู ้ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ 
 

๑. เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและ  
สถานศึกษา  

๒. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวน  
การเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 

๓. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  
๔. เพื่อส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี  

ทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
๕. เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา  
๖. เพื่อส่งเสริมการศึกษา วิจัย และพัฒนาให้เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีคุณภาพตาม 

มาตรฐานการศึกษาชาติ 

มาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ 
มาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วยมาตรฐาน ๓ ด้าน คือ  
๑. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  
๒. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๓. มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) 
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๑. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 

มาตรฐานความรู้ มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ 
๑. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโททางการศึกษา หรือ
เทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรองโดยมีความรู้ 
ดังต่อไปนี้ 
     ๑.๑ การนิเทศการศึกษา 
     ๑.๒ นโยบายและการวางแผนการศึกษา 
     ๑.๓ การพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
     ๑.๔ การประกันคุณภาพการศึกษา 
     ๑.๕ การบริหารจัดการการศึกษา 
     ๑.๖ การวิจัยทางการศึกษา 
     ๑.๗ กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี
และผลงานทางวิชาการ 
     ๑.๘ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๑.๙ คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา 
๒. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการนิเทศการศึกษา ที่
คณะกรรมการคุรุสภารับรอง 

๑. มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้ว ไม่น้อย
กว่า ๕ ปี หรือมปีระสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอน
และมีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
หรือผู้บริหารการศึกษารวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ 
ปี 
๒. มีผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพและมีการ
เผยแพร่ 

 
 

มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ สมรรถนะ 
๑. การนิเทศการศึกษา ๑. หลักการและรูปแบบการนิเทศ 

๒. วิธีการและกระบวนการนิเทศ 
๓. กลยุทธ์การนิเทศการศึกษา 
    ๓.๑ การวิเคราะห์พฤติกรรม
การนิเทศการศึกษา 
    ๓.๒ การสร้างทักษะในการ
นิเทศ 
    ๓.๓ การใช้กลยุทธ์ในการนิเทศ 
    ๓.๔ การนำนวัตกรรมมา
ประยุกต์ใช้ในการนิเทศ 
    ๓.๕ การควบคุมและการ
ประเมินเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
๔. การนิเทศภายใน 

๑. สามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา 
๒. สามารถติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ การสอน และการบริหารจัดการ
การศึกษา 
๓. สามารถประสาน สนับสนุน และ
เผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศการศึกษา
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๔. สามารถใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่าง
หลากหลายด้วยความเป็นกัลยาณมิตร 



มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ สมรรถนะ 
๒. นโยบายและการวางแผน
การศึกษา 

๑. ระบบและทฤษฎีการวางแผน 
๒. บริบททางเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อ
การศึกษา 
๓. แผนการศึกษาระดับชาติและ
ระดับต่างๆ 
๔. การวิเคราะห์และกำหนด
นโยบายการศึกษา 
๕. การวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
๖. การพัฒนาและประเมิน
นโยบายการศึกษา 

๑. สามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาเก่ียวกับ
การวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพื่อ
จัดทำนโยบาย แผน และการติดตาม
ประเมินผลด้านการศึกษา 
๒. สามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาเก่ียวกับ
การกำหนดนโยบายและการวางแผน
ดำเนินงาน และการประเมินคุณภาพการ
จัดการศึกษา 
๓. สามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาเก่ียวกับ
การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี
มุ่งให้เกิดผลดี คุ้มค่าต่อการพัฒนา
คุณภาพการ ศึกษา สังคม และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๓. การพัฒนาหลักสูตรและ
การสอน 

๑. ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร 
๒. การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
๓. หลักการพัฒนาหลักสูตร 
๔. การจัดการเรียนรู้ 
๕. จิตวิทยาการศึกษา 
๖. การวัดและการประเมินผล 
๗. การจัดการศึกษาพิเศษ 

๑. สามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาเก่ียวกับ
การพัฒนาหลักสูตรและ การจัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษา 
๒. สามารถสาธิต แนะนำครูให้จัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็ม
ศักยภาพของผู้เรียน 
๓. สามารถประเมินหลักสูตรและการนำ
หลักสูตรไปใช้ 

๔. การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๑. การบริหารคุณภาพ 
๒. การประกันคุณภาพการศึกษา 
๓. มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
๔. กระบวนการประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

๑. สามารถศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการ
จัดทำมาตรฐาน และการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
๒. สามารถนิเทศ กำกบั ติดตาม และ
ประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 
๓. สามารถให้คำปรึกษา ข้อเสนอ 
แนะ และการวางระบบการจัดทำรายงาน
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อม
รับการประเมินภายนอก 

 
 
 



มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ สมรรถนะ 
๕. การบริหารจัดการ
การศึกษา 

๑. หลักและระบบขอบข่ายการจัด
การศึกษา 
๒. หลักการบริหารจัดการการ 
ศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
๓. การปฏิรูปการศึกษา 
๔. กฎหมายและระเบียบที่เก่ียว 
ข้องกับการจัดการศึกษา 

๑. สามารถให้คำปรึกษา แนะนำการจัด
การศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
เจตนารมณ์ของการศึกษา 
๒. สามารถนิเทศการบริหารจัดการ
สถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
๓. สามารถบริหารจัดการการศึกษาโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

๖. การวิจัยทางการศึกษา ๑. ระเบียบวิธีวิจัย 
๒. กระบวนการวิจัย 
๓. การนำผลการวิจัยไปใช้ 

๑. สามารถให้คำแนะนำ ปรึกษา
เกี่ยวกับการนำกระบวนการวิจัยไปใช้ใน
การแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
๒. สามารถให้คำแนะนำ ปรึกษา
เกี่ยวกับการนำผลการวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
๓. สามารถดำเนินการวิจัยเพื่อสร้าง 
องค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านการเรียนรู้และ
การจัดการศึกษา 

๗. กลวิธีการถ่ายทอด
ความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และ
ผลงานทางวิชาการ 

๑. กลวิธีการนำเสนอความรู้ 
แนวคิด ทฤษฎีที่เหมาะสมกับการ
เรียนรู้ 
๒. การเขียนรายงาน บทความ 
ผลงาน ผลการศึกษาค้นคว้า และ
อ่ืน ๆ 
๓. การวิเคราะห ์วิจารณ์ผลงาน
วิชาการอย่างสร้างสรรค์ 

๑. สามารถเขียนเอกสารทางวิชาการ
ประเภทต่าง ๆ 
๒. สามารถแนะนำและให้คำปรึกษา 
การเขียนเอกสารทางวิชาการแก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
๓. สามารถนำเสนอความรู้ แนวคิด 
ทฤษฎีด้วยวิธีการที่หลากหลายและ
เหมาะสมต่อการเรียนรู้ 

๘. การบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑. หลักการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
๒. อินเทอร์เน็ต 
๓. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
๔. ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ 
๕. สำนักงานอัตโนมัติ 

๑. สามารถใช้เทคโนโลยีสาร 
สนเทศ  เพ่ือการพัฒนาตนและการ
พัฒนางานได้อย่างเหมาะสม 
๒. สามารถให้คำปรึกษา แนะนำการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนา การ
จัดการศึกษาแก่สถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ สมรรถนะ 
๙. คุณธรรมและจริยธรรม
สำหรับ ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา 

๑. คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับ 
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
๒. จรรยาบรรณของวิชาชีพทาง
การศึกษา 
๓. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๑. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพทางการศึกษา 
๒. มีหลักธรรมในการนิเทศและ
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

 
 

๒. มาตรฐานการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ 
มาตรฐานที่ ๑. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษา  เพื่อให้เกิดการ

พัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา คุณสมบัติเบื้องต้นที่สำคัญประการหนึ่งของศึกษานิเทศก์มืออาชีพ คือ การเข้า
ร่วมเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ ด้วยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพ 
ได้แก่ การเป็นผู้ร่วมงาน การเป็นผู้จัดงานหรือกิจกรรม รวมทั้งการเป็นผู้เสนอผลงานและเผยแพร่ผลงาน เพ่ือให้
สมาชิกยอมรับและเห็นคุณประโยชน์ของศึกษานิเทศก์ที่มีต่อการพัฒนาองค์กร ตลอดจนการนำองค์กรให้เป็นที่
ยอมรับของสังคมโดยส่วนรวม 

มาตรฐานที่ ๒. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้รับการ
นิเทศศึกษานิเทศก์มืออาชีพ  แสดงความรัก ความเมตตา และความปรารถนาดีต่อผู้รับการนิเทศด้วยการ
ตัดสินใจในการทำงานต่าง ๆ เพื่อผลการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นกับผู ้รับการนิเทศ ศึกษานิเทศก์ต้องวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของตนกับผลที่จะเกิดแก่ผู้รับการนิเทศแล้วเลือกเฉพาะกิจกรรมที่จะนำไปสู่  ผล
ทางบวกเสมอ อีกทั้งระมัดระวังไม่ให้เกิดกิจกรรมที่มีผลทางลบโดยมิได้ตั้งใจเพื่อนำไปสู่ความไว้วางใจ  ความ
ศรัทธาของผู้รับการนิเทศที่มีต่อการนิเทศและเห็นประโยชน์ของการนิเทศ 

มาตรฐานที ่๓. มุ่งม่ันพัฒนาผู้รับการนิเทศให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลต่อการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ คุณประโยชน์สำคัญของการนิเทศอยู่ที่ผู้รับการนิเทศได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนา จนเป็นผลให้
เกิดการพัฒนาเต็มศักยภาพ  ศึกษานิเทศก์มืออาชีพต้องกำหนด ปรับเปลี่ยนแนวทางการนิเทศ เพื่อนำไปสู่การ
พัฒนาผู้รับการนิเทศอย่างเต็มศักยภาพ โดยศึกษาจุดเด่น จุดด้อยของผู้รับการนิเทศกำหนดจุดที่จะพัฒนา
เลือกใช้วิธีที่เหมาะสมกับการพัฒนาด้านนั้น ๆ แล้วใช้เทคนิคการนิเทศให้ผู้รับการนิเทศได้ลงมือปฏิบัติจริง 
ประเมิน ปรับปรุง ให้ผู้รับการนิเทศรู้ศักยภาพ เลือกแนวทางที่เหมาะสมกับงาน  และลงมือปฏิบัติจนเป็นผลให้
ศักยภาพของผู้รับการนิเทศและศึกษานิเทศก์เพ่ิมพูนพัฒนา  ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง  นำไปสู่การเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๔. พัฒนาแผนการนิเทศให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง ศึกษานิเทศก์มืออาชีพวาง
แผนการนิเทศได้อย่างมียุทธศาสตร์  เหมาะสมกับเงื่อนไข  ข้อจำกัดของผู้รับการนิเทศ สอดคล้องกับนโยบาย 
แนวทาง และเป้าหมายของการพัฒนา เมื่อนำไปปฏิบัติจะเกิดผลต่อการพัฒนาอย่างแท้จริง แผนการนิเทศต้องมี
กิจกรรมสำคัญที่นำไปสู่ผลของการพัฒนา ความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมกับผลงานถือเป็นคุณภาพสำคัญที่
นำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง มีความคุ้มค่าและเกิดผลจริง 

 



มาตรฐานที่ ๕. พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็น
ลำดับ นวัตกรรมการนิเทศเป็นเครื่องมือสำคัญของศึกษานิเทศก์ในการนำไปสู่ผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นลำดับ 
ศึกษานิเทศก์มืออาชีพต้องมีความรู้ในการนิเทศแนวใหม่ ๆ เลือกและปรับปรุงใช้นวัตกรรมได้หลากหลาย ตรง
กับสภาพการณ์ เงื ่อนไข ข้อจำกัดของงานและผู้รับการนิเทศจนนำไปสู่ผลได้จริง เพื่อให้ผู ้รับการนิเทศ ใช้
ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ มีความภาคภูมิใจในผลงานร่วมกัน  และก้าวหน้าพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง 

มาตรฐานที ่๖. จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้รับการนิเทศ ศึกษานิเทศก์
มืออาชีพเลือกและใช้กิจกรรมการนิเทศท่ีจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของผู้รับการนิเทศ จนผู้รับการนิเทศมี
นิสัยในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ศึกษานิเทศก์ต้องรู้จักเส้นพัฒนาของผู้รับการนิเทศและเพียรพยายามกระตุ้น
ยั่วยุท้าทายให้ผู้รับการนิเทศลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา ด้วยความรู้สึกประสบผลสำเร็จเป็นระยะๆ โดย
พยามยามให้ผู้รับการนิเทศมีความรู้สึกเป็นเจ้าของการทำกิจกรรมและการพัฒนาของผู้รับการนิเทศเอง ขั้นตอน
ในการนิเทศควรเริ่มจาก การริเริ่ม การร่วมพัฒนา และการสนับสนุนข้อมูลให้กำลังใจให้ผู้รับการนิเทศค้นหา
ปฏิบัติ  ประเมิน และปรับปรุงงานต่าง ๆได้ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดค่านิยมและนิสัยในการปฏิบัติ เกิดเป็นการ
พัฒนางานในภาวะปกติ  เป็นบุคลิกภาพถาวรของผู้รับการนิเทศตลอดไป รวมทั้งเกิดความชื่นชมและศรัทธา
ความสามารถของตน 

มาตรฐานที่ ๗. รายงานผลการนิเทศการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ ศึกษานิเทศก์มืออาชีพสามารถ
นำเสนอผลงานที่ได้ทำสำเร็จแล้ว  ด้วยการรายงานผลที่แสดงถึงการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ  ซึ่งครอบคลุมการ
กำหนดงานที่จะนำไปสู่ผลแห่งการพัฒนา  การลงมือปฏิบัติจริง  และผลที่ปรากฏมีหลักฐานยืนยันชัดเจน  การ
จัดทำรายงานเป็นโอกาสที่จะได้คิดทบทวนถึงงานที่ทำแล้วว่ามีข้อจำกัด  ผลดี  ผลเสีย  ผลกระทบที่มิได้ระวังไว้
อย่างไร  ถ้าผลงานเป็นผลดีจะชื่นชม  ภาคภูมิใจได้ในส่วนใด  นำเสนอให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้อย่างไร  ถ้า
ผลงานยังไม่สมบูรณ์  จะปรับปรุงเพิ่มเติมได้อย่างไร  และจะนำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการ
ทำงานต่อไปอย่างไร  คุณประโยชน์ของรายงานที่ดีย่อมนำไปสู่การประเมินตนเอง  การชื่นชมความสามารถของ
ผู้ปฏิบัติ  การเรียนรู้เกี่ยวกับความสามารถ  และศักยภาพของ      ผู้ปฏิบัติที่จะก่อให้เกิดการยอมรับและชื่นชม
ในความสามารถของตน 

มาตรฐานที ่๘. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ศึกษานิเทศก์มีภารกิจในการพัฒนาผู้รับการนิเทศโดยการ
ให้คำปรึกษา แนะนำ หรือจัดกิจกรรม เพื่อให้ผู้รับการนิเทศปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมสำคัญตามเงื่อนไขที่ผู้
นิเทศเสนอแนะ  ดังนั้น ผู้นิเทศต้องประพฤติปฏิบัติให้เป็นที่ประจักษ์เสียก่อน เพ่ือให้คำปรึกษา คำแนะนำ หรือ
กิจกรรมนั้น ๆ มีน้ำหนัก มีความสำคัญน่าเชื่อถือ  ผู้นิเทศก์จำเป็นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งบุคลิกภาพ การ
ปฏิบัติตน  มีคุณธรรมจริยธรรม  จะช่วยให้ผู้รับการนิเทศเชื่อถือศรัทธาต่อการนิเทศการศึกษา และปฏิบัติตาม
ด้วยความพึงพอใจ 

มาตรฐานที ่๙. ร่วมพัฒนางานกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ ศึกษานิเทศก์มืออาชีพร่วมพัฒนางานกับผู้อ่ืน
อย่างสร้างสรรค์ เสนอแนวทางปรับปรุงที่ดีกว่าเดิม แนะนำการปฏิบัติที่เป็นผลดีกว่าเดิม ไม่หยุดอยู่เพียงการ
วิพากษ์วิจารณ์  แต่จะชี้นำแนวทางการแก้ปัญหา ที่นำไปสู่ผลดี เป็นผู้สามารถร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วม
ปฏิบัติ เพื่อพัฒนางานขององค์กร เพื่อนร่วมวิชาชีพและชุมชน  ด้วยความเต็มใจ เต็มความรู้ความสามารถและ
คาดหวังผลที่ดีที่สุดที่จะเกิดขึ้น โดยตระหนักถึงความสำคัญ ยอมรับในความรู้ความสามารถและรับฟังความ 



คิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ใช้ความสามารถของตนอย่างเต็มศักยภาพ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้าง
บรรยากาศประชาธิปไตยในการทำงาน  ที่จะนำไปสู่ผลงานที่ดีที่สุดอยู่เสมอ เป็นที่ยอมรับของผู้รับการนิเทศและ
ผู้ร่วมงาน จนผู้รับการนิเทศเกิดศรัทธาต่อการนิเทศ  การปรับปรุงงานและการร่วมงานกับผู้อ่ืน 

มาตรฐานที่ ๑๐. แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา ความประทับใจของผู้รับการนิเทศที่มี
ต่อผู ้นิเทศอย่างหนึ ่ง คือ ความเป็นผู ้รอบรู้  ทันสมัย และทันโลก ศึกษานิเทศก์มืออาชีพต้องติดตามการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกทุกด้านจนสามารถสนทนากับผู้อ่ืนด้วยข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและนำข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ไปใช้ในการพัฒนางานและพัฒนาผู้รับการนิเทศ การตื่นตัว การรับรู้ และการมีข้อมูลสารสนเทศเหล่านี้ 
นอกจากเป็นประโยชน์ต่องานนิเทศแล้ว ยังนำมาซึ่งการยอมรับและความรู้สึกเชื่อถือของผู้รับการนิเทศ อันเป็น
เงื่อนไขเบือ้งต้นที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ลึกซึ้งต่อเนื่องต่อไป 

มาตรฐานที่ ๑๑. เป็นผู้นำและสร้างผู้นำทางวิชาการ ศึกษานิเทศก์มืออาชีพสร้างวัฒนธรรมในการ
พัฒนางานวิชาการ ด้วยการพูดนำ ปฏิบัตินำ และจัดระบบงานให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมการพัฒนาวิชาการ 
โดยการให้รางวัลแก่ผู้รับการนิเทศที่ปฏิบัติงานสำเร็จแล้ว จนนำไปสู่การพัฒนาตนเอง คิดได้เอง ตัดสินใจได้เอง 
พัฒนางานได้เองของผู้รับการนิเทศ  ศึกษานิเทศก์จึงต้องแสดงออกอย่างชัดเจนและสม่ำเสมอเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ในการพัฒนางานวิชาการด้วยความกระตือรือร้น  เพียรพยายามที่จะบริการอย่างเต็มที่  ตามขีดสูงสุดของ
ความสามารถ เพื่อให้ผู ้รับการนิเทศ เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติ สามารถเลือกการกระทำที่สอดคล้องกับ
วัฒนธรรม  แสดงออกและชื่นชมได้ด้วยตนเอง  ศึกษานิเทศก์มืออาชีพจึงต้องสร้างศรัทธาความไว้วางใจและ
ความร ู ้ส ึกประสบผลสำเร ็จให้แก่ผ ู ้ร ับการนิเทศแต่ละคนและทุกคนจนเกิดภาพความเป็นผ ู ้นำทาง
วิชาการ  นำไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง 

มาตรฐานที่ ๑๒. สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์ การพัฒนาวิชาชีพการนิเทศ
การศึกษาให้พัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับความก้าวหน้าของโลกอย่างไม่หยุดยั้ง  ศึกษานิเทศก์จำเป็นต้อง
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องสมดุลและเสริมสร้างซึ่งกันและกัน
ศึกษานิเทศก์มืออาชีพจึงต้องตื่นตัวอยู่เสมอ มองเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้าน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
กล้าที่จะตัดสินใจดำเนินการเพื่อผลต่อวิชาชีพ การนิเทศการศึกษาในอนาคต อย่างไรก็ตามการรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นการประกันได้ว่าการพัฒนาวิชาชีพ การนิเทศการศึกษาจะปรับเปลี่ยนได้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ส่งผลให้วิชาชีพการนิเทศการศึกษาพัฒนาได้อย่างยั่งยืนผันแปรตามความก้าวหน้า
ตลอดไป 

๓. มาตรฐานการปฏิบัติตนของศึกษานิเทศก์ (จรรยาบรรณวิชาชีพศึกษานิเทศก์) 
จรรยาบรรณต่อตนเอง 

      ๑. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และ
วิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ 
          จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
      ๒. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก  ศรัทธา  ซื่อสัตย์สุจริต  รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์กรวิชาชีพ 
 



จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
      ๓. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ  ส่งเสริม ให้กำลังใจแก่ศิษย์และ
ผู้รับ บริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า 
      ๔. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์
และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
      ๕. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ 
      ๖. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย  สติปัญญา จิตใจ 
อารมณ ์และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ 
      ๗. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค  โดยไม่เรียกรับหรือ
ยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 
         จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
      ๘. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบ
คุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
         จรรยาบรรณต่อสังคม 
      ๙. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ขอบข่ายภารกิจ 
๑. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

๑.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
๑.๒ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

๒. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
๒.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
๒.๒ งานส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้องและชุมชน  
๒.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้น 

พ้ืนฐานของสถานศึกษา  
๒.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  

๓. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๓.๑ งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๓.๒ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  

๔. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
๔.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
๔.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
 
 



๔.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
๔.๔ งานทดสอบทางการศึกษา 

๕. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
๕.๑ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๕.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๕.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๕.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพศึกษา 

๖. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
๖.๑ งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ  
๖.๒ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
๖.๓ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  

๗. งานธุรการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนภาพขอบข่ายภารกิจ งานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  
 
 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 

 

กลุ่มงานพัฒนาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
งานส่งเสรมิพัฒนาหลักสูตรการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยพฒันาหลักสตูรและกระบวนการเรยีนรู ้

 
 

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบการบริหารจัดการศึกษา        
          งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรยีนรู้    
          งานส่งเสริมสนับสนุนเครอืข่ายการนิเทศของเขตพื้นท่ีการศกึษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข ้อง 
          งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบรหิารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา  
          งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

 
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  

งานส่งเสรมิสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
งานศึกษาค้นคว ้า วิเคราะห์ วิจยั พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 
 

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
งานส่งเสรมิการวดัและประเมินผลการศึกษา  
งานส่งเสรมิพัฒนาเครื่องมือวดัผลและประเมินผลการศึกษา  
งานติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการวัดและประเมินผลการศึกษา  
งานทดสอบทางการศึกษา 

 
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 

งานส่งเสรมิการพัฒนาระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 
งานตรวจสอบคณุภาพภายในสถานศึกษา 
งานส่งเสรมิและประสานงานการประกันคณุภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา  
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยมาตรฐาน และการประกันคณุภาพการศึกษา 

 
กลุ่มงานเลขานกุารคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 

งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
งานรายงานผลการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

 
งานธุรการ 

 
 



ขอบข่ายความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 
ชื่อ นางสาวรัตน์นรี  วโรสุข 
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
ตำแหน่งเลขท่ี ๑2 สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

1. วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์-ภาษา  
จากสถาบันการศึกษา โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 

2. วุฒิปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) วิชาเอก ภาษาอังกฤษ  
    จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ 
3. วุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บัณฑิต (นศ.บ.) วิชาเอก วิทยุ - โทรทัศน์  
    จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
4. ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
5. วุฒิปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) วิชาเอก การบริหารนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา จาก

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
 

๒. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา   
 
 
 

 
 

 
 
๑. งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ  
 
๒. งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

และนิเทศ การศึกษา  
 
๓. งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

และนิเทศ การศึกษา 
 
 
     ๑. งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
๑. จัดทำระบบฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและบริหารงานทั่วไปของ 

เขตพ้ืนที่การศึกษา 
๒. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงานงบประมาณและ 

ด้านบริหารงานทั่วไป ในระบบฐานข้อมูล 
๓. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

กลุ่มงานเลขานุการ คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ

นิเทศการศึกษา 



๔. เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและ Internet 
๕. รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
มีข้อมูลพื้นฐานด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณและด้านบริหารงานทั่วไป เป็นปัจจุบันและ 

พร้อมใช้งาน 

     ๒. งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
๑. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
๒. จัดทำแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
๓. เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
๔. ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพ่ือดำเนินการ 

ตามแผน 
ผลสำเร็จที่คาดหวัง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 



     
 ๓. งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
๑. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  
๒. จัดทำสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อคณะกรรมการ 

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและหน่วยงานท ี่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลการติดตามและประเมินผล 

การบริหารจัดการศึกษา เพ่ือวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
๓. งานนิเทศ ติดตาม การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาต่างประเทศและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

๑. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนร ู้ การวัดประเมินผล วิเคราะห ์ วิจัย เกี่ยวกับกลุ ่มสาระการ  
เรียนรู ้ภาษาต่างประเทศและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมทัง้
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของครูผู ้สอนกลุ ่ม  
สาระการเรียนรู ้ภาษาต่างประเทศและ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู ้บังคับบัญชามอบหมาย การดําเนิน 
งานกลุ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาต ่างประเทศและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 มีวิธีการดําเนินงาน ดังนี้ 

- ส ่งเสริมพัฒนาครูผ ้สอนภาษาอังกฤษและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู ้เรียนให ้กับครูผู ้สอนภาษาอังกฤษและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

- ส ่งเสริมใหม้ีการใช ้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา เป ็นเครื่องมือสําคัญในการช ่วยพัฒนา 

ความสามารถทางภาษาของครูและผู ้เรียน  
- ส ่งเสริมการจัดกิจกรรมและสภาพแวดล ้อมท ี่ส ่งเสริมความสามารถด ้านภาษาอังกฤษ ได้แก่  

๑) การเพ่ิม ชั่วโมงเรียนในช ่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้ ๒) การจัดสภาพแวดล ้อมและบรรยากาศท่ีส ่งเสริม/ 
กระตุ ้นการฝ ึกทักษะ การสื่อสาร เช ่น การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับเขตพ้ืนที่, การแข่งขันภาษาอังกฤษ 
ระดับประเทศ, English Zone, ป้ายนิเทศ เป ็นต้น 
 -  ส่งเสริมให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต สู่ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  
 - สนับสนุนให้โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 - ส่งเสริม พัฒนาให้โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนวิถีพุทธขอรับการประเมินเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ โรงเรียนวิถี
พุทธพระราชทาน ตามลำดับ 
 - ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม 
 - ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย 
 - ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษาออนไลน์ 
 



 
๓. งานนิเทศ ติดตามโรงเรียนในสหวิทยาเขตพระพรหม-เฉลิมพระเกียรติ 

 ส ่งเสริมให้สถานศึกษาที่รับผิดชอบในเครือข ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกแห ่ง ให ้มีความตระหนัก 
ในการยกระดับคุณภาพผู ้เรียน ส ่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีความตระหน ัก มีความรู ้ความเข้าใจในนโยบาย 
ของผู ้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่ เช่น การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การนิเทศ ติดตามการดำเนินงาน 
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและการดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของสพฐ./  
สพม.นศ  การนิเทศติดตามการดําเนินการตามมาตรการเฝ ้าระวังและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ ์การ 
แพร ่ระบาดของโรคติดต ่อเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในสถานศึกษา การนิเทศติดตามการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและนิเทศติดตามในประเด็นต ่าง ๆ รวมทั้งให้ความรู ้ความเข้าใจในมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพการศึกษาแนวใหม ่ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยดูแลรับผิด 
ชอบสหวิทยาเขตพระพรหม - เฉลิมพระเกียรติ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ได้แก ่ 

๑. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้  
๒. โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร  
๓. โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ  
๔. โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  
๕. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช  

 



 
 
7. นางสาวร ัตน ์นร ี  วโรส ุข   ตำแหน่งศ ึกษาน ิ เ ทศก ์ ว ิทยฐานะศ ึกษาน ิ เทศก ์ชำนาญการพ ิ เศษ                     
เลขที่ตำแหน่ง 14 มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1. ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารการจัดการศึกษา  
      1.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
      1.2 ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง และชุมชน 
      1.3 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

    1.4 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  2. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระ       การ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

- งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรและกระบวน 
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  3. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระ       การ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   - งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรและกระบวน    
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  4. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน) 
   - งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรและกระบวน    
การเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน) 

5. นิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และการประสานงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพของสถานศึกษา สหวิทยาเขต      พระ
พรหม-เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้             โรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์           โรงเรียนเฉลิม
ราชประชาอุทิศ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 
  6. กำกับ ติดตาม งานนโยบาย 
   6.1 โรงเรียนในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
   6.2 การจัดการศึกษาอาเซียนศึกษา 
   6.3 โครงการ “เด็กคอนรู้จักและรักเมืองคอน”  
   6.4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย 
  7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื ่นที ่เกี ่ยวข้องหรือตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


