
 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                         
                         
                         

 
 
 
 
 
 

 

 คู่มือ 
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม

ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัด
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 



 

 

ค ำน ำ 

 คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาเล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทาง       
ในการด าเนินงานของศึกษานิเทศก์ทุกกลุ่มงาน ซึ่งเป็นกลุ่มงานด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือให้
สถานศึกษา มีความเข้มแข็งในการบริหาร และการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานเท่า
เทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายของการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย แนวคิด งานตามบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่ง งานตามขอบข่ายภารกิจงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา ทั้ง ๖ กลุ่มงาน กับอีก ๑ งาน โครงสร้างการบริหารงานและการจัดวางบุคลากร การมอบหมายงาน 
และแนวปฏิบัติราชการ การรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือนิเทศเล่มนี้จะเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
ในสังกัด สู่เป้าหมายขององค์กรคุณภาพได้เป็นอย่างดี 

 
 
 
 
 
 
 

       
     กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  

     ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 
 
 
 



 

 

สำรบัญ 

 

เร่ือง                    หน้ำ 

ค าน า              ก 

สารบัญ            ข 

 แนวคิด วัตถุประสงค์          ๑ 

 ตอนที่ ๑ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์        ๒ 

 ตอนที ่๒ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผล    ๑๐ 
 และนิเทศการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ตอนที่ ๓ การจัดโครงสร้างการบริหารและการจัดวางบุคลากรตอนที่     ๑๖ 

 ตอนที่ ๔ แนวปฏิบัติราชการและการรายงานผลการปฏิบัติราชการรูปแบบการนิเทศ  ๒๐ 
 ของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
แนวคิด 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร เป็นกลุ่มงานด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหาร
และการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบ 
นอกระบบ และตามอัธยาศัยเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา 
 
วัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติในการปฏิบัติราชการของบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา  
 ๒. เพ่ือสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
 ๓. เพ่ือประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในบทบาท หน้าที่และ
ภารกิจของศึกษานิเทศก์ 
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ตอนที่ ๑ 
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ 

 
๑. งานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่ง  
 ศึกษานิเทศก์ทุกคน ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับ      
งานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ดังนี้  

๑.๑ งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการ 
เรียนรู้  มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการวัดและประเมินผล
การศึกษาพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  

๑.๒ การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อจัดท าเป็นเอกสาร คู่มือและสื่อใช้ในการปฏิบัติงานและ 
เผยแพร่ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน  

๑.๓ การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ 
การศึกษา เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้สนใจทั่วไป  

๑.๔ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนการนิเทศ
และการพัฒนางานวิชาการ  

๑.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๒. งานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา   
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร เป็นกลุ่มงานที่ด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการพัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ในการบริหารและ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งใน
ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา โดยปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ศึกษาค้นคว้า
ทางวิชาการและวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการนิเทศ
การศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา 
ระบบดูแลช่วยเหลือครูและผู้เรียนในระดับสูง  มีความสามารถในการวางแผนการนิเทศการศึกษา งานวิชาการ 
งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา และจัดท ารายงานโดยแสดงให้เห็นว่ามีการวิจัยและ
พัฒนา สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือน าผลไปใช้ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง มี
การถ่ายทอดและได้รับการยอมรับและมีการพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพ มีเทคนิคชั้นสูงในการนิเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถพัฒนานวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเป็นแบบอย่างแก่วิชาชีพส่งผลให้ครู
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และบุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
๓. ภารกิจ สาระความรู้ และ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

๑. การนิเทศการศึกษา ได้แก่ หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและกระบวนการนิเทศ กลยุทธ์
การนิเทศการศึกษาในเรื่อง การวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสร้างทักษะในการนิเทศการใช้กล
ยุทธ์ในการนิเทศ การน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ การควบคุมและการประเมินเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การนิเทศภายใน โดยสามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบการ
นิเทศภายในสถานศึกษาได้ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้การสอนและการ
บริหารจัดการการศึกษา ประสาน สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศการศึกษาแก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่างหลากหลายด้านความเป็นกัลยาณมิตร  

๒. นโยบายและการวางแผนการศึกษา ได้แก่ ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริบททางเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่าง ๆ การวิเคราะห์และ
ก าหนดนโยบายการศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและประเมินนโยบายการศึกษา 
โดยสามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพื่อจัดท านโยบาย แผน และการ
ติดตามประเมินผลด้านการศึกษา ให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายและการวางแผน
ด าเนินงานและการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ให้ค าแนะน า ปรึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย การจัดท ามาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยนิเทศ 
ก ากับ ติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะและการ
วางระบบการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับ
การประเมินภายนอก  
 ๓. การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร การสร้างหลักสูตร
สถานศึกษา หลักการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา การวัดและประเมินผลการจัด
การศึกษาพิเศษ โดยสามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา สาธิตแนะน าครูให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียนประเมินหลักสูตร
และการน าหลักสูตรไปใช้ 
 ๔. การประกันคุณภาพการศกึษา ได้แก่ การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถศึกษา
วิเคราะห์ วิจัย  การจัดท ามาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยนิเทศ 
ก ากับ ติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะและการ
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วางระบบการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับ
การประเมินภายนอก  

๕. การบริหารจัดการการศึกษา ได้แก่ หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา หลักการบริหาร
จัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับ การจัดการ
ศึกษาโดยสามารถให้ค าปรึกษาแนะน า การจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามเจตนารมณ์ของการนิเทศ
การศึกษา การบริหารจัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน  

๖. การวิจัยทางการศึกษา ได้แก่ ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การน าผลการวิจัยไปใช้ โดย
สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการน ากระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการ
สอน ให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ด าเนินการ
วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษา  

๗. กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ได้แก่ กลวิธีการน าเสนอ
ความรู้แนวคิดทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษาค้นคว้า ฯลฯ 
การวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์ โดยสามารถเขียนเอกสารทางวิชาการประเภทต่าง ๆ 
แนะน าและให้ค าปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา น าเสนอความรู้ 
แนวคิด ทฤษฎีด้วยวิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสมต่อการเรียนรู้  

๘. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ต 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ ส านักงานอัตโนมัติ โดยสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการพัฒนาตนและการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม ให้ค าปรึกษา แนะน า การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา  

๙. คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับศึกษานิเทศก์ ได้แก่ คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับศึกษานิเทศก์ 
จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยปฏิบัติตน     
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ มีหลักธรรมในการนิเทศและประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี 
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การจดัโครงสร้างการบรหิารและการจดัวางบคุลากร 
 

การจดับุคลากรตามกลุม่ภารกิจ กลุ่มสาระการเรยีนรู้และกลุม่เครือขา่ยสถานศึกษา 
 

๑. การจดับุคลากรตามภารกจิทัง้ 6 กลุ่ม 

ที ่ กลุม่งาน/ภาระงาน ผูร้บัผดิชอบ งานนโยบาย/โครงการพเิศษทีเ่กีย่วข้อง 

๑ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ 
(ภาระงานตามกรอบของ  
กลุ่มงาน ในคู่มือ
ปฏิบัติงาน) 

๑.นางศิริกาญจนารัตน์  พละศึก 
๒.นางกิ่งแก้ว  ภูทองเงิน 
๓.นายพิทักษ์ชาติ  สุวรรณไตรย์ 

- เขตเศรษฐกิจพิเศษ, 
- ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  
- Active Learning 
- โรงเรียนเด็กพิเศษเรียนร่วม  
- การพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 
- อาเซียน 
- การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
- SMT 
- เศรษฐกิจพอเพียง 
- ศาสตร์พระราชา 
- พระบรมราโชบาย 
- โรงเรียนคุณธรรม สพฐ  
- เขตคุณธรรม 
โครงการอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

๒ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา
สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
(ภาระงานตามกรอบของ   
กลุ่มงาน ในคู่มือ
ปฏิบัติงาน) 

1.นายถาวร  บัณฑิตเสน 
2.นายอดิศร  ก้อนค า 
๓. นางพิมสุภางค์ นามบุตร 

- การใช้และพัฒนา DLTV DLIT 
- ห้องสมุดหนังสือเรียน สื่อแหล่งเรียนรู้ สื่อ
พระเทพฯ 
- โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  
- โรงเรียนประชารัฐ (โรงเรียนแม่เหล็ก) 
- โรงเรียนขนาดเล็ก 
- โครงการจัดการเรียนการสอนทางไกลสื่อสาร 
2 ทาง  
- โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 
- เว็บไซด์กลุ่มงานนิเทศและเขตพ้ืนที่  
โครงการอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

๓ กลุ่มงานนิเทศติดตามและ
ประเมินผลระบบบริหารฯ 
 (ภาระงานตามกรอบของ  
กลุ่มงาน ในคู่มือ
ปฏิบัติงาน) 

๑.นายยิ่งศักดิ์  วรโยธา 
๒.นางเณริศรา  ว่องไว 
๓.นางสาวพิไลวรรณ วะลัยสุข 

- คู่มือนิเทศ แผนนิเทศ/ปฏิทิน และรายงาน
นิเทศ 
- การนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พื้นเป็นเป็น
ฐาน 
- การพัฒนากระบวนการ PLC 
- โรงเรียนคุณธรรม สพฐ ,เขตคุณธรรม ,RT 
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ที ่ กลุม่งาน/ภาระงาน ผูร้บัผดิชอบ งานนโยบาย/โครงการพเิศษทีเ่กีย่วข้อง 

โครงการอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
๔ กลุ่มงานส่งเสริมระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษา 
 (ภาระงานตามกรอบของ  
กลุ่มงาน ในคู่มือ
ปฏิบัติงาน) 

๑. นายคมกริช ไชยทองศรี 
๒. นายจีรศักดิ์  ยาโน 
๓. นางสาวนิศรา  แสงทอง 

- การประกันคุณภาพภายนอก, โปรแกรม 
QAMS, 
- โรงเรียนมาตรฐานสากล  
- การรายงาน SAR, 
- โรงเรียนสุจริต เขตสุจริต 
โครงการอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

๕ กลุ่มงานวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษา 
(ภาระงานตามกรอบของ  
กลุ่มงาน ในคู่มือ
ปฏิบัติงาน) 

1.นางฉวีวรรณ  มีสติ 
2.นางทองพูล  งามข า 
3.นายชยา  ภาคภูม ิ
 

- การสอบ O-NET, Pre O-NET   
- การสอบปลายปี 
- การสอบ RT ชั้น ป.1 
- การสอบ NTป.3 
- การประเมิน PISA,  
- โปรแกรมบริหารการศึกษา school mis 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
- ดีเด่นวันครู วันเด็ก 
- โรงเรียนสุจริต เขตสุจริต  
โครงการอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

๖ กลุ่มงานเลขานุการฯ 
(ภาระงานตามกรอบของ  
กลุ่มงาน ในคู่มือ
ปฏิบัติงาน) 

1.นางกรรณิการ์  บัณฑิตเสน 
2.นางสาวอรพร  คนสนิท 
3. นางสาวปัญญาพร ธิพรพันธ์ 

- ระบบสารสนเทศ ป้าย/บอร์ดการนิเทศ 
- การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และการประชุม 
กต.ปน.  
- การจัดท าแผนและรายงานคุณภาพการศึกษา  
- การประชุมในกลุ่มนิเทศ 
- โครงการ ผอ.เขต พบเพ่ือนครู 
- สารนิเทศของกลุ่ม 
โครงการอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
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๒. งานกลุม่สาระการเรยีนรู้ 
 

ที ่ กลุม่สาระการเรยีนรู้ ผูร้บัผดิชอบ งานโครงการพเิศษ/เฉพาะกิจที่เกีย่วกบั 

กลุม่สาระการเรยีนรู้ 

1 ภาษาไทย  
 

๑.นางศิริกาญจนารัตน์  พละศึก 
๒. นางทองพูล  งามข า 
๓. นางสาวปัญญาพร ธิพรพันธ์ 
๔. นายชยา  ภาคภูมิ 

- การประเมินการอ่าน/เขียน ชั้น ป.1 - ม.3 
- โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
- โครงการแข่งขันวันภาษาไทย/รักษ์ภาษาไทย 
- โครงการเขียนสวย อ่านคล่อง คิดเลขเร็ว 
๑๐๐% 
- โครงการวัดประเมินวรรณคดีวรรณกรรม 
  ม.๑ - ๓ 
- โครงการน าร่อง TFE  
- โครงการเดินหน้าประเทศไทย 
โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2 
 

คณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 

1. นางสาวอรพร  คนสนิท 
2. นางสาวพิไลวรรณ วะลัยสุข 
และ 
๑. นายอดิศร ก้อนค า 
๒. นายจีรศักดิ์  ยาโน 

- การสอบอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ 
- การแข่งขันวิชาการนานาชาติ เวทคณิต 
- โครงการพัฒนาการคิดข้ันสูงของ มข.   
- โครงการ SMT สสวท. 
- การแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์  
- โครงการโรงเรียนสีเขียว 
โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๓ ภาษาอังกฤษ 1. นางเณริศรา  ว่องไว 
2. นางก่ิงแก้ว  ภูทองเงิน 
3. นางสาวนิศรา  แสงทอง 

- การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
- B00t Camp, EBE, Peer center 
โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๔ สังคมศึกษา 1. นางฉวีวรรณ  มีสต ิ
2. นางทองพูล  งามข า  
3. นายพิทักษ์ชาติ  สุวรรณไตรย์ 

- การสอนประวัติศาสตร์ 
- โรงเรียนวิธีพุทธ 
 

๕ การงานพ้ืนฐานอาชีพ 1. นายถาวร  บัณฑิตเสน 
2. นางกรรณิการ์  บัณฑิตเสน 
3. นางเณริศรา  ว่องไว 
4. นางพิมสุภางค์ นามบุตร 

 โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

๖ สุขศึกษาพลศึกษา 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1. นายยิ่งศักดิ์  วรโยธา 
2. นายคมกริช  ไชยทองศรี 
3. นางสาวนิศรา  แสงทอง 

- เพศวิถี 
โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

๗ ศิลปะ ๑. นางศิริกาญจนารัตน์  พละศึก 
๒. นายชยา  ภาคภูมิ 

โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ที ่ กลุม่สาระการเรยีนรู้ ผูร้บัผดิชอบ งานโครงการพเิศษ/เฉพาะกิจที่เกีย่วกบั 

กลุม่สาระการเรยีนรู้ 

๘ ปฐมวัย ๑.นางกิ่งแก้ว ภูทองเงิน 
๒. นายพิทักษ์ชาติ สุวรรณไตรย์ 
๓. นางพิมสุภางค์ นามบุตร 
๔. นางสาวปัญญาพร ธิพรพันธ์ 

- บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ,PBL,BBL 
- การพัฒนา STEM, LN ,LT 
- การพัฒนาภาษาเพ่ือการสื่อสารเด็กปฐมวัย 
- การส่งเสริมรักการอ่านในเด็กปฐมวัย 
โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
๓. งานนเิทศ ตดิตามและประเมนิผลกลุ่มเครือขา่ยพฒันาคณุภาพการศกึษา 
 

ทีมที ่ เครือขา่ย ศึกษานเิทศกท์ีร่ับผดิชอบ รองผอ.สพป.ทีร่บัผดิชอบ 

1 
 

แก้วมุกดาหาร           15 โรง 
ค าอาฮวนดงเย็นศึกษา 17 โรง 

นางสาวอรพร คนสนิท 
นางศิริกาญจนารัตน์ พละศึก 

นายณรงค์ โล่ห์ค า 

๒ 
 

เมืองน้ าทิพย์            17 โรง 
ไตรมิตรนวพัฒน์        17 โรง 
 

นางวิหาญ พละพร 
นางพิมสุภางค์ นามบุตร 
นางปัญญาพร ธิพรพันธ์ 

นายณรงค์ โล่ห์ค า 
 

๓ สะพานมิตรภาพ        12  โรง 
ดงหลวงตอนบน        15  โรง 
ดงหลวง                 14  โรง 

นายชยา ภาคภูมิ 
นายอดิศร ก้อนค า 
นายจีรศักดิ์ ยาโน 

นายณรงค์ โล่ห์ค า 
นางวรกัญญาพิไล แกระหัน 

๔ ดอนตาล                 10 โรง 
ภูสระดอกบัว            11 โรง 
ภูผาเทิบพัฒนา          15 โรง    

นางเณริศรา   ว่องไว 
นายยิ่งศักดิ์    วรโยธา 
นางสาวนิศรา  แสงทอง 

นายประภาส  ไชยมี 

๕ ร่มกกชัยพัฒนา          13 โรง 
ค าสร้อยนาอุดม         10 โรง 
ธารบังอี่                  10 โรง 

นางฉวีวรรณ   มีสติ 
นางทองพูล   งามข า 
นายคมกริช  ไชยทองศรี  

นายประภาส  ไชยมี 

๕ ค าชะอีก้าวหน้า         10  โรง 
ค าชะอีศึกษาพัฒน์      12 โรง 
ค าชะอีค าบก             11 โรง 

นางกิ่งแก้ว  ภูทองเงิน 
นายพิทักษ์ชาติ  สุวรรณไตรย์ 
นางกรรณิการ์  บัณฑิตเสน   

นางวรกัญญาพิไล แกระหัน 

๖ หนองสูง                  8 โรง 
คีรีวงศึกษา              11 โรง 

นายคมกริช  ไชยทองศรี  
นางพิไลวรรณ วะลัยสุข 

นายมนตรี  ลาดนาเลา 

๗ หว้านใหญ่               15 โรง 
 

นายถาวร บัณฑิตเสน 
นายสิทธิพงษ์ เมืองโคตร 

นางวรกัญญาพิไล แกระหัน 
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ตอนที่ ๒ 
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผล 

และนิเทศการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 
ค าจ ากัดความ 

งานเลขานุการ หมายถึง งานที่ช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนการท างานของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินไปตามบทบาทอ านาจหน้าที่ตาม 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ที่ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ ก ากับ ดูแลการบริหารจัด
การศึกษาด้านวิชาการ เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและ
การด าเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเตรียมรับ
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก   

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
หมายถึง องค์คณะบุคคลที่มีบทบาท อ านาจ หน้าที่ ในการบริหารงานวิชาการในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ทั้งในส่วนของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาใน
สังกัด และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ท างานร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
นิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการด าเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเตรียมรับการนิเทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลจาก
หน่วยงานภายนอก 

การติดตาม (Monitoring) หมายถึง การศึกษาความก้าวหน้าการบริหารการจัดการและการ
ด าเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

การตรวจสอบ (Inspection) หมายถึง การก ากับ ดูแล เพื่อปรับปรุงพัฒนาการบริหารการจัด
การศึกษาและด าเนินไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนดไว้ 

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การตีค่าผลการบริหารการจัดการศึกษา และด าเนินไปตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนดไว้ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

การนิเทศการศึกษา (Supervision) หมายถึง ความร่วมมือระหว่างเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษาในสังกัด กับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา
โดยการให้ค าปรึกษา แนะน า ส่งเสริม สนับสนุนเพื่อปรับปรุงพัฒนา 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๒. เพ่ือให้ได้ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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ขอบเขตของงาน 

งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา   มีขอบเขตงาน ๓ ด้านดังนี้ 
 ๑.ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
 ๒. ด้านการวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 ๓. ด้านงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผล 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้
มาตรฐาน ดังนี้  

1. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
1.1 ก าหนดขอบข่ายของข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและบริหาร

ทั่วไปของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยศึกษาจากนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงานผลการปฏิบัติงาน จากกลุ่มต่างๆ ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

1.2 รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ 
1.3 ตรวจสอบข้อมูลและสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
1.4 รายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ที่เป็นข้อมูลและสารสนเทศ ต่อคณะกรรมการ ติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ถึงจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ  
1.5 เผยแพร่ข้อมูลเป็นเอกสารและทางเว็บไซต์ ในระบบเครือข่ายและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่

การศึกษา  
2. การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา 

2.1 วิเคราะห์ผลการบริหารและการจัดการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้านวิชาการ
บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป ให้เห็นจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและ
ข้อเสนอแนะ 

2.2 ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ในแผนพัฒนาคุณภาพกรติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา 

2.3 น าแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา มาก าหนด
วิธีการ เครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

3. จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
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3.1 น าเสนอแผนพัฒนาคุณภาพ เครื่องมือ วิธีการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา ต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

3.2 แจ้งแผนพัฒนาคุณภาพ เครื่องมือ วิธีการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา ให้กลุ่มต่างๆ น าไปสู่การด าเนินการตามแผน 

3.3 ประสานงานกับคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

4. การติดตาม ตรวจสอบ 
4.1 ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศตามแนวทางของคณะกรรมการ ติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4.2 รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลจาการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศ 
4.3 จัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศต่อคณะกรรมการ ติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
5. เผยแพร่รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศต่อคณะกรรมการ ติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  

 
ขอบข่ายภารกิจกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผล 

และนิเทศการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 
    ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
รับผิดชอบงานและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้  

๑. งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ 

   ๑.๑ ด าเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และ
บริหารงานทั่วไป ของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   ๑.๒ รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้าน
บริหารงานงบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป ในระบบฐานข้อมูล  
   ๑.๓ ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  
   ๑.๔ เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและ Internet  
   ๑.๕ รายงานผลการวิเคราะห์ ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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๒. งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

   ๒.๑. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา   และสถานศึกษา 
   ๒.๒. จัดท าแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครอบคลุม
ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย/กลยุทธ์ จุดเน้นของกระทรวง  สพฐ. และเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๒.๓. เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
   ๒.๔. จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพ่ือเสนอแผน
และเครื่องมือการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
   ๒.๕. ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
เพ่ือด าเนินการตามแผน  
   ๒.๖. ประสานและรวบรวมข้อมูลผลการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา              
และสถานศึกษา เสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เป็น
ระยะๆ 
 
๓. งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

  ๓.๑ รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การ
บริหารและการจัดการศึกษา ของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
   ๓.๒ จัดท าสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
   ๓.3  ประสานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการนิเทศการศึกษา เพ่ือน าผล
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ไปจัดท าข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานและสถนศึกษา
น าไปพัฒนาการศึกษาต่อไป 
  

๔. งานแผนการด าเนนิงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

   ๔.๑  รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการของเขตพ้ืนที่และสถานศึกษา  
     ๔.๒  จัดท าแผนพัฒนาและปฏิบัติการประจ าปีของกลุ่มนิเทศให้สอดคล้องกับนโยบายนโยบาย/
กลยุทธ์ จุดเน้น และสภาพปัญหาความต้องการของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๔.๓ จัดประชุมศึกษานิเทศก์เพ่ือด าเนินงานตามแผน และตามภารกิจงานจากทุกหน่วยงาน/ 
ทุกส่วน 
   ๔.๔ ประสานงาน รวบรวม และรายงานผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ/ประจ าปีการศึกษาของกลุ่มนิเทศ  
   ๔.๕ งานประสานงานการติดตาม รวบรวมผลการด าเนินงานตามมาตรฐานเขตพ้ืนและการ
บริหารจัดการของเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณของกลุ่มนิเทศ เพ่ือส่งจัดกลุ่มงานที่เก่ียวข้อง 
  ๕. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ นิเทศ  ติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านการพัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานหรือโครงการที่
เกี่ยวข้อง 
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 Flow Chart การปฏบิัตงิาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ หมายถึง องค์ความรู้ ทักษะและค่านิยมท่ีผู้เรียนควรเรียนรู้ เพ่ือจะช่วยน าพาให้บรรลุ
คุณภาพตามเป้าหมายที่ก าหนด  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ หมายถึง กลุ่มขององค์ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่าง ๆ โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
จัดแบ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็น ๘ กลุ่ม ได้แก่ ๑) ภาษาไทย ๒) คณิตศาสตร์ ๓) วิทยาศาสตร์ ๔) สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ๕) สุขศึกษาและพลศึกษา ๖) ศิลปะ ๗) การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ ๘) 
ภาษาต่างประเทศ  



15 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ (Content standards/Academic standards/Learning standards หมายถึง 
คุณภาพที่ต้องการให้เกิดข้ึนในตัวผู้เรียนเป็นสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้เมื่อจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ความรู้ 
ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะที่ระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ถือเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้เรียนทุกคน 
ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาทั้งระดับชาติ เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุคุณภาพตามที่มาตรฐานก าหนด มาตรฐานการเรียนรู้
ขั้นพ้ืนฐานถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อน และพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นเป้าหมาย  และกรอบ
ทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัยและใช้ส าหรับผู้เรียนทุกคนใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แนวคิดดังกล่าวอยู่บนฐานความเชื่อที่ว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาอย่างมี
คุณภาพเท่าเทียมกันได้  

ตัวชี้วัด (Indicators) หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดมีลักษณะเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรมในการน าไปใช้ในการก าหนดเนื้อหา การเรียนการสอน 
และเป็นเกณฑ์ส าคัญสาหรับการวัดและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน โดยทั่วไปจะมีการก าหนด
ตัวชี้วัดเพ่ือใช้ในการตรวจสอบผู้เรียนเป็นระยะ ๆ ในการพัฒนาไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ การก าหนดตัวชี้วัด
ดังกล่าวนั้น ในระบบการศึกษาบางแห่งอาจก าหนดไว้เป็นช่วงๆ ทุก ๓-๔ ปี แต่บางแห่งอาจ ก าหนดทุก
ระดับชั้น ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมกับบริบทการศึกษาแต่ละแห่ง (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา , 
๒๕๕๓)  

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพื่อพัฒนางานสถานศึกษาหรือ 
ครูผู้สอนในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ 
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่าง ๆ โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
จัดแบ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็น ๘ กลุ่ม ได้แก่ ๑) ภาษาไทย ๒) คณิตศาสตร์ ๓) วิทยาศาสตร์ ๔) สังคมศึกษา 
ศาสนาและ วัฒนธรรม ๕) สุขศึกษาและพลศึกษา ๖) ศิลปะ ๗) การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ  
๘) ภาษาต่างประเทศ 
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ตอนที่ ๓ 
แนวปฏิบัติราชการและการรายงานผลการปฏิบัติราชการ 

 
แนวปฏิบัติการปฏิบัติราชการ 
 

เมื่อมาถึงส านักงานให้ลงเวลาที่กลุ่มอ านวยการ ชั้น ๑ ของสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร ไม่เกินเวลา ๐๘.๓๐ น. และปฏิบัติงานจนถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  

 
๑. การแต่งกาย 

การแต่งกายให้เป็นไปตามที่สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ก าหนด ดังนี้  
วันจันทร์        ชุดสีกากี  
วันอังคาร       ชุดเหลืองลายดอกช้างน้าว  
วันพุธ           ชุดกีฬา ออกก าลังกาย 
วันพฤหัสบดี   ชุดสุภาพ  

 วันศุกร์         ชุดผ้าไทย 
 
๒. การขออนุมัติไปราชการ 
     การขออนุมัติไปราชการและการลา 
  การขออนุญาตไปราชการ ให้บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการเมื่อได้รับคาสั่งให้ไปราชการ ให้
บันทึกในสมุดขออนุญาตไปราชการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง การขอ
อนุญาตทั้ง ๒ กรณี ให้ขออนุญาตผ่านผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ ในกรณีผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ ไปราชการ
หรือให้ผ่านหัวหน้ากลุ่มงานตามท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯตามล าดับ 
เสนอขออนุมัติผ่านรองผู้อ านวยการสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ตามล าดับ 
 

ขออนุญาตไปปฏิบัติภารกิจนอกส านักงาน 
 การขออนุญาตไปปฏิบัติงานนอกส านักงานไม่เกิน ๓ ชั่วโมง ให้บันทึกในสมุดขออนุญาตของกลุ่มนิเทศ
ผ่านผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ ในกรณีที่ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ ไปราชการ ให้ขออนุญาตหัวหน้ากลุ่มงานที่
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามล าดับ 
 

๓. การลาพักผ่อน 
การลาพักผ่อน ให้ผู้ประสงค์จะลาพักผ่อนเสนอใบลาพักผ่อนล่วงหน้า โดยผ่านความเห็นชอบจาก

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ และต้องมีผู้รับงานแทนลงนามไว้ ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงหยุดพักผ่อนได้ กรณี
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ยกเลิกวันลาพักผ่อนให้บันทึก ตามแบบบันทึกเสนอผ่านผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ เสนอขออนุญาตต่อรอง
ผู้อ านวยการสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และผู้อ านวยการสานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ตามล าดับ 
 
๔. การขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง 

ศึกษานิเทศก์ท่านใดมีความประสงค์ขอใช้รถยนต์ของทางราชการเพ่ือเดินทางไปราชการต่างๆ ให้
บันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ ตามแบบฟอร์มที่กลุ่มอ านวยการก าหนด ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการเสนอขอ
อนุญาตจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 
๕. การเป็นผู้แทนไปร่วมงานที่ได้รับมอบหมาย 

เมื่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร สั่งให้บุคลากรในส านักงานไปร่วมงาน
เกี่ยวกับพิธีการสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วันส าคัญอ่ืนๆ หรือการให้ไปร่วมงานตามที่ได้รับมอบ 
กลุ่มนิเทศฯ จึงก าหนดแนวทางเพ่ือให้ศึกษานิเทศก์ถือปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้  

๑. กรณีงานใดเจาะจงหรือมอบหมายให้ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ เป็นการเฉพาะ ผู้อ านวยการกลุ่ม
นิเทศฯ เป็นผู้ไปร่วมงานหรือมอบให้ผู้อ่ืนแทน  

๒. ให้ศึกษานิเทศก์เป็นผู้ไปร่วมงานตามกลุ่มรายชื่อ ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร ก าหนดในแต่ละคราว 

 
๖. การประชุมของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร ก าหนดการประชุม ดังนี้  

๑. การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ก าหนดประชุมสามเดือน/๑ ครั้ง 
ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ และศึกษานิเทศก์ท่ีเกี่ยวข้องในการนาเสนองานในวาระ
ของการประชุมครั้งนั้นๆ การบันทึกการประชุมโดยกลุ่มงานเลขานุการฯ บันทึกการประชุมเสนอผ่าน
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ เพ่ือรายงานผู้อ านวยการสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

๒. การประชุมประจ าเดือนของศึกษานิเทศก์  
การประชุมประจ าเดือนของศึกษานิเทศก์ ก าหนดประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง (ทุกวันจันทร์ของ

สัปดาห์แรกของเดือน)  
อนึ่ง การประชุมประจ าเดือนของศึกษานิเทศก์ กรณีท่ีไม่สามารถประชุมได้ตามวัน เวลาที่ก าหนด 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจะแจ้งเลื่อนเป็นคราวๆ ไป ส่วนบันทึกการ
ประชุมมอบงานธุรการจัดท า(กลุ่มงานเลขานุการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ )และเสนอผ่านผู้อ านวยการ
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กลุ่มนิเทศฯ เพ่ือน าเสนอผ่านรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และ
รายงานผู้อ านวยการสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ตามล าดับ 

 
๗. การรายงานผลการปฏิบัติราชการ 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ก าหนดให้ศึกษานิเทศก์ทุกคนต้องรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ ดังนี้  

๑. การรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าวัน  
ศึกษานิเทศก์แต่ละคนต้องบันทึกการปฏิบัติราชการตามภารกิจ/กิจกรรมเป็นรายวันตาม

แบบฟอร์มที่เขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด จากนั้นน าส่งผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาทุกวันศุกร์หรือวันสุดท้ายของการปฏิบัติราชการในแต่ละสัปดาห์  

๒. การรายงานผลการไปราชการตามค าสั่งของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอ่ืนๆ (ประชุม อบรม 
สัมมนา คณะทางาน ฯลฯ) เมื่อเสร็จสิ้น/กลับจากการไปปฏิบัติราชการตามค าสั่งของหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานอื่นๆ ให้ศึกษานิเทศก์หรือตัวแทน(กรณีไปเป็นคณะ) รายงานผลการไปราชการโดยจัดท าบันทึก
ข้อความเสนอผ่านผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  ผู้อ านวยการสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามล าดับ  

๓. การรายงานผลการปฏิบัติงานตามปฏิทินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
๓.๑ การนิเทศแบบ Coaching ร่วมกับทีมบริหารหรือรายบุคคล ให้ด าเนินการรายงานตาม

แบบและระยะเวลาที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาก าหนด  
๓.๒ การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบาย จุดเน้น และงาน/

โครงการ ให้ด าเนินการรายงานตามแบบและระยะเวลาที่ผู้รับผิดชอบก าหนด  
๔. รายงานการปฏิบัติราชการ ๖ เดือน ศึกษานิเทศก์ต้องจัดท ารายงานการปฏิบัติราชการตาม

บทบาท หน้าที่ ปีงบประมาณละ ๒ ครั้ง ตามประเด็นที่ก าหนด ดังนี้ 
ครั้งที่ ๑ รวบรวมร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงานระหว่างตุลาคมถึงมีนาคม โดยส่ง

เอกสารรายงานผ่านผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม 
เพ่ือนาเสนอผู้อ านวยการสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อไป  

ครั้งที่ ๒ รวบรวมร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงานระหว่างเมษายนถึงกันยายน โดยส่ง
เอกสารรายงานผ่านผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภายในวันที่ ๒๐ 
กันยายน เพ่ือนาเสนอผู้อ านวยการสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อไป 
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        กรอบการเขียนรายงานการปฏิบัติราชการทุก ๖ เดือน  
 ๑. ข้อมูลผู้รายงาน  
 ๒. หน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย (ตามคาสั่ง สพป.มุกดาหาร)  
 ๓. ผลการปฏิบัติราชการ  
  ๓.๑ งานตามมาตรฐานต าแหน่ง  
   (๑) งานนิเทศ   
   (๒) งานศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ  
   (๓) งานวิจัย    
   (๔) งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล  
  ๓.๒ งานตามภารกลุ่มงาน 
  ๓.๓ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้  
  ๓.๔ งานอ่ืนๆ (งานกลุ่มสถานศึกษา งานพิเศษ งานโครงการ ฯลฯ)  

๔. แนวทางการพัฒนางานในรอบ ๖ เดือนต่อไป 
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ตอนที่ ๔ 
รูปแบบการนิเทศของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

หลักการ  
๑. การนิเทศโดยใช้โรงเรียนและห้องเรียนเป็นฐาน (School and Classroom based Supervision)  
๒. ยึดหลักกัลยาณมิตรนิเทศ คือ ปัญญาธรรม เมตตาธรรมและความเป็นจริงในชีวิต  
๓. การสร้างองค์ความรู้แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และการพัฒนาวิชาชีพครูใน

ลักษณะ Professional learning community (PLC)  
๔. ยึดหลักการมีส่วนร่วม Team work , Information , Node & Network  
๕. การประกันคุณภาพท้ังระบบ ประกอบด้วย ระบบการบริหารจัดการ ระบบการเรียนการสอน และ

ระบบการนิเทศ  
 

เป้าหมาย  
๑. คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน : เด็กดีศรีมุกดาหาร  1 คน 1 อัตลักษณ์ 
๒. ครูปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนใช้ Active Learning : ครูเก่ง  1 คน 1 นวัตกรรม 
๓. คุณภาพสถานศึกษา : โรงเรียนคุณภาพ  1 โรงเรียน 1 กิจกรรมเด่น  
๔. การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา : ครูมืออาชีพ 

 
รูปแบบการนิเทศและขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร   
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ได้ใช้รูปแบบและวิธีการในการนิเทศและ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในหลายรูปแบบบูรณาการตามบริบทและสภาวการณ์ 4 รูปแบบหลัก ดังนี้ 
 
รูปแบบการนิเทศ ( ๔ ways Supervision) 

รูปแบบท่ี ๑ การนิเทศโดยทีม School Network เป็นการนิเทศโดยคณะผู้บริหารโรงเรียนใน
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับศึกษานิเทศก์ที่รับรับผิดชอบเครือข่าย มีขั้นตอนดังนี้ 
๑. คณะผู้นิเทศประชุมวางแผน ก าหนดปฏิทินออกนิเทศ ก าหนดโรงเรียน แบ่งชั้นเรียนที่จะเข้าสังเกต 

ก าหนดการนิเทศอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
๒. เตรียมเครื่องมือนิเทศ เช่น แบบบันทึกการติดตามงานนโยบาย แบบบันทึกการสังเกตชั้นเรียน 

 แบบวัดการอ่านออกเขียนได้ การคิดค านวณ  
๓. ออกนิเทศตามก าหนด โดย ภาคเช้า 1 โรงเรียน ภาคบ่าย 1 โรงเรียน สังเกตการจัดการเรียนการสอนของ

ครูทุกห้อง แบ่งเข้าคนละ 1 หอ้งอย่างน้อย ใช้เวลาการสังเกต 1 ชั่วโมงเต็ม ( เช่น 9.00 - 10.00 น.) ตาม
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่คุณครูสอน ณ วันนั้นและชั่วโมงนั้น หลังจากครบ 1 ชั่วโมง ผู้นิเทศทุกคนและครู
ผู้รับการนิเทศ มานั่งประชุมสะท้อนผลร่วมกัน จนครบทุกคน  ลงสมุดนิเทศของโรงเรียนพร้อมส าเนา 
น ากลับมาด้วย 

๔. คณะนิเทศ สรุปรายการการนิเทศของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเครือข่ายตามแบบบันทึกการนิเทศ 
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ พร้อมเขียนรายงานการเดินทาง ส่งกลุ่มงานนิเทศฯ สพป. มุกดาหาร โดยศึกษานิเทศก์
หรือเลขานุการเครือข่าย เพ่ือรวบรวมเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

๕. น าผลการนิเทศไปวางแผนร่วมกับเครือข่ายในการพัฒนาและออกนิเทศในครั้งต่อไป 
 

รูปแบบท่ี ๒ การนิเทศกระตุ้นพัฒนาการ( Stimulate Development : SD ) เป็นการนิเทศโดย
ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบแต่ละกลุ่มงาน ตามขอบข่ายภารกิจกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ 
ซึ่งอาจเป็นงานนโยบายเร่งด่วน งานเฉพาะกิจของกลุ่มงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ  มีขั้นตอนใน
การด าเนินการดังนี ้
๑. ศึกษาท าความเข้าใจ วิเคราะห์ภารกิจงานก าหนดวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาให้ชัดเจน 
๒. วางแผนการด าเนินงาน ออกแบบเทคนิควิธีการนิเทศ เช่น  การอบรม สัมมนา เสวนา น าเสนองาน /

ประชุมปฏิบัติการด าเนินการแบบมีส่วนร่วม ออกนิเทศรายบุคคล เป็นต้น 
๓. เตรียมสื่อเครื่องมือนิเทศ ก าหนดปฏิทิน/กลุ่มเป้าหมายการนิเทศ อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
๔. ปฏิบัติการนิเทศปฏิทิน 
๕. สรุปรายงานการนิเทศกลุ่มเป้าหมาย ตามเครื่องมือนิเทศที่ก าหนด ทั้งเชิงปริมาณและ 

คุณภาพ แนบรูปแบบหรือเอกสารที่เก่ียวข้อง เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
๖. ให้ข้อมูลป้อนกลับซึ่งกันและกันน าผลการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนาในครั้งต่อไป 

 

รูปแบบท่ี ๓ การนิเทศโดยทีมศึกษานิเทศก์ประจ าเครือข่าย ( Area Supervisor Team :AST)   
เป็นการนิเทศการศึกษาโรงเรียนทุกโรงในเครือข่ายที่รับผิดชอบ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และเป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาปฐมวัย  และระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา  
มีข้ันตอนในการด าเนินการดังนี้ 
๑. วิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษา O-NET, NT ,RT และสภาพปัญหา บริบทโรงเรียนในเครือข่าย 
๒. จัดกลุ่มเป้าหมายการพัฒนา (โรงเรียน ครู นักเรียน)  
๓. ออกแบบรูปแบบ เทคนิควิธีการนิเทศ แนวทางการพัฒนา วางแผนการด าเนินงาน  
๔. สร้างทีมงาน ประสานเครือข่าย (ยึดการมีส่วนร่วมและแบบกัลยาณมิตร) 
๕. เตรียมสื่อเครื่องมือนิเทศ ก าหนดปฏิทิน/กลุ่มเป้าหมายการนิเทศ อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
๖. ปฏิบัติการนิเทศตามรูปแบบที่ก าหนด  
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๗. สรุปรายงานการนิเทศกลุ่มเป้าหมาย ตามเครื่องมือนิเทศที่ก าหนด ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ แนบ
รูปแบบหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

๘. น าผลการนิเทศไปติดตามและพัฒนาต่อยอดครั้งต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
 

รูปแบบท่ี ๔ การนิเทศโดยทีมเคลื่อนที่เร็ว ( Roving Team : RT )  
เป็นการนิเทศโดยทีมผู้บริหารระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

เพ่ือแก้ปัญหาแบบเร่งด่วน ทีมนิเทศจะถูกก าหนดโดยผู้บังคับบัญชา มีขั้นตอนดังนี้ 
๑. ก าหนดผู้นิเทศ โดยผู้บังคับและผู้เกี่ยวข้อง 
๒. ผู้นิเทศประชุมวางแผน หารือ ก าหนดวิธีการและแนวทางการนิเทศ 
๓. เตรียมสื่อ เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง  
๔. ออกปฏิบัติการนิเทศ บันทึกผลการนิเทศ 
๕. สรุปรายงานการนิเทศ และติดตามผลการนิเทศเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาต่อไป 
นอกจากนั้นยังใช้รูปแบบการนิเทศท่ีขับเคลื่อนทั้งระบบ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ดังนี้ 
 

 

ค าสัง่ ๒๘๑/๒๕๖3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


