
 
 

ชื่อ   นางนันท์นภัส  ปภินวัช 
ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ  ช านาญการพิเศษ 
กลุ่มงาน นิเทศ ติดตามและประเมนิผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
กลุ่ม  นิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 
หน่วยงาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 
 
งานในหน้าที่รับผิดชอบ 
๑. งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
๒. งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา หน่วยงาน   
    ท่ีเกี่ยวข้องและชุมชน 
๓. งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    ของสถานศึกษา 
๔. การพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
๕. งานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
๖. งานโครงการพัฒนาระบบการนิเทศเทศภายในโรงเรียน  
๗. การนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
    CEO เมืองพระธาตุเรือง  
๘. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เร่ือง  งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 
 

ที ่ กิจกรรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติ 

๑. ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
๑. รวบรวม จัดท า ระบบข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัด
กระบวนการเรียนรู้  
๒. ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ ของ   
การนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  
๓. จัดท าแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการ
นิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้  
๔. ด าเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
และ โครงการเป็นฐาน ดังนี้  
     ๔.๑ การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น 
ส่งเสริมฝ่ายบริหารเป็นหลักในการนิเทศภายใน 
ส่งเสริมครูเป็นผู้สร้างกัลยาณมิตร นิเทศภายใน 
ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศ ครูต้นแบบ ครูแกน
นา ผู้ปกครอง ชุมชน และภูมิปัญญา ส่งเสริม
การนิเทศภายนอก รวมทั้ง ส่งเสริมการนิเทศที่
มีการรวมพลังจากทุกฝ่าย  
     ๔.๒ การนิเทศโครงการตามนโยบาย     
เช่น โครงการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และโครงการ
พัฒนาระบบการนิเทศเทศภายในโรงเรียน 
เป็นต้น  
  ๕. จัดท าสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิค
การนิ เทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้       
ที่ประสบผลส าเร็จ  

 
๑. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดระบบการ
นิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้  อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 ๒. สถานศึกษา ศึกษา กฎหมาย ระเบียบและ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
    ๒.๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
    ๒.๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

๒ 



 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เร่ือง งานส่งเสริมสนับสนนุเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน    

 
 

ที ่ กิจกรรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติ 

๒. ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
๑. ประสานการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ 
เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
๒. จัดท าแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่าย
การนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 
สถานศึกษา  
๓. ด าเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่หลากหลาย  
      ๓.๑ พัฒนาห้องเรียน หรือสถานศึกษาให้
เป็นแหล่งเรียนรู้  
      ๓.๒ จัดตั้งและด าเนินการในรูปแบบของ
เครือข่ายชุมชน  
      ๓.๓ จัดเวทีวชิาการให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  
      ๓.๔ จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนน า 
ครูต้นแบบ ครูแห่งชาติ เป็นต้น  
๔. จัดท าสรุปรายงาน และเผยแพร่เทคนิค 
วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบ เครือข่าย
การนิเทศ 

  
๑. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาจากองค์กร
เครือข่ายอยา่งเป็นระบบ  
 ๒. หน่วยงาน ชุมชน องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา กฎหมาย ระเบียบและ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 



 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เร่ือง  งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษา 

 
 

ที ่ กิจกรรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติ 

๓. ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
๑. จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับ     
การนิเทศและติดตามการบริหารและ 
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา  
๒. ศึกษาวิเคราะห์และจัดทาเกณฑ์ ดัชนีชี้วัด
ความส าเร็จ ในการบริหารและการจัด  
การศึกษา  
๓. ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา                 
ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา  
๔. สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา                  

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา                   
น าผลการรายงานไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาให้
ได้มาตรฐาน  โดยยึดกฎหมาย ระเบียบและ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
   ๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
   ๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔ 



 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เร่ือง  โครงการการพัฒนาระบบระบบการนิเทศเทศภายในโรงเรียน 

 
 

ที ่ กิจกรรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติ 

๔. ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
๑. จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับ     
การนิเทศภายในของสถานศึกษา  
๒. ศึกษาวิเคราะห์และจัดทาเกณฑ์ ดัชนีชี้วัด
ความส าเร็จ ในการบริหารและจัดการ
ด าเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียน 
๓. ก าหนดแนวทางการนิเทศเพ่ือส่งเสริมและ
สร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายใน
โรงเรียน 
๔.จัดท าแนวทางการด าเนินงานระบบนิเทศ
ภายในโรงเรียน ฉบับของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๕.สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ผู้บริหาร และครูผู้รับผิดชอบ  
๖.ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลให้ความช่วยเหลือการด าเนินงาน
นิเทศภายในโรงเรียนด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 
๗. คัดเลือกสถานศึกษาที่ด าเนินงานด้านการ
นิเทศภายในโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จ เป็น
แบบอย่างได้ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
๔. สรุปผลการนิเทศการด าเนินงานระบบการ
นิเทศภายในโรงเรียน 

 
๑. มีการศึกษาสภาพปัญหา เกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน 
๒. มีเอกสาร คู่มือในการด าเนินงาน 
๓. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน/
ประกาศ 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ
พัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 



 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เร่ือง การพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)    

 
 

ที ่ กิจกรรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติ 

๕. ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
๑. ศึกษาผลการทดสอบ O-Net ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖  และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
ระหว่างก่อนปิดภาคเรียน และเปิดภาคเรียน
ใหม่ โดยคณะกรรมการประกอบด้วย ผอ.สพป. 
รอง ผอ.สพป. ศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอน  
๒. วิเคราะห์สภาพ ปัญหาตัวชี้วัดที่นักเรียนท า
ข้อสอบได้น้อย วางแผนในการสอนซ่อมเสริมใน
ตัวชี้วัดที่อ่อนด้อยและจัดกิจกรรมอื่นๆ เช่นการ
เข้าค่าย และการประกวดวาการ 
๓. ศึกษาผลสภาพและปัญหาการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่อนุบาล - ม.๓ เพ่ือ
หาทางแก้ไขและพัฒนา 
๔. จัดหาและพัฒนาสื่อ เครื่องมือ นวัตกรรม 
เพ่ือให้ครูน าไปพัฒนานักเรียน โดยส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา เช่น แบบเรียนเร็วใหม่  
คู่มือการสอนซ่อมเสริมนักเรียน  
คู่มือครูการสอนซ่อมเสริมภาษาอังกฤษ 
๕. ส่งเสริม สนับสนุน ครูผู้สอนในโรงเรียน ให้
พัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้
ฟัง  พูด อ่าน เขียน และสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้ตามบริบทในชีวิตประจ าวัน  
๖. พัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ  
๗. วางมาตรการ โดยให้โรงเรียนจัดครูผู้สอนที่
จบเอกภาษาอังกฤษ หรือครูผู้สอนที่ได้รับ
มอบหมายให้สอนภาษาอังกฤษ ต้องเป็นครูที่มี
ความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษและ
รับผิดชอบสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ
เพ่ือที่ครูจะได้จัดเตรียมและวางแผนการสอนได้
อย่างเต็มที่ 
๘.จัดนิทรรศการ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
๙. นิเทศติดตามการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 

 
๑. ครูมีความรู้เทคนิค วิธีการสอนให้นักเรียนฟัง 
พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ตามแนวทางการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (CLT : 
Communication Learning Teaching)   
 ๒.ครผูู้สอนสามารถใช้สื่อนวัตกรรมอย่าง
หลากหลายและจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) 
๓.นักเรียนฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารได้  
๔.นักเรียนผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนทุกระดับชั้น เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 
ร้อยละ ๕ เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

ปัจจัยสนับสนุน  
 ๑. ผู้บริหารโรงเรียนควร เอาใจใส่ จัดครุผู้สอน
ภาษาอังกฤษไม่ให้มีภาระงานอ่ืน ๆ ที่ต้อง
รับผิดชอบมากเกินไป  
๒. ครูผู้สอน ควรสอนนักเรียนควรจัดการเรียนรู้ 
ใช้สื่อ ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  
๓. ผู้ปกครอง เอาใจใส่นักเรียนที่บ้าน ช่วยสอน
การบ้าน พานักเรียนฝึกฟัง พูด อ่าน และเขียน
เป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุตรหลาน ด้านการอ่าน การ
แสวงหาความรู้  
 
 

๖ 



ที ่ กิจกรรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติ 

และต่อเนื่อง คือ คณะกรรมการนิเทศ
ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ และ 
ศึกษานิเทศก์ ตามเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา จ านวน ๑๕ เครือข่าย ภาคเรียนละ 
๒ ครั้ง ต่อ ๑ โรงเรียน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗ 



 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เร่ือง  งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
โรงเรียนวิถีพุทธ 
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๖. งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนวิถี
พุทธ  
๑. ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานคุณธรรม 
จริยธรรมในสถานศึกษา  
    ๑) กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ด าเนิน
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ประชุมปฏิบัติการ
ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และการ
ประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการสู่
ความเป็นวิถีพุทธ 
   ๒) การด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. เสริมสร้างคุณธรรมให้ผู้บริหารครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคุณธรรม 
กิจกรรมคุรุชนคนคุณธรรม นวัตกรรม
สร้างสรรค์คนดี โครงงานคุณธรรม 
๒. การด าเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็ง
ให้โรงเรียนคุณธรรม กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่
ยืน การประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.เพ่ือ
ยกระดับ ๒ ดาว และระดับ ๓ ดาว  
๓. นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน
โรงเรียนคุณธรรมตามแนวทาง กิจกรรม
โครงงานพัฒนาจริยคุณ กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่
ห้องเรียน กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม 
กิจกรรมครอบครัวคุณธรรม กิจกรรมพัฒนา
คุณธรรมและบูรณาการกับกิจกรรมโรงเรียนวิถี
พุทธของโรงเรียนในสังกัดที่ร่วมโครงการทุก
แห่งอย่างทั่วถึง 

๑. มีการศึกษาสภาพปัญหา เกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน 
๒. มีเอกสาร คู่มือในการด าเนินงาน 
๓. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน/
ประกาศ 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการงาน
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน  
 
 

 
 
 
 
 
 

๘ 



 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เร่ือง  การนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
CEO เมืองพระธาตุเรืองรอง 

ที ่ กิจกรรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติ 

๗ การนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนใน
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
๑. รวบรวมขอมูลและจัดระบบสารสนเทศ
โรงเรียนจ านวน ๑๑ โรงเรียน ไดแก  
๑) โรงเรียนบ้านหนองค า  
๒) โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 
ภ) โรงเรียนบ้านน้ าค า  
๔) โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง 
๕) โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 
๖) โรงเรียนบ้านเปือย 
๗) โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา 
๘) โรงเรียนบ้านคูซอด 
๙) โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา 
๑๐)โรงเรียนบ้านเวาะ 
๑๑)โรงเรียนบ้านโนนแย้ 
๒. ด าเนินการนิเทศ ติดตามโรงเรียนเครือขาย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใชกระบวนการ
นิเทศเชิงระบบ ๙ ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาขอมูลรายโรงเรียน 
ขั้นตอนที่ ๒ ก าหนดเป าหมายวางแผนงาน  
ขั้นตอนที่ ๓ จัดท าเครื่องมือ/นวัตกรรม 
ขั้นตอนที่ ๔ ปฏิบัติการนิเทศ 
ขั้นตอนที่ ๕ นิเทศติดตาม ตรวจสอบ 
ขั้นตอนที่ ๖ ประเมินผล 
ขั้นตอนที่ ๗ รายงานผลการนิเทศ 
ขั้นตอนที่ ๘ ปรับปรุงพัฒนาการนิเทศ 
ขั้นตอนที่ ๙ เผยแพร่ ยกย่องเชิดขูเกียรติ 
๓. สรุป/รายงานผลการนิเทศ 

๑. มีขอมลูและระบบสารสนเทศโรงเรียนเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา CEO เมืองพระธาตุเรือง 
๒. มีแผนการนิเทศ/เอกสารการนิเทศ/บันทึกการ 
นิเทศ ติดตามโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
๓. มีรายงานผลการนิเทศ ติดตามทุกในโรงเรียน
เครือข่าย  
 

 

๙ 


