
 
 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
ชื่อ   นางจนาวรรณ เมธาภัทรกุล 
ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ  ช านาญการพิเศษ 
กลุ่มงาน        นิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหาร และการจัดการศึกษา 
กลุ่ม  นิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 
 
งานในหน้าที่รับผิดชอบ 
๑. งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
๒. งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน 
๓. งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
สถานศึกษา 
๔. งานโครงการห้องเรียนคุณภาพ 
๕. งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม  
๖. การนิเทศโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองศรีล าดวน 
    (CEO เมืองศรีล าดวน) 
๗. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 
 
 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เร่ือง  งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

 
 

ที ่ กิจกรรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติ 
๑. ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  

๑. รวบรวม จัดท ำ ระบบข้อมูลสำรสนเทศเก่ียวกับ
พัฒนำระบบกำรนิเทศ และกำรจัดกระบวนกำร
เรียนรู้  
๒. ศึกษำสภำพปัญหำ ควำมต้องกำร ของกำร
นิเทศและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้  
๓. จัดท ำแผนกำรส่งเสริมและพัฒนำระบบกำร
นิเทศ และกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้  
๔. ด ำเนินกำรนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน และ 
โครงกำรเป็นฐำน ดังนี้  
     ๔.๑ กำรนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน เช่น 
ส่งเสริมฝ่ำยบริหำรเป็นหลักในกำรนิเทศภำยใน 
ส่งเสริมครูเป็นผู้สร้ำงกัลยำณมิตร นิเทศภำยใน 
ส่งเสริมเครือข่ำยกำรนิเทศ ครูต้นแบบ ครูแกนนำ 
ผู้ปกครอง ชุมชน และภูมิปัญญำ ส่งเสริมกำรนิเทศ
ภำยนอก รวมทั้ง ส่งเสริมกำรนิเทศท่ีมีกำรรวมพลัง
จำกทุกฝ่ำย  
     ๔.๒ กำรนิเทศโครงกำรตำมนโยบำย เช่น 
โครงกำรนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน โครงกำร  
อ่ำนออก เขียนได้ โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำร
สอนภำษำไทย กำรจัดกำรเรียนรู้โดยสื่อ 
DLTV/DLIT  เป็นต้น  
  ๕. จัดท ำสรุปรำยงำนผล และเผยแพร่เทคนิคกำร
นิเทศ และกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ ที่ประสบ
ผลส ำเร็จ  
 
 

๑. สถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำกำรจัดระบบกำรนิเทศ 
และกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 ๒. สถำนศึกษำ ศึกษำ กฎหมำย ระเบียบและเอกสำร
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้  
    ๒.๑ พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.
๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
    ๒.๒ พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 
 
 

 
 
 
 

 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เร่ือง งานส่งเสริมสนับสนนุเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องและชุมชน    

 
 

ที ่ กิจกรรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติ 
๒. ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  

   ๑. ประสำนกำรจัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศ 
เกี่ยวกับเครือข่ำยกำรนิเทศในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
 ๒. จัดท ำแผนกำรส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ำยกำร
นิเทศในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ สถำนศึกษำ  
  ๓. ด ำเนินกำรและร่วมมือกับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องพัฒนำเครือข่ำยกำรนิเทศในรูปแบบต่ำง 
ๆ ที่หลำกหลำย  
          ๓.๑ พัฒนำห้องเรียน หรือสถำนศึกษำ ให้
เป็นแหล่งเรียนรู้  
          ๓.๒ จัดตั้งและด ำเนินกำรในรูปแบบของ
เครือข่ำยชุมชน  
          ๓.๓ จัดเวทีวิชำกำรให้มีกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  
          ๓.๔ จัดเครือข่ำยบุคคล เช่น ครูแกนนำ 
ครูต้นแบบ ครูแห่งชำติ เป็นต้น  
 ๔. จัดทำสรุปรำยงำน และเผยแพร่เทคนิค วิธีกำร 
สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบ เครือข่ำยกำรนิเทศ 
 

 ๑. สถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำจำกองค์กรเครือข่ำย
อย่ำงเป็นระบบ  
 ๒. หน่วยงำน ชุมชน องค์กรเอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรจัดกำรศึกษำ กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่
เกี่ยวข้อง พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เร่ือง  งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ของสถานศึกษา 

 
 

ที ่ กิจกรรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติ 
๓. ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  

๑. จัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศเก่ียวกับกำรนิเทศ
และติดตำมกำรบริหำรและกำรจัด  
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ  
 ๒. ศึกษำวิเครำะห์และจัดทำเกณฑ์ ดัชนีชี้วัด
ควำมส ำเร็จ ในกำรบริหำรและกำรจัด  
กำรศึกษำ  
 ๓. ด ำเนินกำรนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและ
ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัด กำรศึกษำ                 
ขั้นพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ  
  ๔. สรุปผลกำรนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและ 
 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ                   
น ำผลกำรรำยงำนไปใช้ในกำรพัฒนำสถำนศึกษำให้ได้
มำตรฐำน  โดยยึดกฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่
เกี่ยวข้อง  
   ๑. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
   ๒. พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.๒๕๔๖ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เร่ือง งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 

 
ที ่ กิจกรรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติ 
๔ 
 

 
 

 กำรส่งเสริมเพ่ือให้เด็กพิกำรเรียนรวมได้รับสิทธิ
และโอกำสที่เท่ำเทียมกันในกำรได้รับกำร
พัฒนำกำรเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมำะสมอย่ำงเต็ม
ศักยภำพเป็นรำยบุคคล  ได้รับบริกำร สื่อ สิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกเพ่ือเข้ำถึงบริกำรทำง
กำรศึกษำ พัฒนำศักยภำพ ทักษะกำรด ำรงชีวิต
และพ้ืนฐำนอำชีพเพ่ือพ่ึงตนเองได้ 
         ๑.ประชุมปฏิบัติกำรจัดท ำแผน IEP 
Online 
         ๒.อบรมเทคนิคกำรจัดกิจกรรมพัฒนำเด็กท่ี
มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 
         ๓.ประชุมปฏิบัติกำรพฒันำศักยภำพพี่เลี้ยง
เด็กพิกำร 
 
 

๑. มีข้อมูลสำรสนเทศ 
๒. มีแผนงำน/โครงกำร 
๓. มีคู่มือ/แนวทำงกำรด ำเนินโครงกำร 
๔. มีแผนนิเทศติดตำม/บันทึกกำรนิเทศ/ 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/ 
โครงกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เร่ือง งานโครงการห้องเรียนคุณภาพ 

 
ที ่ กิจกรรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติ 
๕ 
 

 
 

     กำรส่งเสริมพัฒนำห้องเรียนคุณภำพสู่โรงเรียน
คุณภำพ  
1 กำรสร้ำงควำมตระหนักและควำมส ำคัญของ
ห้องเรียนคุณภำพ ให้กับผู้บริหำรโรงเรียนและคณะ
ครูของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ศรีสะเกษเขต 1 
 2 ปรับปรุงเป็นมำตรฐำนห้องเรียนคุณภำพสู่
โรงเรียนคุณภำพส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษเขต 1  
๓.แต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือกห้องเรียนคุณภำพ
๔. คณะกรรมกำรระดับCEO ชมคลิปคัดเลือก
ส่งผลกำรคัดเลือกมำที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
๕. คณะกรรมกำรระดับเขตชมคลิปคัดเลือก
ประกำศผล 
๖.ประกำศยกย่อง มอบเกียรติบัตร 
 
 

๑. มีข้อมูลสำรสนเทศ 
๒. มีแผนงำน/โครงกำร 
๓. มีคู่มือ/แนวทำงกำรด ำเนินโครงกำร 
๔. มีแผนนิเทศติดตำม/บันทึกกำรนิเทศ/ 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/ 
โครงกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง  การนิเทศโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองศรีล าดวน (CEO เมืองศรีล าดวน) 

ที ่ กิจกรรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติ 
๖ กำรนิเทศโรงเรียนเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพ

กำรศึกษำ (CEO เมืองศรีล ำดวน) 
๑. รวบรวมขอมูลและจัดระบบสำรสนเทศโรงเรียน 
เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเมืองศรีล ำดวน 
(CEO เมืองศรีล ำดวน) จ ำนวน ๑๘ โรงเรียน ไดแก 
โรงเรียนบ้ำนจำนหนองคู 
โรงเรียนบ้ำนแก ประชำสำมัคคี 
โรงเรียนบ้ำนโพนค้อ 
โรงเรียนบ้ำนทุ่ม 
โรงเรียนบ้ำนโนนแกด 
โรงเรียนบ้ำนเสือบอง 
โรงเรียนจินดำวิทยำคำร ๓ 
โรงเรียนบ้ำนดงบัง (คุรุรำษฎร์พัฒนำ) 
โรงเรียนบ้ำนก่อโนนหล่อง 
โรงเรียนตะดอบวิทยำโรงเรียนบ้ำนโพนแดง
โรงเรียนบ้ำนหำงว่ำวโนนบัว 
โรงเรียนหนองแคนหนองเทำ 
โรงเรียนบ้ำนขมิ้น โรงเรียนบ้ำนฮ่องแข้ด ำ  
โรงเรียนบ้ำนหนองม่วงหนองแวง 
โรงเรียนบ้ำนแดงเหล่ำยอด 
โรงเรียนฮ่องขำดหนองตะเคียนทุ่ม  
๒. ด ำเนินกำรนิเทศ ติดตำมโรงเรียนเครือขำย 
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โดยใชกระบวนกำรนิเทศ 
เชิงระบบ 8 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษำขอมูลรำยโรงเรียน 
ขั้นตอนที่ 2 ก ำหนดเปำหมำยวำงแผนงำน 
ขั้นตอนที่ 3 จัดท ำเครื่องมือ/นวัตกรรม 
ขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติกำรนิเทศ 
ขั้นตอนที่ 5 ติดตำม ตรวจสอบ 
ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผล 
ขั้นตอนที่ 7 รำยงำน 
ขั้นตอนที่ 8 ปรับปรุงพัฒนำ 
๓. รำยงำนผลกำรนิเทศ  

๑. มีขอมูลและระบบสำรสนเทศโรงเรียนเครือข่ำย
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเมืองศรีล ำดวน (CEO เมืองศรี
ล ำดวน) 
๒. มีแผนกำรนิเทศ/เอกสำรกำรนิเทศ/บันทึกกำร 
นิเทศ ติดตำมโรงเรียนเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำเมืองศรีล ำดวน (CEO เมืองศรีล ำดวน) 
๓. มีรำยงำนผลกำรนิเทศ ติดตำมโรงเรียนเครือข่ำย
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเมืองศรีล ำดวน (CEO เมืองศรี
ล ำดวน 
 

 
 


