
คู่มือการปฏิบัติงาน 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  

นางสาวจรีรัตน์  สามารถ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินฯ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ



กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
แนวคิด 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 
เป็นกลุ่มงานด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนา
ระบบการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ ผู้เรียนท้ังในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา แลสถานศึกษา 
๒. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและจัด 
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
๓. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
๔. เพื่อส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ให้มีคุณภาพ 
๕. เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 
๖. เพื่อส่งเสริม การศึกษา วิจัย และพัฒนาให้เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

ขอบข่ายภารกิจ 

๑. งานธุรการ 
๒. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
๓. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
๔. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๕. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษาการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา 
๖. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 
๗. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



กรอบแนวทางการปฏิบัติงาน 
 

 
 
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัด
การศึกษา 

งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและ
กระบวนการเรียนรู ้

งานวัดและประเมินผลการศึกษา 

งานนิเทศ ตดิตามและประเมนิผลระบบบรหิารและ
การจดัการศกึษาฯ 

งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

โครงการตามนโยบาย
สพฐ. 

-ศาสตร์พระราชา 
-โรงเรียนคุณธรรม -โรงเรียนวิถีพุทธ 
-อาเซียนศึกษา     -ค่านิยม 12 ประการ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ -กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

            สหวิทยาเขตสตรีทุ่งสง 
-รร.สตรีทุ่งสง 
-รร.นาบอน 
-รร.ช้างกลางประชานุกูล 
-รร.ทุ่งสงวิทยา 
-รร.ทุ่งสงสหประชาสรรค์ 

สหวิทยาเขต 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

แนวทางการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 ๒. ด าเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
 ๓.  สนั บ สนุ น ก าร ศึ ก ษ า  วิ เค ราะ ห์  วิ จั ย  ก า รพั ฒ น าห ลั ก สู ต ร  แ ละ ก าร จัด ก ระ บ ว น 
การเรียนรู้ของครู ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง    
 ๔. เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 ๕.  น าผลการวิจัยไปก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 
 
งานวัดและประเมินผลการศึกษา 

แนวทางการปฏิบัติ 
 ๑. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผล 
 ๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการวัดและประเมินผลในสถานศึกษาท้ัง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๓. ศึกษา วิเคราะห์  รูปแบบ  วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผล 
ในสถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๔. จัดท าคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  และ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

สนับสนุนสหวิทยาเขต 
             สหวิทยาเขตชะอวด 
-รร.ชะอวด 
-รร.ชะอวดวิทยาคาร 
-รร.ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 
-รร.ขอนหาดประชาสรรค์ 
-รร.เกาะขันธ์ประชาภิบาล 

              สหวิทยาเขตเบญจมะ 
-รร.ชะอวด 
-รร.ชะอวดวิทยาคาร 
-รร.ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 
-รร.ขอนหาดประชาสรรค์ 
-รร.เกาะขันธ์ประชาภิบาล 



งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

แนวทางการปฏิบัติ 
  ๑. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาใน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
  ๒. จัดท าแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  ๓. เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  ๔.  ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเพื่อด าเนินการ
ตามแผน 

งานพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

แนวทางการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจนกฎเกณฑ์ ระเบียบ
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๒.  ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานการศึกษา แล้วน ามา
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน 
 ๔.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา ให้ 
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน /ท้องถิ่น รวมท้ังการก าหนดตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ในการ
แปลผลและตัดสินการผ่านมาตรฐานพร้อมท้ังจัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน 
 ๕.  ร่วมก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพท้ังระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับ
สถานศึกษา 
  ๖.  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยมีหลักการและ
แนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา 
 ๗.  นิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

             



โครงการตามนโยบาย สพฐ. 
 1. ศาสตร์พระราชา 
 2. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 3. โรงเรียนวิถีพุทธ 
 4. ค่านิยม 12 ประการ 
 5. อาเซียนศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


