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วางแผนการนิเทศ เดือนละ 1 คร้ัง 

(สัปดาห์ท่ี 3 ของเดือน) 
- ประชุม (ระยะเวลา 1 วัน) 

ผู้รับผิดชอบ ศึกษานิเทศก์ทุกคน 
- จัดท าแผนปฏิบัติการตรวจเยี่ยมการ

เปิดภาคเรียน  
(ระยะเวลา 1 วัน) 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานนิเทศ ฯ 

- จัดท าแผนปฏิบัติการการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา ภาคเรียนละ  1 ครั้ง 
(ระยะเวลา 1 วัน) 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานนิเทศ ฯ 

- ท าค าสั่งและปฏิทินการออกนิเทศ ฯ 
(ระยะเวลา 1 วัน) 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานนิเทศ ฯ 

- จัดส่งเอกสารให้กับโรงเรียนในสังกัด 
สพป.นว 2 (ระยะเวลา 1 วัน) 
ผู้รับผิดชอบ ธุรการ 

      P 
 

 

ให้ความรู้ในเร่ืองท่ีจะนิเทศ 
(ระยะเวลา 1 วัน) 

ผู้รับผิดชอบ ศึกษานิเทศก์เจ้าของเรื่อง ฯ 

I 

ให้การนิเทศและควบคุมคุณภาพ 
- การตรวจเยี่ยมการเปิดภาค

เรียน (ระยะเวลา 1 สัปดาห์) 
ผู้รับผิดชอบ ศึกษานิเทศก์
ประจ ากลุ่มโรงเรียนและ
บุคลากรภายในเขตพื้นที่ ฯ 

- การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา  
การศึกษา ภาคเรียนละ  1 
ครั้ง (ระยะเวลา 1 เดือน) 
ผู้รับผิดชอบ ศึกษานิเทศก์
ประจ ากลุ่มโรงเรียน 

 

ด าเนินการนิเทศ 
กลุ่มแม่เล่ย์ 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวขวัญจิตร  หวังมั่นคงสกุล 

 

 

บริการสนับสนุน 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวขวัญจิตร  หวังมั่นคงสกุล 

 

 

D 

ข้ันที่ 3.1 

 

ข้ันที่ 3.3 

 

D 

บ ารุงขวัญ 
(ระยะเวลา 1 วัน) 

ผู้รับผิดชอบ ศึกษานิเทศก์เจ้าของเรื่อง ฯ 

R 

ประเมินและสรุปผลการนิเทศ ฯ 
(ระยะเวลา 15 วัน) 

ผู้รับผิดชอบ ศึกษานิเทศก์ประจ ากลุ่ม
โรงเรียนและกลุ่มงานนิเทศ ฯ 

E 

ปรับปรุง 

ข้ันที่ 1 ข้ันที่ 2 

 
ข้ันที่ 3.2 

 

ศึกษานิเทศก์นางสาวขวญัจิตร  หวงัมั่นคงสกุล 

ข้ันที่ 4 

 

ข้ันที่ 5 

 



นางสาวขวัญจิตร  หวังม่ันคงสกุล  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ   
 ปฏิบัติหน้าท่ี 

1. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา   
2. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา  
3. กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ  
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
6. กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
  กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  1.  พัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ 

   1.1  ด าเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ  
และบริหารงานท่ัวไป ของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

   1.2  รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล 
ด้านบริหารงานงบประมาณ และด้านบริหารงานท่ัวไป ในระบบฐานข้อมูล 
   1.3  ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
   1.4  เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและ  Internet 
   1.5  รายงานผลการวิเคราะห์  ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  2.  วางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
   2.1  รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาในเขต
พื้นท่ีการศึกษา 
   2.2  จัดท าแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
   2.3  เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา 
   2.4  ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาเพื่อด าเนินการตามแผน 
  3.  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
   3.1  รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

   3.2  จัดท าสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
  กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 
  1.  ส่งเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   1.1  ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจน 
กฎเกณฑ์ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   1.2  ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐาน
การศึกษา แล้วน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 



   1.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน 
   1.4  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา ให้ 
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน /ท้องถิ่น รวมท้ังการก าหนดตัวบ่งช้ีและเกณฑ์
ในการแปลผลและตัดสินการผ่านมาตรฐานพร้อมท้ังจัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา
ด้วยกัน 
   1.5  ร่วมก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพท้ังระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา และระดับสถานศึกษา 
   1.6  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยมี
หลักการและแนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา 
   1.7  นิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  2.  ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   2.1  จัดท าระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   2.2  นิเทศ  สถานศึกษา  เพื่อให้สามารถด าเนินการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง 
   2.3  ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อหาจุดพัฒนาและน ามาเป็น 
แนวทางในการปรับปรุงสถานศึกษาท่ียังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
   2.4  จัดต้ังคณะท างานเพื่อรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาท่ียังไม่ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์อย่างเป็นระบบ 
   2.5  จัดต้ังคณะกรรมการระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ด าเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ 
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อก าหนดนโยบายในการพัฒนาการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
   2.6  จัดท าระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   2.7  จัดท าเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
จากคณะกรรมการระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   2.8  นิเทศ  ติดตาม ก ากับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
  3.  ส่งเสริมและประสานงานการประกนัคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
   3.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา 
   3.2  พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา 
   3.3  ประสานงานกับสถานศึกษาท่ีมีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพื่อเสนอ 
รายช่ือสถานศึกษาต่อส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
   3.4  ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) 
เมื่อถึงก าหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
   3.5  ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  4.  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
   4.1  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
สถานศึกษาของแต่ละหน่วยงาน 



   4.2  ส่งเสริม สนับสนุนและหรือร่วมกับสถานศึกษาด าเนินการวิจัยมาตรฐานและ 
การประกันคุณภาพการศึกษา   
   4.3  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษามาใช้ในการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   4.4  รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  
   4.5  นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาและน าผลมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
  1.  ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ม และทิศทางการจัดการศึกษา ส าหรับนักเรียนท่ีมี         
ความบกพร่องทางการเรียนรู้  
  2.  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ท้ังใน                  
และต่างประเทศ 
  3.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษา ส าหรับนักเรียน
ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา   โดย 
   3.1  พัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษา ส าหรับ
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และด าเนินการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพฒันาหลักสูตรได้ 
   3.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดท าหลักสูตรการศึกษา ส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู ้
  4.  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา ส าหรับนักเรียนท่ีมี       
ความบกพร่องทางการเรียนรู้  และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้านการพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง 
  5.  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ท่ีจัดการศึกษา ส าหรับนักเรียนท่ีมี         
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ เช่น ศูนย์การศึกษาพิเศษ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
                1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนใน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  2.  พัฒนาบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  3.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  4.  กิจกรรมรักการอ่าน(ห้องสมุดมีชีวิต) 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

  1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนใน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 
   2.  พัฒนาบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 
  3.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 



  2.  พัฒนาบุคลากรและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 3.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในกลุ่ม
สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  2.  พัฒนาบุคลากรและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในกลุ่มสาระกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
  3.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนในกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  งานอื่น ๆ  

  1.  งานตามนโยบาย คือ  
   1.1  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2  พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 
  2.  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาการ
นิเทศและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนจตุรมิตรลาดยาว จ านวน 13 แห่ง ได้แก่ 

   1.  บ้านทุ่งแม่น้ าน้อย  
   2.  วัดหนองกระทุ่ม  
   3.  วัดแหลมทองธรรมจักร  
   4.  อนุบาลลาดยาว  
   5.  วัดคลองสาลี  
   6.  บ้านหนองจิกรี  
   7.  บ้านดงสีเสียด  
   8.  ชุมชนบ้านดอนโม่ 
   9.  วัดสระแก้ว  
   10. วัดสวนขวัญ  
   11. บ้านดอนกระดูกเนื้อ  
   12. วัดเขาสมุก  

   13. บ้านหนองนมวัว   
  3.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


