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วางแผนการนเิทศ เดือนละ 1 ครั้ง 
(สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน) 

- ประชุม (ระยะเวลา 1 วัน) 
ผู้รับผิดชอบ ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

- จัดท าแผนปฏิบัติการตรวจเยี่ยมการ
เปิดภาคเรยีน  
(ระยะเวลา 1 วัน) 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานนิเทศ ฯ 

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

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

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

      P 
 

 

ให้ความรู้ในเรือ่งที่จะนิเทศ 
(ระยะเวลา 1 วัน) 

ผู้รับผิดชอบ ศึกษานิเทศก์เจ้าของเรื่อง ฯ 

I 

ให้การนิเทศและควบคุมคุณภาพ 
- การตรวจเยีย่มการเปิดภาค

เรยีน (ระยะเวลา 1 สัปดาห์) 
ผู้รับผิดชอบ ศึกษานิเทศก์
ประจ ากลุ่มโรงเรยีนและ
บุคลากรภายในเขตพืน้ที่ ฯ 

- การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา  
การศึกษา ภาคเรยีนละ  1 
ครั้ง (ระยะเวลา 1 เดือน) 
ผู้รับผิดชอบ ศึกษานิเทศก์
ประจ ากลุ่มโรงเรยีน 

 

ด าเนินการนเิทศ 
กลุ่มแม่วงก์ 
กลุ่มแมเ่ลย ์
กลุ่มวังซ่านพัฒนา 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวมุจรินทร์ นวะมะวัฒน ์

 

 
บริการสนับสนุน 
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ขั้นที ่1 ขั้นที่ 2 

 

ขั้นที่ 3.2 

 

ขั้นที่ 3.1 

 

ขั้นที่ 3.3 

 

D 

บ ารุงขวัญ 
(ระยะเวลา 1 วัน) 

ผู้รับผิดชอบ ศึกษานิเทศก์เจ้าของเรื่อง ฯ 

R 

ประเมินและสรุปผลการนิเทศ ฯ 
(ระยะเวลา 15 วัน) 

ผู้รับผิดชอบ ศึกษานิเทศก์ประจ ากลุ่ม
โรงเรียนและกลุ่มงานนเิทศ ฯ 

E 

ขั้นที่ 4 

 

ขั้นที่ 5 

 

ปรบัปรุง 

ศึกษานิเทศก์ มุจรินทร์ นวะมะวัฒน ์



นางสาวมุจรินทร์ นวะมะวัฒน์ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   
 ปฏิบัติหน้าท่ี 

1. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา   
2. หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานแนะแนว) 
3. กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา    
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์) 

 มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดังนี ้
  กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 

   1.  วางแผนควบคุม ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในกลุ่ม
งานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 
  2.  ส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   2.1  ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจน 
กฎเกณฑ์ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 2.2  ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐาน
การศึกษา แล้วน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 2.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน 

 2.4  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา ให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน/ท้องถิ่น รวมท้ังการก าหนดตัวบ่งช้ีและเกณฑ์
ในการแปลผลและตัดสินการผ่านมาตรฐานพร้อมท้ังจัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา
ด้วยกัน 

 2.5  ร่วมก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพท้ังระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา และระดับสถานศึกษา 

 2.6  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยมี
หลักการและแนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา 
   2.7  นิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  3.  งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   3.1  จัดท าระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
    3.2  นิเทศ  สถานศึกษา  เพื่อให้สามารถด าเนินการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง 
   3.3  ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อหาจุดพัฒนาและน ามาเป็น
แนวทางในการปรับปรุงสถานศึกษาท่ียังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
   3.4  จัดต้ังคณะท างานเพื่อรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาท่ียังไม่ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์อย่างเป็นระบบ 
   3.5  จัดต้ังคณะกรรมการระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ด าเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ผล
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อก าหนดนโยบายในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
   3.6  จัดท าระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   3.7  จัดท าเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
จากคณะกรรมการระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 



   3.8  นิเทศ  ติดตาม ก ากับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
  4.  งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
   4.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา 
   4.2  พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา 
   4.3  ประสานงานกับสถานศึกษาท่ีมีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพื่อเสนอ
รายช่ือสถานศึกษาต่อส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) 
   4.4  ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) 
เมื่อถึงก าหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
   4.5  ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  5.  งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
   5.1  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก
สถานศึกษาของแต่ละหน่วยงาน 
   5.2  ส่งเสริม สนับสนุนและหรือร่วมกับสถานศึกษาด าเนินการวิจัยมาตรฐานและ 
การประกันคุณภาพการศึกษา   
   5.3  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษามาใช้ในการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   5.4  รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  
   5.5  นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
สถานศึกษาและน าผลมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  1.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
   1.1  รวบรวม จัดท า ระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาระบบการนิเทศ และการ
จัดกระบวนการเรียนรู ้
   1.2  ศึกษาสภาพปัญหา  ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
   1.3  จัดท าแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
   1.4  ด าเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ โครงการเป็นฐาน ดังนี้ 
    1.4.1  การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ายบริหารเป็นหลักในการ
นิเทศภายใน ส่งเสริมครูเป็นผู้สร้างกัลยาณมิตร นิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศ ครูต้นแบบ ครู
แกนน า ผู้ปกครอง ชุมชน และภูมิปัญญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก รวมทั้งส่งเสริมการนิเทศท่ีมีการรวม
พลังจากทุกฝ่าย 
    1.4.2  การนิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน เช่น โครงการน าร่อง (Pilot Study) 
โครงการร่วมพฒันา (Joint Project) เป็นต้น 
   1.5  จัดท าสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการนิเทศ และการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีประสบผลส าเร็จ 
 



  2.  ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นท่ีการศึกษาสถานศึกษา หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องและชุมชน 
   2.1  ประสานการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขต
พื้นท่ีการศึกษา 
   2.2  จัดท าแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นท่ีการศึกษาและ 
สถานศึกษา 
   2.3  ด าเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศใน
รูปแบบต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย 
    2.3.1  พัฒนาห้องเรียน หรือสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
    2.3.2  จัดต้ังและด าเนินการในรูปแบบของเครือข่ายชุมชน 
    2.3.3  จัดเวทีวิชาการให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
    2.3.4  จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนน า  ครูต้นแบบ  ครูแห่งชาติ  เป็นต้น 
   2.4  จัดท าสรุปรายงาน และเผยแพร่เทคนิค วิธีการ ส่ือ เครื่องมือ หรือรูปแบบ
เครือข่ายการนิเทศ 
  3.  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษา 
   3.1  จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและ 
การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา 
   3.2  ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าเกณฑ์  ดัชนีช้ีวัดความส าเร็จ  ในการบริหารและ 
การจัดการศึกษา 
   3.3  ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา 
   3.4  สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดท ารายงานเผยแพร่ 
  4.  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
   4.1  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัด
การศึกษา 
   4.2  ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
    4.2.1  การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
    4.2.2  การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
    4.2.3  การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 
   4.3  สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ 
การบริหารและการจัดการศึกษา 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว) 
  1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในกลุ่ม
สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  2.  พัฒนาบุคลากรและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในกลุ่มสาระกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
  3.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนในกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 



  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  2.  พัฒนาบุคลากรและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  3.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
  4.  รับผิดชอบสาระประวัติศาสตร์ 
  งานอื่น ๆ  
  1.  งานตามนโยบาย  ดังนี้ 
   1.1  กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะและการอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม  
   1.2  กิจกรรมสหกรณ์ 
  2.  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาการ
นิเทศและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนวังซ่านพัฒนา จ านวน 9 แห่ง ได้แก่ 

   1. บ้านตะเคียนงาม                 
   2. บ้านคลองส าราญ   
   3. บ้านวังซ่าน     
   4. บ้านคลองม่วง     
   5. บ้านเปราะ     
   6. บ้านตะแบกงาม      
   7. บ้านตะแบกงาม สาขาธารมะยม     
   8. บ้านตะกรุด     

   9. วัดศรีกัลยานุสรณ์ 
  3.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


