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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 นายพนิิจ เชื้อแพ่ง 

 

 
บริการสนับสนุน 

ผู้รับผิดชอบ นายพนิิจ เชื้อแพ่ง 
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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 นายพินิจ เช้ือแพ่ง 



นายพินิจ เชือ้แพ่ง ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
 ปฏิบัติหน้าท่ี 

1. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
2. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (โรงเรียนคุณธรรม) 
3. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
4. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา     
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา  

 มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดังนี ้
  กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  1.  วางแผนควบคุม ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการใน 
งานส่งเสริมพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
  2.  ส่งเสริม  พัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   2.1  ศึกษา  ความต้องการส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
   2.2  ด าเนินการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งส่ือต้นแบบของหน่วยงาน
เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา 
   2.3  ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาส่ือ
นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
   2.4  นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง 
การศึกษา เพื่อน าผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
   2.5  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้ส่ือ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   2.6  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  3.  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   3.1  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
   3.2  วิจัยเพื่อพัฒนาส่ือต้นแบบ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานศึกษา 
   3.3  ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาท่ีด าเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  พัฒนาส่ือ  
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้มีโอกาสแลกเปล่ียนผลการวิเคราะห์  วิจัย น าไปใช้ และ
เผยแพร่ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  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 รวมทั้งการก าหนดตัวบ่งช้ีและเกณฑ์
ในการแปลผลและตัดสินการผ่านมาตรฐานพร้อมท้ังจัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา
ด้วยกัน 
   1.5  ร่วมก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพท้ังระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา และระดับสถานศึกษา 
   1.6  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยมี
หลักการและแนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา 
   1.7  นิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

  1.  ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
   1.1  ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
   1.2  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ท้ังในและต่างประเทศ 
   1.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา โดย 
    1.3.1  พัฒนาครู  ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาปฐมวัย 
และด าเนินการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาหลักสูตรได้ 
    1.3.2  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
   1.4  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และให้
ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้านการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
   1.5  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น  ท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย  เช่น  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 
  2.  ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   2.1  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐาน
การเรียนรู้ท้ัง  8 กลุ่มสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   2.2  ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดท าระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษา
ด าเนินการดังนี ้
    2.2.1  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
หลักสูตร 
    2.2.2  รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหาร 
จัดการหลักสูตร  
   2.3  พัฒนาครู  ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา 
   2.4  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมี 
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
   2.5  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 



   2.6  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูล
จาก การวิจัยในช้ันเรียนและการนิเทศภายใน 
   2.7  ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษา และน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา 
  3.  ศึกษา ค้นคว้า  วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
   3.1  ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
   3.2  ด าเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
   3.3  สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ของครู ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง    
   3.4  เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู ้
   3.5  น าผลการวิจัยไปก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และ
กระบวนการเรียนรู ้
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  2.  พัฒนาบุคลากรและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  3.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
                1.  ศึกษา วิเคราะห์วิจัยการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในสาระ     
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  2.  พัฒนาบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ      
พลศึกษา                
            3.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนในสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ        
พลศึกษา 
  งานอื่น ๆ  
  1.  งานตามนโยบาย  ดังนี้ 
   1.1  โรงเรียนคุณธรรม 
   1.2  โรงเรียนวิถีพุทธ 
   1.3  โรงเรียนในฝัน 
  2.  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาการ
นิเทศและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนแม่เล่ย์ จ านวน 12 แห่ง ได้แก่ 

   1. บ้านปางสุด 
   2. บ้านใหม่ศรีนคร     
   3. บ้านปางขนุน    
   4. สามัคคีธรรมราษฎร์บ ารุง    
   5. บ้านยุบใหญ่     
   6. บ้านยอดห้วยแก้ว     



   7. บ้านยอดห้วยแก้ว สาขาปางข้าวสาร     
   8. บ้านคลองไทร     
   9. บ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา    
   10. บ้านหินดาด     
   11. อนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)     

    12. บ้านหนองไม ้
  3.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


