
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 
 
 

 
 
 
 

นายพิพัฒน์  ใจภักดี 
ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1    

 
 



ชื่อ  นายพิพัฒน์  ใจภักดี 
ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 
 
งานในหน้าที่รับผิดชอบ 

1. งานควบคุม ก ากับติดตามและประเมินผล นิเทศและเร่งรัดการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

2. งานพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง กลั่นกรองและให้ความเห็นชอบประกอบการวินิจฉัยงานของ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายหรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพ่ือเสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่  
เขต 1 

3. การนิเทศโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. งานควบคุม ก ากับ ติดตามและประเมินผล นิเทศและเร่งรัดการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มนิเทศ 

ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
4 

ศึกษาวิเคราะห์ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนปฏิบัติ
การประจ าปี ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 
มอบหมายหน้าที่ รับผิดชอบให้บุคลากรใน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ประกอบด้วย 

- กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

- กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัด
การศึกษา 

- กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 

- กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

- กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา 

- กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการจัดการศึกษา 

- งานธุรการ 
ให้บุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา จัดท ามาตรฐาน 
คู่มือการปฏิบัติงานและปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 
ควบคุม ก ากับ และติดตามการปฏิบัติงานของ 
บุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 

1. ได้ศึกษาวิเคราะห์ นโยบาย     
กลยุทธ์ เป้าหมายแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 
2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งมอบหมาย
หน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรในกลุ่ม
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
จัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. บุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้
จัดท ามาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงาน
และปฏิทินการปฏิบัติงาน 
4. บุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 รายงาน
การปฏิบัติเสนอต่อผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 



2. งานพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง กลั่นกรองและให้ความเห็นชอบประกอบการวินิจฉัยงานของ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายหรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพ่ือเสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่  
เขต 1 
ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 
 
 
 
 
 
2 

ศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนปฏิบัติ
การประจ าปี ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
แพร่ เขต 1 
ตรวจสอบความถูกต้อง กลั่นกรองและให้
ความเห็นประกอบการวินิจฉัยงานของกลุ่ม
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
แพร่ เขต 1 ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 
กฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
เสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 
 

1. ได้ศึกษาวิเคราะห์นโยบายกลยุทธ์
เป้าหมาย แผนพัฒนาการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน แผนปฏิบัติการประจ าปีของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 
2. ได้ตรวจสอบความถูกต้อง 
กลั่นกรองและให้ความเห็น
ประกอบการวินิจฉัยของบุคลากรใน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับ กฎหมายหรือหนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวข้องเพ่ือเสนอต่อผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. การนิเทศโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 
ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 รวบรวมข้อมูลและจัดระบบสารสนเทศของ

โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 
จ านวน 8 กลุ่มเครือข่าย ดังนี้ 
1. กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง 
2. กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮ-นาจักร 
3. กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล 
4. กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร 
5. กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย 
6. กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ 
7. กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี 
8. กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่ 
 

1. มีข้อมูลและระบบสารสนเทศโรงเรียนในกลุ่ม
เครือข่ายสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ทุกโรงเรียนในแต่ละกลุ่ม
เครือข่าย 

2 ด าเนินการนิเทศ ติดตามโรงเรียนเครือข่าย
การศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ตามนโยบาย/
จุดเน้น ของ สพฐ. และเขตพ้ืนที่การศึกษา
โดยใช้กระบวนการนิเทศ ตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. ศึกษาข้อมูลรายโรงเรียน 
2. ก าหนดเป้าหมายวางแผนงาน 
3. จัดท าเครื่องมือ 
4. ปฏิบัติการนิเทศ 
5. ติดตาม ตรวจสอบ 
6. ประเมินผล 
7. รายงานผล 
8. ปรับปรุงพัฒนา 

2. มีแผนการนิเทศ/เอกสารนิเทศ/บันทึกการนิเทศ
ติดตามโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ 
เขต 1 สัปดาห์ละ 3วัน คือ วันอังคาร วันพุธ วัน
พฤหัสบดี 

3 รายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในกลุ่ม
เครือข่ายการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 

3. มีรายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในกลุ่ม
เครือข่ายการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 

 

 

 

 


