
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 
 
 

 
 
 
 

นายพิพัฒน  ใจภักดี 
ตําแหนง ศึกษานิเทศก วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ 

ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1 

 
 



ชื่อ  นายพิพัฒน  ใจภักดี 
ตําแหนง  ศึกษานิเทศก วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ 
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1 
 
งานในหนาท่ีรับผิดชอบ 

1. งานควบคุม กํากับติดตามและประเมินผล นิเทศและเรงรัดการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

2. งานพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง กลั่นกรองและใหความเห็นชอบประกอบการวินิจฉัยงานของ
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ กฎหมายหรือ
หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของเพ่ือเสนอตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร  
เขต 1 

3. การนิเทศโรงเรียนในกลุมเครือขายการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. งานควบคุม กํากับ ติดตามและประเมินผล นิเทศและเรงรัดการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมนิเทศ 

ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ใหเปนไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
ท่ี กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏบิัติงาน 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
4 

ศึกษาวิเคราะห นโยบาย กลยุทธ เปาหมาย
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แผนปฏิบัติ
การประจําป ของกระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาแพร เขต 1 
มอบหมายหนาท่ี รับผิดชอบใหบุคลากรใน
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาแพร เขต 1 ประกอบดวย 

- กลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู 

- กลุมงานวัดและประเมินผลการจัด
การศึกษา 

- กลุมงานสงเสริมและพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 

- กลุมงานนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

- กลุมงานสงเสริมและพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา 

- กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการจัดการศึกษา 

- งานธุรการ 
ใหบุคลากรในกลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา จัดทํามาตรฐาน 
คูมือการปฏิบัติงานและปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 
ควบคุม กํากับ และติดตามการปฏิบัติงานของ 
บุคลากรในกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1 

1. ไดศึกษาวิเคราะห นโยบาย     
กลยุทธ เปาหมายแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แผนปฏิบัติการ
ประจําปของกระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1 
2. จัดทําคําสั่งแตงตั้งมอบหมาย
หนาท่ีรับผิดชอบของบุคลากรในกลุม
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
จัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. บุคลากรในกลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา ได
จัดทํามาตรฐานคูมือการปฏิบัติงาน
และปฏิทินการปฏิบัติงาน 
4. บุคลากรในกลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
ประถมศึกษาแพร เขต 1 รายงาน
การปฏิบัติเสนอตอผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาแพร เขต 1 



2. งานพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง กลั่นกรองและใหความเห็นชอบประกอบการวินิจฉัยงานของ
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ กฎหมายหรือ
หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของเพ่ือเสนอตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร  
เขต 1 
ท่ี กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 
 
 
 
 
 
2 

ศึกษา วิเคราะห นโยบาย กลยุทธ เปาหมาย
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แผนปฏิบัติ
การประจําป ของกระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
แพร เขต 1 
ตรวจสอบความถูกตอง กลั่นกรองและให
ความเห็นประกอบการวินิจฉัยงานของกลุม
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
แพร เขต 1 ใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ 
กฎหมายหรือหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของเพ่ือ
เสนอตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1 
 

1. ไดศึกษาวิเคราะหนโยบายกลยุทธ
เปาหมาย แผนพัฒนาการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน แผนปฏิบัติการประจําปของ
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาแพร เขต 1 
2. ไดตรวจสอบความถูกตอง 
กลั่นกรองและใหความเห็น
ประกอบการวินิจฉัยของบุคลากรใน
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา ใหเปนไปตามระเบียบ
ขอบังคับ กฎหมายหรือหนังสือสั่งการ
ท่ีเก่ียวของเพ่ือเสนอตอผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาแพร เขต 1 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. การนิเทศโรงเรียนในกลุมเครือขายการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1 
ท่ี กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 รวบรวมขอมูลและจัดระบบสารสนเทศของ

โรงเรียนในกลุมเครือขายในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1 
จํานวน 8 กลุมเครือขาย ดังนี้ 
1. กลุมเครือขายการศึกษาม่ิงเมือง 
2. กลุมเครือขายการศึกษาชอแฮ-นาจักร 
3. กลุมเครือขายการศึกษาพญาพล 
4. กลุมเครือขายการศึกษาเบญจมิตร 
5. กลุมเครือขายการศึกษาผานางคอย 
6. กลุมเครือขายการศึกษายมเหนือ 
7. กลุมเครือขายการศึกษาสองฝงสามัคคี 
8. กลุมเครือขายการศึกษาหนองมวงไข 
 

1. มีขอมูลและระบบสารสนเทศโรงเรียนในกลุม
เครือขายสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาแพร เขต 1 ทุกโรงเรียนในแตละกลุม
เครือขาย 

2 ดําเนินการนิเทศ ติดตามโรงเรียนเครือขาย
การศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาแพร เขต 1 ตามนโยบาย/
จุดเนน ของ สพฐ. และเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
โดยใชกระบวนการนิเทศ ตามข้ันตอน ดังนี้ 
1. ศึกษาขอมูลรายโรงเรียน 
2. กําหนดเปาหมายวางแผนงาน 
3. จัดทําเครื่องมือ 
4. ปฏิบัติการนิเทศ 
5. ติดตาม ตรวจสอบ 
6. ประเมินผล 
7. รายงานผล 
8. ปรับปรุงพัฒนา 

2. มีแผนการนิเทศ/เอกสารนิเทศ/บันทึกการนิเทศ
ติดตามโรงเรียนในกลุมเครือขายการศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร 
เขต 1 สัปดาหละ 3วัน คือ วันอังคาร วันพุธ วัน
พฤหัสบดี 

3 รายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในกลุม
เครือขายการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1 

3. มีรายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในกลุม
เครือขายการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1 

 

 


