
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

ค ำน ำ 

 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  หมวด ๕ มาตรา ๓๙ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒)  

 พ.ศ.๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๓๗ ที่จัดให้มีการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 โดยยึดเขตพ้ืนที่การศึกษา และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ 
 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๓๓ วรรคสอง  ได้ก าหนดให้มีการแบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ประถมศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่ง 

ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ และแก้ไข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้แบ่ง 
ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็น ๙ กลุ่ม และ ๑ หน่วย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต ๓ จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา  โดยยึดกรอบภาระงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  นโยบายการบริหารงาน 
 การจัดการศึกษาและจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓   เพ่ือใช้เป็น 
 คู่มือในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  เป็นการ 
 ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในบทบาท หน้าที่และภารกิจ 
 ของศึกษานิเทศก์ และเป็นกรอบในการก ากับติดตามการปฏิบัติงานของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ฉบับนี้  มีรายละเอียดของกระบวนงานและคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของ 
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา   ซ่ึงเป็นกลุ่มหนึ่งในในสักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาชัยภูมิเขต ๓  มีบทบาท อ านาจ หน้าที่ส าคัญ ๘ ประการ ซ่ึงเก่ียวกับ การพัฒนาหลักสูตร  
กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษา  การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี งานเลขานุการคณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา และร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอ่ืนที่ 
เก่ียวข้องจากการวิเคราะห์บทบาท อ านาจหน้าที่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือให้เกิดเป็นภาระงาน 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อศึกษานิเทศก์ ทุกท่าน  
ในการน าไปใช้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
          กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ 

          มิถุนายน   ๒๕๖๓ 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

หน้า 

ตอนที่ ๑ บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์และขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ๑ 
            ๑. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่ง       ๑  
            ๒. งานตามขอบข่ายภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
                   การจัดการศึกษา  
              ๒.๑ ภารกิจ สาระความรู้ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ    ๒ 
                   ๒.๒  ขอบข่ายภารกิจ        ๔ 
     ๒.๒.๑ งานประสาน ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษา  ๔  

         ขั้นพ้ืนฐาน  หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 
         (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย) และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
๒.๒.๒ งานศึกษา  วิเคราะห์ วิจัย   เพ่ือพัฒนาหลักสูตร การสอนและ  ๘ 
         กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

๒.๒.๓ งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล  ๑๑ 
         เก่ียวกับการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 
๒.๒.๔ งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ ๑๗ 
         การศึกษา ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
๒.๒.๕ งานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   ๒๗ 
๒.๒.๖ งานศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย พัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ    ๓๒ 
         นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๒.๒.๗ งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  ๓๖ 
         และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๒.๒.๘ การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน ๓๙ 
         ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

    ๒.๓ งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้      ๔๐       
    ๒.๔ งานพัฒนากลุ่มเครือข่ายโรงเรียน      ๔๑ 

          ๒.๕ งานพิเศษ งานโครงการและตัวชี้วัด      ๔๓ 

ตอนที่ ๒ โครงสร้างการบริหารและการจัดวางบุคลากร     ๔๔ 
            ๑. โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มนิเทศฯ      ๔๔ 
            ๒. การจัดวางบุคลากรตามภารกิจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และเครือข่ายโรงเรียน  ๔๖ 

ตอนที่ ๓ มาตรฐานการปฏิบัติงาน        ๔๙ 

   ภาคผนวก:  
ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ที่  ๑๖๙/๒๕๖๓  ๖๖ 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ หน้ำ ๑ 
 

ตอนท่ี  ๑ 

บทบำทหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของศึกษำนิเทศก์และขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

  

แนวคิด  

 กลุ่มนิเทศ ติดตา ม และประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านั กงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต ๓ เป็นกลุ่มงานด าเนินการเก่ียวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา  เพ่ือให้
สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการ บริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกัน  
โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน  ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา  

วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติในการปฏิบัติราชการของบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลการจัดการศึกษา 
๒. เพ่ือสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
๓. เพ่ือประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในบทบาท 

หน้าที่ และภารกิจของศึกษานิเทศก์ 
 

๑. บทบำทหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 
 ศึกษานิเทศก์สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต ๓  ปฏิบัติหน้าที่
เก่ียวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน  ดังนี้  

๑.๑ งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริห ารหลักสูตรสถานศึกษา จั ด
กระบวนการ เรียน รู้ มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
พัฒนาการวัดและ ประเมินผลการศึกษา พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ  

๑.๒ งานศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพ่ือจัดท าเป็นเอกสาร คู่มือและสื่อใช้ในการปฏิบัติงาน  
พร้อมกับเผยแพร่ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน  

๑.๓ งานการวิเคราะห์ วิจัยเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  สื่อนวัตกรรม
และ เทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ  พัฒนามาตรฐานและการประกัน
คุณภาพ การศึกษา เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้สนใจทั่วไป  

๑.๔ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนการ
นิเทศและการพัฒนางานวิชาการ  

๑.๕ ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ หน้ำ ๒ 
 

๒. งำนตำมขอบข่ำย ภำรกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
 กลุ่มนิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  ส า นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต ๓  เป็นกลุ่มงานที่ด าเนินการเก่ียวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามี
ความเข้มแข็ง ในการบริหาร และจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกัน โดย
ยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา โดย
ปฏิบัติหน้าที่ เก่ียวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษาเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้
มาตรฐาน   รวมถึงการศึกษา ค้นคว้าทางวิช าการและวิเคราะห์ วิจั ย ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยอาศัยความรู้ความเข้าใจในหลักการนิเทศการศึกษา หลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ การวัด การประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา มีความสามารถในการวาง
แผนการนิเทศการศึกษา งานวิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา และจัดท า  
รายงานโดยแสดงให้เห็นว่ามีการวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือน า ผลไปใช้ในการ
พัฒนาการนิเทศการศึกษา  มีการเผยแพร่และได้รับการยอมรับมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
มีเทคนิคชั้นสูงในการนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถพัฒนา นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจน
เป็นแบบอย่างแก่วิชาชีพส่งผลให้ครูและบุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้
บรรลุเป้ าหมายของหลักสูตร มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่ การศึกษาและ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

    ๒.๑ ภำรกิจ สำระควำมรู้ และ ลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ  
 ๑. การนิเทศการศึกษา  ได้แก่  หลักการรูปแบบ กลยุทธ์วิธีการและกระบวนการนิเทศ 
การศึกษาใน เรื่องเป็นการสร้างพฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสร้างทักษะในการนิเทศ การใช้กล
ยุทธ์ในการนิเทศ การน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ การควบคุมและการประเมินเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศภายใน โดยสามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ 
พัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาได้ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ของครูผู้สอน  และการบริหารจัดการการศึกษา ประสาน สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานด้าน
การนิเทศการศึกษาแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่างหลากหลายด้วยความเป็น
กัลยาณมิตร  

๒. นโยบายและการวางแผนการศึกษา ได้แก่ ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริบททาง
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่างๆ 
การวิเคราะห์และก าหนดนโยบายการศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและ
ประเมินนโยบายการศึกษา โดยสามารถให้ค า แนะน าปรึกษาเก่ียวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงาน
ผลเพ่ือ จัดท านโยบาย แผนพัฒนา  และการติดตามประเมินผลด้านการศึกษา ให้ค าแนะน าปรึกษา
เก่ียวกับการก าหนดนโยบายและการวางแผนด าเนินงานและการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ให้
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ค าแนะน าปรึกษาเก่ียวกับการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งให้เกิดผลดี คุ้มค่าต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม  

๓. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ได้แก่ ความรู้เก่ียวกับหลักสูตร การสร้างหลักสูตร
สถาน ศึกษา หลักการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้  จิตวิทยาการศึกษา การวัดและการ
ประเมินผล การจัดการศึกษาพิเศษ โดยสามารถให้ค า แนะน าค าปรึกษาเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร
และการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  สาธิตแนะน า ครูให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็ม
ศักยภาพของผู้เรียน ประเมินหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้  

๔. การประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่  การบริหารคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถ
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดท ามาตรฐานและการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โดยนิเทศ ก า กับ ติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ให้ค า ปรึกษา 
ข้อเสนอแนะและการวางระบบการจัดท า รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับการประเมินภายนอก  

๕. การบริหารจัดการการศึกษา ได้แก่ หลักการ  ระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา หลักการ
บริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับ
การจัดการศึกษาโดยสามารถให้ค า ปรึกษาแนะน าการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
เจตนารมณ์ ของการจัดการนิเทศการบริหารจัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัด
การศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน  

๖. การวิจัยทางการศึกษา ได้แก่  ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การน าผลการวิจัยไปใช้ 
โดย สามารถให้ค าแนะน า  ปรึกษาเก่ียวกับการน ากระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาการเรียนการสอน   ให้ค า แนะน าปรึกษาเก่ียวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน ด าเนินการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษา  

๗. กลวิธีการถ่ายทอดความรู้  ได้แก่  แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ  ได้แก่ กลวิธี
การน าเสนอความรู้แนวคิดทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรี ยนรู้ การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผล
การศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์ โดยสามารถเขียนเอกสารทาง
วิชาการ ประเภทต่างๆ แนะน าและให้ค าปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่คุณครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
น าเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎีด้วยวิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสมต่อการเรียนรู้  

๘. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ หลักการใช้เทคโน โลยี สารสนเทศ
อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ ส านักงานอัตโนมัติ โดยสามารถ
ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาตนและการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม ให้ค าปรึกษาแนะน า
การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ  เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา  

๙. คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับศึกษานิเทศก์ ได้แก่  คุณธรรมและจริยธรรมส า หรับ
ศึกษานิเทศก์ จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิ เทศก์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ ดี ( Good 
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Governance)  โดยปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ มีหลักธรรมในการนิเทศและ
ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี 
 
    ๒.๒ ขอบข่ำยภำรกิจ  

ขอบข่ายภารกิจตามคู่มือการปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีบทบาท ภาระงาน 
และอ านาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังนี้ 

งำนประสำน ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  หลักสูตรกำรศึกษำระดับ
ก่อนประถมศึกษำ(หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย) และหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ 
 

๑. วัตถุประสงค์  
              ๑.๑  เพ่ือพัฒนาระบบปฏิบัติงานของกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และ
กระบวนการเรียนรู้  กลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  และ
สามารถด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย 
               ๑.๒  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
 

๒. ขอบเขตของงำน 
                เป็นแนวทางส าหรับ  กลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  เพ่ือประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
 

๓. ค ำจ ำกัดควำม 
    หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  (Basic  Education  Curiculum)  หมายถึง  หลักสูตร

ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาที่ต่ ากว่าอุกมศึกษา  โดยมุ่งหวัง
ให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายจิตใจ และสติปัญญา  อีกทั้งมีความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับการด ารงชีวิต  และมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล  เพ่ือการแข่งขันในยุคปัจจุบันหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกอบด้วยส่วนที่เป็นแกนกลางซ่ึงก าหนดโดยหน่วยงานส่วนกลาง  และส่วนที่
มีภาระสอดคล้องกับสภาพชุมชน  และท้องถิ่น  ซ่ึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนดกรอบ
หลักสูตร  ร่วมกับสถานศึกษาและท้องถิ่น  นอกจากนี้ยังมีส่วนที่เป็นเนื้อหาสาระที่สถานศึกษาแต่ละ
แห่งสามารถก าหนดเพ่ิมเติมขึ้นเองได้  เพ่ือให้สอดคล้องเหมาะสมกับความสนใจ  ความต้องการ  และ
ความถนัดของผู้เรียน 

    กำรศึกษำปฐมวัย   (Early  childrood  Education)  หมายถึง  การศึกษาที่มุ่งอบรม
เลี้ยงดูเด็กก่อนการศึกษาภาคบังคับ  เพ่ือเตรียมเด็กให้มีความพร้อมทุกด้าน  ในการที่จะเข้ารับ
การศึกษาต่อไป การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาอาจจัดเป็นสถานรับเลี้ยงเด็ก  ศูนย์เด็ก
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ปฐมวัย  โรงเรียนอนุบาล  ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหรือมัสยิด  หรือจัดเป็นชั้นเด็กเล็กในโรงเรียน
ประถมศึกษา 

    กำรศึกษำพิเศษ  (Special  Education)  หมายถึงการจัดการศึกษาให้ส าหรับบุคคลที่มี
ความต้องการพิเศษ  ได้แก่  เด็กปัญญาเลิศ  เด็กที่มีความบกพร่องด้านสติปัญญา  เด็กที่มีปัญหาด้าน
การเรียนรู้  เด็กพิการซ้ าซ้อน  เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ  เด็กที่มีความบกพร่อง
ด้านสายตา  เด็กที่มีความบกพร่องด้านการได้ยิน  เด็กที่มีปัญหาด้านอารมณ์  และสังคม  หรือเด็กที่มี
ปัญหาด้านพฤติกรรม  ซ่ึงเด็กกลุ่มพิเศษเหล่านี้  ไม่สามารถได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการจัด
การศึกษาแบบเดียวกับเด็กปกติ   

    ดังนั้น  การศึกษาพิเศษจึงมีความจ าเป็นต่อการจัดการศึกษาแก่เด็กกลุ่มพิเศษดังกล่าว  
ซ่ึงการจัดการศึกษาพิเศษได้รวมถึงด้านกระบวนการเรียนการสอน  วิธีการสอน  เนื้อหาวิชา
(หลักสูตร)  เครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อความสามารถ  และ
ความต้องการของเด็กพิเศษเป็นรายบุคคล 

    กรอบหลักสูตรระดับท้องถ่ิน (Local Curriculum Framework)  หมายถึง กรอบ
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในแต่ละท้องถิ่น ซ่ึงจัดท าโดยเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงานที่รับ
ผดชอบในระดับท้องถิ่น  มีองค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ เป้าหมายและจุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียนใน
ท้องถิ่น สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น และการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับท้องถิ่น สถานศึกษาในเขต
พ้ืนที่นั้น ๆ จะใช้ข้อมูลในกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม มีความรักและ
หวงแหนมรดกทางสังคม มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับปัญหา การแก้ปัญหาการด ารงชีวิต และการ
ประกอบอาชีพชุมชน 
 

๔. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
งำน/เรื่อง ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

๑. งำนประสำน  ส่งเสริม  
สนับสนุนและพัฒนำ
หลักสูตรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน 

  ๑.๑ วิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่างๆ  
อาทิ  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 
และฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐  มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  และ
สาระการเรียนรู้แกนกลางทั้ง  ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ๑.๒ ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร  แนวทางการจัดการ
เรียนรู้  แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนวทางการวัดผลและ
ประเมินผล  แนวทางการวัดผลและประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในพ้ืนที่  รวมทั้งศึกษา
สภาพปัญหา  บริบททางสังคม  และความต้องการของท้องถิ่น  ชุมชน  
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
  ๑.๓ ด าเนินการจัดท ากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นด้วยกระบวนการ
ท างานแบบมีส่วนร่วม  และเผยแพร่ให้สถานศึกษาในสังกัด  น าไปใช้
ในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ หน้ำ ๖ 
 

งำน/เรื่อง ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 ๑.๔ ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน  ครู  และ

บุคลากรทางการศึกษา  ให้มีความรู้  ความเข้าใจในการพัฒนา  และ
ใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช  ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ 
๑.๕ ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง  กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น  และ
ความต้องการ  จุดเน้นของสถานศึกษาด้วยกระบวนการท างานแบบมี
ส่วนร่วม 
๑.๖ ส่งเสริมและประสานความร่วมมือ ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  สถานศึกษา  และชุมชนอย่างสม่ าเสมอ  เพ่ือร่วมมือและ
ช่วยเหลือกันในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
๑.๗ นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ให้ค าแนะน าช่วยเหลือ  ผู้บริหาร
สถานศึกษา  และครูผู้สอนเพ่ือให้เกิดการปรับปรุง  หลักสูตร
สถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
๑.๘ ตรวจสอบและประเมินคุณภาพหลักสูตร 
๑.๙ สรุปรายงาน  และเผยแพร่ผลการใช้ /การพัฒนาหลักสูตร 

๒. งำนประสำน ส่งเสริม  
สนับสนุนและพัฒนำ
หลักสูตรกำรศึกษำระดับ
ก่อนประถมศึกษำ
(หลักสูตรกำรศึกษำ
ปฐมวัย) 

๒.๑ วิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่างๆ  
อาทิ  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐   คู่มือ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ทิศทางการพัฒนาการศึกษาหลักสูตร
ปฐมวัย  รวมทั้งศึกษาสภาพปัญหา  บริบททางสังคม  และความ
ต้องการของท้องถิ่นชุมชน  แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
๒.๒ ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาปฐมวัย ครู  
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้  ความเข้าใจ  ในการพัฒนา
และใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
พุทธศักราช  ๒๕๖๐    
๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัยให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  
๒๕๖๐   ด้วยกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม  และน าไปใช้จัด
ประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนรู้  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างสมดุล 
๒.๔ ส่งเสริม  และประสานความร่วมมือ  ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  สถานศึกษา  และชุมชนอย่างสม่ าเสมอ  เพ่ือร่วมมือ
ช่วยเหลือกันในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
๒.๕ ประสานความร่วมมือ  กับหน่วยงานอ่ืน  ที่จัดการศึกษาปฐมวัย  
เช่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรมการศาสนา  ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ  กระทรวงสาธารณสุข  เป็นต้น 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ หน้ำ ๗ 
 

งำน/เรื่อง ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 ๒.๖ นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  และให้ค าแนะน า  ช่วยเหลือผู้บริหาร

สถานศึกษา  และครูผู้สอนเพ่ือให้เกิดการปรับปรุง /  พัฒนา  
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ 
๒.๗ ตรวจสอบและประเมินคุณภาพหลักสูตร 
๒.๘ สรุปรายงาน  และเผยแพร่ผลการใช้ / การพัฒนาหลักสูตร 

๓. งำนประสำน ส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนำ
หลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ 
 

๓.๑ รวบรวม  ศึกษา  วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร  
และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
การศึกษาปฐมวัย นโยบาย และแผนจัดการศึกษาที่เก่ียวข้องกับ
การศึกษาพิเศษ 
๓.๒ ประสานงาน  ส่งเสริม  และสนับสนุนให้สถานศึกษามีความ
พร้อมในการจัดการศึกษา  ส าหรับผู้เรียนตามประเภทเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษในรูปแบบที่เหมาะสม 
๓.๓ ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  
บุคลากรทางการศึกษา  ให้มีความรู้  ความเข้าใจในการจัดการศึกษา
พิเศษ  ให้สามารถบริหารจัดการ  และวางแผนการจัดการศึกษา
ส าหรับผู้เรียนตามประเภทเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
๓.๔ ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  สถานศึกษา  และชุมชนอย่างสม่ าเสมอ  เพ่ือร่วมมือ
ช่วยเหลือกันในการด าเนินการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนตามประเภท
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
๓.๕ ประสานความร่วมมือ  และสนับสนุนการปฏิบัติงาน  ของหน่วง
งานอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการศึกษาพิเศษ  เช่น  ส านักบริการงาน
การศึกษาพิเศษ  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด  ศูนย์การศึกษา
พิเศษระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๓.๖ นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ให้ความช่วยเหลือแนะน าผู้บริหาร
สถานศึกษา  และครูผู้สอน  เพ่ือให้สามารถคัดกรอง  และวินิจฉัย
ผู้เรียน  สามารถปรับปรุง/พัฒนาแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพตามความต้องการ  เฉพาะบุคคลตาม
ประเภทเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้มีคุณภาพ 
๓.๗ ตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพหลักสูตร 
๓.๘ สรุปรายงาน  และเผยแพร่ผลการใช้/การพัฒนาหลักสูตร 

 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ หน้ำ ๘ 
 

 
 

งำนศึกษำ  วิเครำะห์ วิจัย   เพ่ือพัฒนำหลักสูตร กำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 

๑. วัตถุประสงค์ 
    ๑.๑ เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด 

การศึกษาให้มีประสิทธิภาพและสามารถด าเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย 
    ๑.๒  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตร การ 

สอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  

๒. ขอบเขตของงำน 
    ๒.๑ เป็นแนวทางส าหรับการปฏิบัติงานการศึกษา  วิเคราะห์ วิจัย  เพ่ือพัฒนาหลักสูตร

และกระบวนการเรียนการสอน รวมถึงการมีส่วนร่วมในการศึกษา วิจัยและเป็นแหล่งศึกษาให้กับ
ส านักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน 2 ประเด็น คือ 
     ๒.๒ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการวิจัย
เพ่ือน ามาใช้ก าหนดเป้าหมายและจุดเน้น และความต้องการในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
     ๒.๓ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และติดตามผลการใช้หลักสูตรเพ่ือผลักดันให้มีการพัฒนา
กระบวนการจัดท าหลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา การสอนและกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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๓. ค ำจ ำกัดควำม 
     กำรพัฒนำหลักสูตร (Curriculum Development) หมายถึง  การด าเนินงานเพ่ือให้
ได้มาซ่ึงองค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตร โดยเป็นการจัดท า หรือปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ ดี
ยิ่งขึ้น หรือสร้างหลักสูตรขึ้นมาใหม่โดยไม่มีหลักสูตรเดิมเป็นรากฐานอยู่เลย การพัฒนาหลักสูตรมี
ความครอบคลุมไปถึงการจัดท าเอกสารประกอบหลักสูตรและเอกสารต่าง ๆ ส าหรับผู้เรียนด้วย 
     กำรสอนและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (Teaching/Instruction)  หมายถึง 
การด าเนินการของครูผู้สอน ซ่ึงครอบคลุมถึงการวางแผนการเรียนการสอน การออกแบบการเรียน
การสอน การจัดการเรียนการสอน/จัดการเรียนรู้  การใช้วิธีสอน เทคนิคการสอน รูปแบบการเรียน
การสอน ระบบการสอน สื่อการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนการสอน รวมทั้งการใช้ทฤษฎี
และหลักการเรียนรู้และการสอนต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ และบรรลุ
เป้าหมายของหลักสูตร 
     กระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Process) หมายถึง  กระบวนการที่ผู้เรียน
ใช้ ในการแสวงหาความรู้  สร้ างความเข้ าใจ สร้า งองค์ความรู้  แ ละพัฒนาตน เองให้มีความรู้
ความสามารถ และมีประสิทธิภาพตามที่มุ่งหวังในหลักสูตร 
     กำรวิ จัย เพ่ือพัฒ นำกำรเรี ยนรู้  (Action Research)  หมา ยถึ ง การบูรณากา ร
กระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด ซ่ึงจะส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน และเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ  เริ่มต้ังแต่
การวิเคราะห์ปัญหา วางแผนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา การด าเนินการแก้ปัญหาหรือพัฒนา การ
เก็บรวบรวมข้อมูลจาการด าเนินงาน การสรุปผลการแก้ปัญหาและรายงานผล และน าผลการวิจัย  
ไปประยุกต์ใช้ 

๔. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 

งำน/เรื่อง ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
๑. งำนศึกษำ วิเครำะห์ 
วิจัย เพ่ือพัฒนำหลักสูตร 
๒. งำนศึกษำ วิเครำะห์ 
วิจัย เพ่ือพัฒนำกำรสอน
และกระบวนกำรเรียนรู้
ของผู้เรียน 
 

   ๑. ศึกษา วิเคราะห์ เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ทิศทาง แนวปฏิบัติ 
นโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตร์ 
      ๑.๑ ศึกษานโยบาย แผนงาน และยุทธศาสตร์ในพัฒนาการ
บริหารจัดการหลักสูตร การพัฒนาและใช้หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพ
ครูและผู้เรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      ๑.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพ่ือพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 
      ๑.๓ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และติดตามดารพัฒนาและประเมินผล
การใช้หลักสูตร 
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งำน/เรื่อง ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 ๒. ส่งเสริม สนั บสนุน ผู้บริหารสถาน ศึกษาและครูในการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
      ๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้ข้อมูลจากการนิเทศ การวิจัยและการ
ประเมินผลการใช้หลักสูตร และการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
      ๒.๒ ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูให้ศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาและติดตามผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
พัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
และท าวิจัยปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการสอน และส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
  ๓. นิเทศ ก ากับ  ติดตา ม ให้ ควา มช่ วยเหลือแนะน าผู้ บริ หา ร
สถานศึกษาและครูผู้สอนเพ่ือให้เกิดการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร การ
สอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
  ๔. ติดตาม ประเมินผล วิจัยการใช้หลักสูตร การสอนและกระบวน
เรียนรู้ของผู้เรียน 
      ๔.๑ ประเมินคุณภาพหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียน  
      ๔.๒ น าผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา คุณภาพครูและคุณภาพนั กเรียนทั้งในระดับเขตพ้ืน ที่
การศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้งก าหนดยุทธศาสตร์และนโยบายใน
การบริหารจัดการหลักสูตรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๕. ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เก่ียวกับการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียน 
  ๖. สรุปรายงานผลการด าเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
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งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลเก่ียวกับกำรวัดและประเมินผล 
กำรจัดกำรศึกษำ 

    ๑. วัตถุประสงค์ 
        ๑.๑ เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน  กลุ่มนิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพและสามารถด าเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย 
         ๑.๒  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษา การวัดผลและประเมินผลการเรียน รู้
ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 
 

    ๒. ขอบเขตของงำน 
                  เป็นแนวทางส าหรับการปฏิบัติงานและด าเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม 
ตรวจสอบ  และประเมินเก่ียวกับการวัดผลและประเมินระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา และระดับชาติ 
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    ๓. ค ำจ ำกัดควำม 
  กำรวั ดและประเมินผล (Assessment)  หมายถึง  กระบวนการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ร่องรอยหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดการพัฒนา และเรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพ   
  กำรประเมินระดับชั้นเรียน (Classroom Assessment) หมายถึงการวัดผลและ
ประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนด าเนินการเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและตัดสินผลการ
เรียนในรายวิชา/กิจกรรมที่ตนเอง ในการประเมินเพ่ือการพัฒนา  ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ตาม
ตัวชี้วัดที่ก าหนดเป็นเป้าหมายในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพ่ือดูว่าบรรลุตัวชี้วัดหรือมี
แนวโน้มว่าจะบรรลุตัวชี้วัดเพียงใด แล้วแก้ไขข้อบกพร่องเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง เน้นการประเมิน
ตามสภาพจริงโดยใช้วิธีการที่หลากหลายและมีการประเมินอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป 
  กำรประเมินระดับสถำนศึกษำ (School Assessment) หมายถึง การตรวจสอบ
ผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การอนุมัติผลการเรียน การตัดสินการเลื่อนชั้น
เรียน และเป็นการประเมินเพ่ือให้ได้ข้อมูลเก่ียวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีสิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาในด้านใด รวมทั้งสามารถน า
ผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร 
โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอนตลอดจนเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และการายงานผลการจัดการศึกษาต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง และชุมชน 
  กำรประเมินตำมสภำพจริง (Authentic  Assessment)  หมายถึง  การวัดผล 
และประเมินผลการเรียนรู้จากการที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติงาน ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการน าความรู้และ
ทักษะที่เรียนไปใช้ในสภาพและสถานการณ์จริง หรือเชื่อมโยงใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงมากที่สุด 
การประเมินตามสภาพจริงมักมีการก าหนดชิ้นงานหรือภาระงานให้ผู้ เรียนปฏิบัติ  และมีการใช้
เครื่องมือการวัดและประเมินผลท่ีมีเกณฑ์พร้อมค าอธิบายคุณภาพงานตามเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน 
  กำรประเมิ นระดับเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ (Local Assessment) หมายถึง  การ
วัดผลและประเมินผลท่ีด าเนินการโดยเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่ละแห่ง และใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาตามภาระความรับผิดชอบ  สามารถด าเนินการโดยประเมิน
คุณภาพของผู้ เรียนด้วยวิธีการและเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานซ่ึงจัดท าและด าเนินการโดยเขตพ้ืนที่
การศึกษา หรือด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานที่เก่ียวข้อง นอกจากนี้ยังสามารถ
ด าเนินการได้ด้วยการตรวจสอบข้อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมี
การรายงานผลแก่สถานศึกษาและชุมชนได้รับทราบ  ทั้งนี้ เพ่ือให้ทราบว่าสถานศึกษาแต่ละแห่ง



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ หน้ำ ๑๓ 
 

สามารถจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดหรือไม่ 
เพียงใด และมีข้อบกพร่องใดที่ต้องการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
  กำรประเมินระดับชำติ (National Tests)  หมายถึง  การวัดผลและประเมินผล
การเรียนรู้ที่ด าเนินการโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ซ่ึงสถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุก
คนที่เรียนในระดับชั้นส าคัญ(Key Stages) ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพ
การศึกษาในระดับต่าง ๆ เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็น
ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 
 

๔. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
งำน/เรื่อง ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

๑. งำนวิจัย พัฒนำ 
ส่งเสริม ติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมิน
เก่ียวกับกำรวัดผลและ
ประเมินผลระดับชั้นเรียน
และสถำนศึกษำ  

  ๑.๑ ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินผล
การเรียน รู้ของสถาน ศึกษารวมทั้งแนวทางการวั ดและประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๑.๒ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะให้กับผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู และบุคลากรในสถานศึกษาเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร และการเทียบโอนผลการเรียน 
  ๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาในการปฏิบัติวิธีการวัดผลและประเมินผล เทคนิควิธีการ
วัดผลและประเมินรูปแบบต่าง ๆ โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง 
  ๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างเครื่องมือที่ มีมาตรฐานใน
การวั ดและประเมินผลการ เรียนรู้ และจัด เก็บเอกสารหลั กฐา น
การศึกษาอย่างเป็นระบบส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานด้านการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๑.๕ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ แก่
บุคลากรทั้งระดับสถานศึกษา เขตพ้ืนที่ การศึกษา เก่ีย วกับกา ร
ประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นเรียนและสถานศึกษาตามหลักสูตร
ระดับสถานศึกษาและน าผลการประเมินคุณภาพไปใช้ในการพัฒนา 
  ๑.๖ ด าเนิน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้   และการจัดท า
เอกสารหลักฐาน 

  ๑.๗ สรุปรายงาน วิจัย พัฒนา และประเมินผลผลการด าเนินงาน 
ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา
เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา และเผยแพร่ 
ผลการประเมินคุณภาพ 
 

 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ หน้ำ ๑๔ 
 

 
 
 

งำน/เรื่อง ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
๒. งำนวิจัย  พัฒนำ   
ส่งเสริม  ติดตำม  
ตรวจสอบและประเมินผล
เก่ียวกับกำรวัดผลและ
ประเมินผล 
เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 

  ๒.๑ ศึกษาหลักเกณฑ์  และแนวปฏิ บัติในการวั ดและประเมิน
คุณภาพผู้เรียนระดับสถานศึกษาและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๒.๒ ประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษา และหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการประเมินคุณภาพผู้ เรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๒.๓ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
และบุ คลากรในสถาน ศึกษาเก่ียวกับการวัดและประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๒.๔ จัดท าเครื่องมือและคลังข้อสอบที่เป็นมาตรฐานส าหรับใช้
ประเมินคุณภาพผู้เรียนระระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   

 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ หน้ำ ๑๕ 
 

งำน/เรื่อง ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
๒. งำนวิจัย  พัฒนำ   
ส่งเสริม  ติดตำม  
ตรวจสอบและประเมินผล
เก่ียวกับกำรวัดผลและ
ประเมินผล 
เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 

  ๒.๕ นิเทศติดตามการด าเนินการประเมินคุณภาพของผู้ เรียนของ
สถานศึกษาในสังกัดในรูปแบบคณะกรรมการ 
  ๒.๖ ด าเนินการประเมินคุณภาพของผู้เรียนของสถานศึกษาในสังกัด 
  ๒.๗ น าผลการประเมินไปวิ จัย  พัฒนา และประเมินผลกา ร
ด าเนิน งาน ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาเพ่ือน าผลมาใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  ๒.๘ สรุป รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้ เรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสถานศึกษาเพ่ือให้
สถานศึกษาน าไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  ๒.๙ น าผลการวิจัย การประเมินคุณภาพผู้ เรียนในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
 

 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ หน้ำ ๑๖ 
 

งำน/เรื่อง ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
๓. งำนวิจัย  พัฒนำ   
ส่งเสริม  ติดตำม  
ตรวจสอบและประเมินผล
เก่ียวกับกำรวัดผลและ
ประเมินผล ระดับชำติ 

๓.๑ ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติในการวัดผลและประเมิน
คุณภาพผู้เรียนระดับชาติ จัดท าแผนรองรับการประเมินระดับชาติ 
๓.๒ ประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษา และหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการประเมินคุณภาพผู้ เรียน
ระดับชาติ เช่น สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ส านัก
ทดสอบทางการศึกษา 
๓.๓ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรในสถานศึกษาเก่ียวกับการวัดผลและประเมินคุณภาพผู้ เรียน
ระดับชาติ 
๓.๔ ด า เนิ น การประเมิน คุณ ภา พของผู้ เรี ยนตามแนวทา ง ที่
กระทรวงศึกษาธิการ  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ
ส านักทดสอบทางการศึกษาก าหนด 
๓.๕ รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้ เรียนระดับชาติต่อหน่วยงานต้น
สังกัดหน่วยงานที่เก่ียวข้ อง และเผยแพร่ต่อสถาน ศึกษาเพ่ือ ให้
สถานศึกษาน าไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๓.๖ น าผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติมาใช้เป็นข้อมูลใน
การวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ หน้ำ ๑๗ 
 

งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริมมำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประเมิน ติดตำม 
และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
 
๑. งำนพัฒนำส่งเสริมมำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

 

๑.๑ วัตถุประสงค์ 
           ๑.๑.๑ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของสถานศึกษา 

     ๑.๑.๒ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา 
 

๑.๒ ขอบเขตของงำน 
       เป็นการด าเนินงานการประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  และร่วมพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาได้อย่างเป็น ระบบตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา   พ.ศ.  ๒๕๖๑  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ และประกาศ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  

 

๑.๓ ค ำจ ำกัดควำม 
กำรประเมินคุณภำพภำยใน  หมายความว่า การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา  การ

ติดตาม  และการตรวจสอบคุณภาพ  และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศก าหนดส าหรับการประกันคุณภาพภายใน  ซ่ึงกระท าโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้น  หรือ
โดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษา 

ระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  หมายความว่า  การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  ที่ด าเนินการอย่างมีระบบ  ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพ
ภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 ๑. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๒. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
 ๓. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
 ๔. ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๕. จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 ๖. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๗. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
 ๘. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ หน้ำ ๑๘ 
 

 กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ   หมายความว่า  กระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่คุณภาพ  
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  โดยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา  การจัดระบบและ
โครงสร้าง  การวางแผน  และการด าเนินงานตามแผน  รวมทั้งการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่า  การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน 
โดยระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย การประเมินคุณภาพภายใน  การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
๒. งำนติดตำม ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
  

๒.๑ วัตถุประสงค์  
       ๒.๑.๑ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
       ๒.๑.๒ เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
       ๒.๑.๓ เพ่ือให้สถานศึกษาได้รับการพัฒนาการด าเนินการระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐาน 
 

 ๒.๒ ขอบเขตของงำน 
 เป็นกระบวนการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการพัฒนา คุณภาพการศึกษาและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันที่  ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ และประกาศ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๑ จัดท ารายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

 ๒.๓ ค ำจ ำกัดควำม 
  งำนติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ  หมายความว่า การด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา เพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ซ่ึงเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกผาที่เก่ียวข้องอย่างเป็นปัจจุบัน และเป็นการ
ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ   หมายความว่า  กระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่คุณภาพ  
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  โดยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา  การจัดระบบและ
โครงสร้าง  การวางแผน  และการด าเนินงานตามแผน  รวมทั้งการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่า  การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน 
  
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ หน้ำ ๑๙ 
 

๓. งำนวิจัยพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 

 ๓.๑ วัตถุประสงค์ 
       ๓.๑.๑ เพ่ือให้ได้นวัตกรรมที่เก่ียวกับการด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
       ๓.๑.๒ เพ่ือให้สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาที่มีคุณภาพและเข้มแข็ง 
 

 ๓.๒ ขอบเขตของงำน  
 เป็นกระบวนการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เก่ียวกับการด าเนินงานระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ตลอดจนการด าเนินงาน ศึกษา วิจัย ที่เก่ียวกับ
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

 ๓.๓ ค ำจ ำกัดควำม 
 กำรวิจัยพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ   หมายความว่า การด าเนินการศึกษา
รูปแบบ เทคนิค วิธีการที่ส่งผลต่อการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ท าให้
สถานศึกษาสามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเข้มแข็ง 
 
๔. งำนประสำนงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
 

 ๔.๑ วัตถุประสงค์ 
       ๔.๑.๑ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน ส่งเสริมสนับสนุน และเตรียมความพร้อมให้
สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
       ๔.๑.๒ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาใช้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษาในสังกัด ส าหรับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
       ๔.๑.๓ เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดสามารถด าเนินการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
และได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน 
 

 ๔.๒ ขอบเขตของงำน 
 เป็นแนวทางการปฏิบัติงานส่งเสริมและประสานงานการประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดด าเนินงานระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกตามรอบการประเมิน 
 

 ๔.๓ ค ำจ ำกัดควำม 
 กำรประสำนงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก  หมายความว่า การด าเนินการด้วยวิธีการ 
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริม สนับสนุน หรือกระตุ้นให้สถานศึกษามีความเข้าใจ และสามารถพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ได้ตามรอบการประเมิน 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ หน้ำ ๒๐ 
 

 กำรประเมินคุณภำพภำยนอก  หมายความว่า การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การ
ติดตามและการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซ่ึงกระท าโดยส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือผู้ประเมินภายนอก 
 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 

งำน/เรื่อง ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
๑.งำนพัฒนำส่งเสริม
มำตรฐำนกำรศึกษำ
และกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 

๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์หลักเกณฑ์ ระเบียบ มาตรฐาน แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับ
การประกัน คุณภาพภาย ในสถาน ศึกษา  มาตรฐา นการศึกษาชา ติ  
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐาน
การศึกษา  เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ความต้องการของ
ชุมชนและท้องถิ่น  และมาตรฐานหน่วยงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
๑.๒ จัดท ามาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  และน าเสนอ
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ความเห็นชอบ  และประกาศใช้ 
    ๑.๒.๑ จัดท ามาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ  
มาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับ  และแสดงเอกลักษณ์ของเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
    ๑.๒.๒ น า มา ตรฐานการ ศึกษาของเขต พ้ืนที่ กา รศึกษา  เสนอ
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ความเห็นชอบ 
    ๑.๒.๓ ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา  แจ้งสถานศึกษาในสังกัดและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ 
๑.๓  ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษา  ด าเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
   ๑.๓.๑ สร้างความตระหนัก  ความรู้  ความเข้าใจให้บุคลากรของเขต
พ้ืนที่การศึกษา  และสถานศึกษา  เ ก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษา
พิ เศษ ลงวั นที่  ๖ สิ งห าคม พ .ศ .๒๕๖๑  และป ระกา ศส านั ก งา น
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิ บัติการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๑ 
   ๑.๓.๒  ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษา  
และน าไปใช้ในการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ๑.๓.๓ ก าหนดแนวปฏิบัติในการจัดท ารายงานประจ าปี  ที่ เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน 
   ๑.๓.๔ รวบรวม  และสังเคราะห์จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  จากรายงาน
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ หน้ำ ๒๑ 
 

 
งำน/เรื่อง ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

๑.งำนพัฒนำส่งเสริม
มำตรฐำนกำรศึกษำ
และกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 

   ๑.๓.๕ จัดท าสรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๑.๔  การนิเทศติดตาม  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
   ๑.๔.๑ วิเคราะห์และสรุปผล  การรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
และผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
   ๑.๔.๒  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
(ระยะ  ๓-๕  ปี )  และแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกัน 
   ๑.๔.๓ ด าเนินการตามยุทธศาสตร์  มาตรการ  และการปฏิบัติที่ก าหนด
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
   ๑.๔.๔ นิเทศ  ติดตาม  ผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา 
   ๑.๔.๕ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้   น าเสนอผลเพ่ือแสดง  จุดเด่น  
จุดควรพัฒนา 
๑.๕ ประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   ๑.๕.๑ ประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตาม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
   ๑.๕.๒ วิเคราะห์ผลการประเมิน  และน าผลมาใช้เพ่ือวางแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
๑.๖  สรุปรายงานผลการด าเนินงาน  จัดท าเอกสารเผยแพร่  และน าผล
การประเมินไปวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน 

 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ หน้ำ ๒๒ 
 

 
 

งำน/เรื่อง ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
๒. กำรติดตำม  
ตรวจสอบคุณภำพ
กำรศึกษำ 

  ๒.๑ ศึกษา ระบบ หลักเกณฑ์  ระเบี ยบ  หลั กกา ร แนวปฏิ บัติ จา ก
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ และประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๑  
 ๒.๒ วางแผนการด าเนินงานการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา  
    ๒.๒.๑ จัดท าเครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
    ๒.๒.๒ จั ดท าปฏิทิ น ก าหนดเวลาการ ติดตามตรวจสอบคุณภา พ
การศึกษา 
    ๒.๒.๓ แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา  
  ๒.๓ ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใน
สังกัด แต่ละระดับ  คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา
ในสังกัด 
   
     

 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ หน้ำ ๒๓ 
 

งำน/เรื่อง ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
๒. กำรติดตำม  
ตรวจสอบคุณภำพ
กำรศึกษำ 

๒.๔ วิเคราะห์และสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
    ๒.๔.๑ รวบรวมและวิเคราะห์ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษาแต่ละแห่ง 
    ๒.๔.๒ สรุปผล สังเคราะห์ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๒.๕ รายงานและเผยแพร่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาและน าผลไปใช้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    ๒.๕.๑ จัดท าร าย งา นผลการ ติดตา มตรวจสอบการ ศึกษา รา ย
สถานศึกษา 
    ๒.๕.๒ จัดท ารายงานผลการติดตามตรวจสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ๒.๕.๓ น า เสนอผลการติดตามตรวจสอบ คุณภาพกา รศึกษาแ ก่
สาธารณชน 
    ๒.๕.๔ น าข้อสรุป ข้อเสนอแนะ ผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 

 

 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ หน้ำ ๒๔ 
 

งำน/เรื่อง ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
๓. งำนวิจัยพัฒนำ
ระบบประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 

  ๓.๑ ศึกษา วิจัย เก่ียวกับรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาระบบ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
       ๓.๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์นวัตกรรมเก่ียวกับรูปแบบ เทคนิค 
และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
      ๓.๑.๒ ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการจ าเป็น
การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
      ๓.๑.๓ จัดท าแผนงาน/โครงการ ศึกษาวิจัยรูปแบบ เทคนิคและวิธีการ
เก่ียวกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
     ๓.๑.๔ ด าเนินการศึกษา วิจัย ตามแผนงาน/โครงการศึกษาวิจัยที่
ก าหนด  
      ๓.๑.๕ สรุปรายงานผลการวิจัย 
  ๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุนและ/หรือร่วมกับสถานศึกษาด าเนินการวิจัย
เก่ียวกับรูปแบบ เทคนิคและวิธีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
     ๓.๒.๑ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์
นวัตกรรมที่เก่ียวกับรูปแบบ เทคนิคและวิธีการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
      ๓.๒.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
จากรายงานการประเมินคุณภาพภายใน รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายนอก น าผลไปใช้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
      ๓.๒.๓ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมจัดท าแผนงาน/โครงการศึกษาวิจัย
เก่ียวกับระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
      ๓.๒.๔ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมด าเนินการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
  ๓.๓ นิเทศ ติดตามการด าเนินการวิจัยและน าผลการวิจัยมาใช้ในการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
      ๓.๓.๑ นิเทศ ติดตาม ก ากับการด าเนินการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
      ๓.๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการศึกษาวิจัยมาใช้ใน
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ๓.๔ ประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือคัดเลือกรูปแบบ เทคนิคและวิธีการ 
ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
การประกันคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพ 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ หน้ำ ๒๕ 
 

งำน/เรื่อง ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
๓. งำนวิจัยพัฒนำ
ระบบประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 

     ๓.๔.๑ วิเคราะห์ ประเมินผลคุณภาพการด าเนิ นงานตามรูปแบบ 
เทคนิค วิธีการ ในการด าเนินงาน เพ่ือคัดเลือกรูปแบบ เทคนิค วิธีการที่ มี
ประสิทธิภาพ ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
การประกันคุณภาพ 
      ๓.๔.๒ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบ เทคนิค วิธีการที่ไม่ประสบ
ผลส าเร็จ  
  ๓.๕ สรุป รายงาน รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยเก่ียวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
      ๓.๕.๑ สรุปรายงานผลการด าเนินงานวิจัย 
      ๓.๕.๒ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้น าเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
      ๓.๕.๓ เผยแพร่รายงานผลการวิจัย 
      ๓.๕.๔ น าผลการวิจัยไปใช้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ หน้ำ ๒๖ 
 

งำน/เรื่อง ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
๔. งำนประสำนงำน   
กำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอก 

๔.๑ ประสานงานกับสถานศึกษาในสังกัดเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. การส่งข้อมูล เอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือ
ขอรับการประเมินซ้ า  รวมทั้งติดตามก าหนดการประเมนคุณภาพภายนอก
ของสถานศึกษาในสังกัด ตามรอบการประเมินจาก สมศ. 
๔.๒ ส่งเสริม สนั บสนุน ให้ สถานศึกษา ให้น าผลการประเมินคุ ณภา พ
ภายนอกจาก สมศ.ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๔.๓ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากรเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา
ให้มีความรู้ ความเข้าใจระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๔.๔ นิเทศ ติดตาม ก ากับ ให้สถานศึกษาด าเนินการเก่ียวกับการเตรียม
ความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกทุกแห่งในเขตพ้ืนที่ ให้ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์  
๔.๕ ประเมินความพร้อมสถานศึกษาในสังกัดเพ่ือพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
๔.๖ รวบรวมผลการประเมิน จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศการประเมิน
คุณภาพภายนอกให้เป็นปัจจุบัน สะดวกส าหรับการน าผลประเมินคุณภาพ
การศึกษาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๔.๗ จัดท าเอกสาร รายงาน สังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
เพ่ือเผยแพร่ และน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ หน้ำ ๒๗ 
 

งำนนิเทศ  ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 

๑. งำนส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรนิเทศ  และกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 
 

๑.๑ วัตถุประสงค์ 
             ๑.๑.๑ เพ่ือเป็ นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิ เทศ  และการจั ด
กระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษา  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
             ๑.๑.๒  เพ่ือให้มีข้อมูลสารสนเทศ  ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

๑.๒ ขอบเขตของงำน 
              เป็นแนวทางส าหรับกลุ่มนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผลการจัดการศึกษา  ใช้ในการส่งเสริม
และพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา  และการจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัด  เขต
พ้ืนที่การศึกษา 
 

๑.๓ ค ำจ ำกัดควำม 
 กำรส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรนิเทศ  และกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้  หมายถึง  การจัด
กิจกรรม  รูปแบบ  แนวทาง  เทคนิค  วิธีการ  ในการเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ รูปแบบแนวทาง
ในการด าเนินงาน   การสร้าง จัดหาเครื่องมือ  นวัตกรรม  เพ่ือพัฒนาทักษะ  ให้แก่ผู้บ ริห าร
สถานศึกษาและครู  ในการพัฒนาการบริหารจัดการในสถานศึกษา  การจัดการเรียนการสอน  และ
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้ เรียนที่เป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา  
รวมถึงการจัดกิจกรรม  เพ่ือการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร  ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และ
สถานศึกษา 

ระบบกำรนิเทศ  หมายถึง   นวัตกรรม  รูปแบบ  วิธีการให้ค าแนะน า  ชี้แนะ  ส่งเสริม  
อบรมพัฒนา  เสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้รับการนิเทศทั้งด้านการบริหารจัดการศึกษา  การนิเทศ
การเรียนการสอน  และการพัฒนากิจกรรมโครงการต่างๆ 
         กำรจัดกำรเรียนกำรสอน  หมายถึง  ขั้นตอน  กระบวนการ  วิธีสอน  กิจกรรมที่ครูผู้สอนจัด
ให้ผู้ เรียน  ได้ฝึกปฏิบัติ  เพ่ือพัฒนาผู้เรียน  สร้างความรู้  ความเข้าใจให้ผู้ เรียน  เกิดการเรียนรู้  มี
ความรู้  ทักษะ  สามารถน าไปปฏิบัติหรือใช้ประโยชน์ได้  
 
๒. งำนส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ำยกำรนิเทศของเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ สถำนศึกษำ หน่วยงำนท่ี
เก่ียวข้องและชุมชน 
 

๒.๒ วัตถุประสงค์ 
       ๒.๒.๑  เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสรมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่
การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เก่ียวข้องและชุมชน 
       ๒.๒.๒  เพ่ือให้การปฏิบัติงานร่วมกันของเครือข่ายเกดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุ
เป้าหมายตามนโยบาย 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ หน้ำ ๒๘ 
 

๒.๓  ขอบเขตของงาน 
 เป็นแนวทางในการสนับสนุนส่งเสรมเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องและชุมชน ที่จะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การ
จัดรูปแบบเครือข่ายบุคคล ครูแกนน า ครูต้นแบบ เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพตามระดับการศึกษา 
เช่น กลุ่มเครือข่ายเสริมประสิทธิภาพระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา เครือข่ายโรงเรียนคู่
พัฒนา โรงเรียนพ่ีโรงเรียนน้อง เครือข่ายพัฒนาชุมชน การพัฒนาคุณภาพโดยการจัดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การพัฒนาเครือข่ายห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
 

๓.๔  ค าจ ากัดความ 
 ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องและชุมชน   หมายถึง  การจัดระบบการนิเทศที่ต้องอาศัยการท างานร่วมกันเป็นเครือข่าย
บุคคลและหน่วยงาน  ทั้ งระดับส านักงาน เข ตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และชุ มชน โดย มี
วัตถุประสงค์เพ่ือร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
๓. งานนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

๓.๒ วัตถุประสงค์ 
       ๓.๒.๑  เพ่ือเป็นแนวทางในการนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา  ของ
กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
       ๓.๒.๒  เพ่ือพัฒนาการนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

๓.๓  ขอบเขตของงาน 
 งานนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา  เป็นกระบวนการนิเทศ  ติดตาม  
ศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัยและประเมินผลการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
และสถานศึกษาในสังกัด 
 

๓.๔  ค าจ ากัดความ 
 การนิเทศการจัดการศึกษา  หมายถึง  การช่วยเหลือ  แนะน า  ส่งเสริม  สนับสนุน  รวมถึง
การศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาเพ่ือให้การบริหารและการจัดการของสถานศึกษา
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผลทุกภาคส่วนมีความพึงพอใจ 
 การติดตามการจัดการศึกษา   หมายถึง  การติดตาม  ตรวจสอบความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานรวมทั้งปัญหาอาจเกิดขึ้นจากการด าเนินงานของสถานศึกษา  เพ่ือจะหาแนวทางแก้ไข  
โดยยึดการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 
 การประเมินผลการจัดการศึกษา   หมายถึง  การตีค่าผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาว่าอยู่ในระดับใด  เม่ือเปรียบเทียบกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 

 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ หน้ำ ๒๙ 
 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 

งำน/เรื่อง ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
๑.งำนส่งเสริมและพัฒนำ
ระบบงำนนิเทศ  และ
กำรจัดกระบวนกำร
เรียนรู้ 
๑.๑ งำนส่งเสริม  ระบบ
กำรนิเทศ  และกำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ 
๑.๒ งำนพัฒนำระบบ
กำรนิเทศและกำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ 

 

๑.๑. วิเคราะห์ภาระงาน  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ  เก่ียวกับการพัฒนา
ระบบการนิเทศ  และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
๑.๒  ศึกษาสภาพปัญหา  และความต้องการรับการนิเทศ  และการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
๑.๓  จั ดท า แผนส่ ง เสริ มและพัฒ นาระบบ กา รนิ เทศและกา รจั ด
กระบวนการเรียนรู้ 
๑.๔  ก าหนดวิธีการ  แนวทางการนิเทศ  สร้าง  แสวงหาเครื่องมือ  
นวัตกรรม  รูปแบบต่างๆ  เพ่ือด าเนินการนิเทศการศึกษา  พัฒนาระบบ
การนิเทศ  และการจัดกระบวนการเรียนรู้   การจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา 
๑.๕  ติดตามและประเมินผลการนิเทศ  เพ่ือน าผลการประเมินไปก าหนด
แนวทางการพัฒนาระบบการนิเทศ  และการจัดกระบวนการเรียนรู้   
การจัดการเรียนการสอนในคราวต่อไป 
๑.๖  สรุป  รายงาน  เผยแพร่  ประชาสัมพั นธ์หน่วยงานต้นสังกัด  
สถานศึกษา  และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ หน้ำ ๓๐ 
 

 งำน/เรื่อง ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
๒. งำนส่งเสริม  
สนับสนุนเครือข่ำย   
กำรนิเทศของเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำ  สถำนศึกษำ  
หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง
และชุมชน 

๒.๑  ประสานการจั ดท า ระบบข้อ มูลสารสน เทศเก่ีย วกับ เครือข่ า ย       
การนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๒.๒ จัดท าแผนการส่งเสริม  สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา 
๒.๓ ด าเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องพัฒนาเครือข่าย   
การนิเทศในรูปแบบต่างๆ  ที่หลากหลาย 
     ๒.๓.๑  พัฒนาห้องเรียน  ห้องปฏิบั ติการ  หรือสถานศึกษาให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ 
    ๒.๓.๒  จัดเวทีวิชาการ  เผยแพร่นวัตกรรมองค์ความรู้ เก่ียวกับ     
การบริหารจัดการ  และการจัดกระบวนการเรียนรู้  ให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
    ๒.๓.๓ จัดต้ังเครือข่าย  สถานศึกษา  เครือข่ายชุมชนเพ่ือการเรียนรู้ 
    ๒.๓.๔ จัดต้ังเครือข่ายบุคคล  ครูแกนน า  ครูต้น แบบ  ชมรมครู  
ชมรมผู้บริหาร  ชมรมบุคลากรทางการศึกษา 
๒.๔  จัดท าสรุปรายงาน  และเผยแพร่เทคนิค  วิธีการ  สื่อ  เครื่องมือ 
หรือรูปแบบ  เครือข่ายนิเทศ  และเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ 
 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ หน้ำ ๓๑ 
 

 งำน/เรื่อง ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
๓.  งำนนิเทศ  ติดตำม  
ตรวจสอบและ
ประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ 

๓.๑ รวบรวม  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศตามสภาพปัญหา ความต้องการ
เก่ียวกับการศึกษาของสถานศึกษา 
๓.๒  จัดท าเกณฑ์ ดัชนีชี้ วัดความส าเร็จ  เครื่องมือและวิธีการนิ เทศ     
การตรวจสอบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๓.๓  สถานศึกษาด าเนินการประเมินตนเอง  และตรวจสอบตามเกณฑ์
และตัวชี้วัดการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๓.๔  นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  ตามเกณฑ์และตัวชี้วัด  วิจัยและพัฒนารูปแบบ/วิธีการ     
ที่เหมาะสม 
๓.๕  ด าเนินหารพิจารณา  คัดเลือกรูปแบบ  วิธีการที่เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนารูปแบบที่ดี  หรือวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
๓.๖  สรุป  อภิปรายผลจากการด าเนินงานนิเทศ  ติดตาม   
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา  วิเคราะห์จุดเด่น จุดควร
พัฒนา  เพ่ือก าหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข  และพัฒนางานต่อไป 
๓.๗   เผยแพร่ผลงานการนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจั ด
การศึกษาของสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
หรือผู้ที่สนใจ 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ หน้ำ ๓๒ 
 

งำนศึกษำ  วิเครำะห์  วิจัย พัฒนำ  ส่งเสริมและพัฒนำส่ือ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ทำงกำรศึกษำ 
 

๑. งำนส่งเสริมและพัฒนำส่ือ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
 

๑.๑ วัตถุประสงค์ 
               ๑.๑.๑ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการส่งเสริมและพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา  ของกลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา  ในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
             ๑.๑.๒ เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงานในการส่งเสริมและพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาของกลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา  ในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพและสามารถด าเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย 

      ๑.๑.๓  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการนิเทศติดตาม  ประเมินผลการใช้สื่อ  
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของสถานศึกษา 

๒. ขอบเขตของงำน 
              งานส่งเสริม  และพัฒนาสื่อนวัตกรรม  และเทคโนโลยีทางการศึกษา  เป็นการปฏิบัติงาน
ของกลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา  ในการศึกษาความต้องการ  การส่งเสริม
และพัฒนาสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการผลิต  การพัฒนา  การใช้สื่อนวัตกรรม  และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา  และการให้บริการสื่อ  การนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผล  ตลอดจนการ
แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ  และเอกชนในการส่งเสริมและพัฒนาสื่อ  การใช้สื่อ  
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

๓. ค ำจ ำกัดควำม 
 งำนส่งเสริมและพัฒนำส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ   หมายถึง  การส่งเสริม
ให้สถานศึกษาผลิต  พัฒนา  และการใช้สื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  รวมทั้งการ
จัดบริการสื่อ  เผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
๒. งานศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัยการพัฒนาส่ือ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

๒.๑ วัตถุประสงค์ 
       ๒.๑.๑ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัยการ
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  ของกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา  ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
       ๒.๑.๒ เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงานในการศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัยการ
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  ของกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา  ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพและสามารถด าเนินการบรรลุผลตาม
เป้าหมาย 
       ๒.๑.๓ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการนิเทศ  ติดตามและประเมินผลในการศึกษา  
ค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย  การพัฒนาสื่อทั้งในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และสถานศึกษาในสังกัด 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ หน้ำ ๓๓ 
 

 

๒.๒  ขอบเขตของงาน 
 การศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัยการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
ของกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  เป็นการด าเนินการให้ เขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษาทุกแห่งได้วิเคราะห์  วิจัย  เพ่ือน าผลการวิเคราะห์  วิจัยไปใช้ในการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  ให้เหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นของแต่ละสถานศึกษา  
 

๒.๓  ค าจ ากัดความ 
 การศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัยการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
หมายถึง  การศึกษาและน าผลการวิ เคราะห์  วิจัยไปใช้ในการพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ส าหรับน ามาใช้ในการเรียนการสอน  เพ่ือเป็นตัวกลางในการน าส่งหรือถ่ายทอดความรู้  
ทักษะ  เจตคติ  จากผู้สอนหรือแหล่งความรู้ไปยังผู้ เรียน  ช่วยให้การเรียนการสอนด าเนินไปอย่าง
สะดวกและมีประสิทธิภาพ  และท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน
ที่ต้ังไว ้

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 

 งำน/เรื่อง ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
๑. งำนส่งเสริม  พัฒนำ
ส่ือ  นวัตกรรม  และ
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๑ ศึกษาข้อมูลความต้องการสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง 
การศึกษา 
๑.๒  ส่ งเสริม  สนั บสนุ นให้สถานศึกษา  ผลิต  พัฒนา  และใช้สื่ อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาส าหรับการจัดการเรียนรู้ 
   ๑.๒.๑ พัฒนาสื่อ   นวัตกรรมและเทคโน โลยีทางการ ศึกษาให้ มี
ประสิทธิภาพ 
   ๑.๒.๒  สรุปผลการประเมิน  การผลิต  การใช้สื่อ  นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา  ในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนตามเกณฑ์
มาตรฐาน และตัวชี้วัด 
๑.๓  ส่ ง เสริ ม และ พัฒ นา บุ คล า กร ใน สถา น ศึ กษ า ให้ มีค วา ม รู้  
ความสามารถในการพัฒนา  การใช้สื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง 
การศึกษา 
๑.๔  จัดระบบบริการสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  เพ่ือ
สนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการ  ของสถานศึกษา 
๑.๕  นิ เทศ  ติดตาม  และประเมินผลกา รใช้สื่ อ  น วัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
๑.๖  ประเมินการใช้  ระบบบริการสื่อนวัตกรรม  และเทคโนโลยีทาง 
การศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 
๑.๗  สรุป  รายงาน  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ หน้ำ ๓๔ 
 

 

 

 งำน/เรื่อง ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
๒. กำรศึกษำค้นคว้ำ   
วิเครำะห์  วิจัยกำร
พัฒนำส่ือนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 

๒.๑ ศึกษาสภาพการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาใน 
การจัดการเรียนรู้ 
๒.๒ วิเคราะห์ตรวจสอบผลการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีใน 
การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด 
๒.๓ พัฒนาต่อยอดเป็นสื่อต้นแบบ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง 
การศึกษา  ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา 
๒.๔ นิเทศติดตามผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานและตัวชี้วัด ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด 
 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ หน้ำ ๓๕ 
 

 งำน/เรื่อง ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
๒. กำรศึกษำค้นคว้ำ   
วิเครำะห์  วิจัยกำร
พัฒนำส่ือนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 

๒.๕ จัดให้มีกระบวนการจัดการความรู้ เพ่ือเผยแพร่ น าเสนอผลงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๒.๖ ประเมินระบบการพัฒนาส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้  
๒.๗ สรุปรายงานผลการด าเนินงานละเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ หน้ำ ๓๖ 
 

งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ ของเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำ 
 

๑. วัตถุประสงค์ 
       ๑.๑ เพ่ือเป็น แนวทางในการปฏิบัติ งาน เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       ๑.๒ เพ่ือให้ได้รูปแบบการพัฒนางานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา 
 

๒. ขอบเขตของงำน 
       งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ      
เขตพ้ืนที่การศึกษามีขอบเขต  ๓  ด้านดังนี้ 
 ๑. ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 

๒. ด้านการวางแผนติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลและการนิเทศการศึกษา 
 ๓. ด้านงานติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินและรายงานผล 
 

๓. ค ำจ ำกัดควำม 
 งำนเลขำนุกำร  หมายถึง งานที่ช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนการท างานของคณะกรรมการ
ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  ด าเนินไปตามบทบาท
อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา 
๒๐ วรรค ๒ ที่ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
เขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือท าหน้าที่  ก ากับ  ดูแลการบริหารจัดการด้านวิชาการ   เก่ียวกับการศึกษา  
วิเคราะห์  วิจัย  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการบริหารและการด าเนินการ  โดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน  และสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือเตรียมรับการนิเทศ  
ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 

คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ
(ก.ต.ป.น.)หมายถึง  องค์คณะบุคคลที่มีบทบาท  อ านาจ  หน้าที่  ในการบริหารงานวิชาการในระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา  ตามที่กฎหมายก าหนด  โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ  ทั้งในส่วนของ
เขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษาในสังกัด  และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ท างานร่วมกับส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา  ในการศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  นิเทศติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการบริหาร  
และการด าเนินการ  โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา  
เพ่ือเตรียมรับการนิเทศ  ติดตามตรวจสอบ  และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 

กำรติดตำม  (Mentoring)  หมายถึง  การศึกษาความก้าวหน้า  การบริหาร  การจัดการ  
และการด าเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

กำรตรวจสอบ  (Inspection)  หมายถึง  การก ากับ  ดูแล  เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการบริหาร
การจัดการศึกษา  และด าเนินการไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนดไว้ 
 กำรประเมินผล  (Evaluation)  หมายถึง  การตีค่าผลการบริหารการจัดการศึกษา  และ
ด าเนินไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนดไว้  โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์และเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ หน้ำ ๓๗ 
 

 กำรนิเทศกำรศึกษำ( Supervision )  หมายถึง  ความร่วมมือระหว่างเขตพ้ืนที่การศึกษา  
และสถานศึกษาในสังกัด  กับคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
เขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยการให้ค าปรึกษา  แนะน า  ส่งเสริม  สนับสนุนเพ่ือปรับปรุงพัฒนา  
 
๔. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 

งำน/เรื่อง ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
๑. การพัฒนาระบบข้อมูล
และสารสนเทศ 
 

๑.๑ ก าหนดขอบข่ายของข้อมูลด้านวิชาการ  บริหารงานบุคคล  
บริห าร งบประมาณ  แ ละบริห ารทั่ วไปของส า นัก งาน เขตพ้ืนที่
การศึกษา  โดยศึกษาจากนโยบาย  แผนพัฒนาการศึกษา  แผนปฏิบัติ
การประจ าปี  รายงานผลการปฏิบัติงาน  จากกลุ่มต่างๆ ในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
๑.๒ รวบรวม  เคราะห์  สังเคราะห์  และจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ 
๑.๓ ตรวจสอบข้อมูลและสารสนเทศเป็นปัจจุบัน 
๑.๔ รายงานผลการวิเคราะห์  สังเคราะห์ที่เป็นข้อมูล  และสารสนเทศ  
ต่อคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
ถึงจุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  และข้อเสนอแนะ 
๑.๕ เผยแพร่ข้อมูลเป็นเอกสาร  และทางเว็บไซต์  ในระบบเครือข่าย  
และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

๒.  การวางแผนการ
ติดตาม  ตรวจสอบ  
ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา 

๒.๑  วิเคราะห์ผลการบริหารและการจัดการศึกษาในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา  ด้านวิชาการ  บริหารงานบุคคล  บริหารงบประมาณ  
และบริหารทั่วไป  ให้เห็นจุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  และข้อเสนอแนะ 
๒.๒  ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  กลยุทธ์ในแผนพัฒนา
คุณภาพการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา 
๒.๓ น าแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและ
การนิ เทศการศึกษามาก าหนดวิธีการ   เครื่อ งมือในการติดตา ม  
ตรวจสอบและนิเทศการศึกษา 
 

๓. จัดประชุม
คณะกรรมการติดตาม  
ตรวจสอบ  ประเมินผล
และการนิเทศการศึกษา
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
(ก.ต.ป.น.) 

 

๓.๑  น าเสนอแผน พัฒนาคุณภา พ  เครื่ อ งมือ  วิ ธีก าร ติดตา ม  
ตรวจสอบ  ประเมินผล  และการนิเทศการศึกษา  ต่อคณะกรรมการ
ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา 
๓.๒ แจ้งแผนพัฒนาคุณภาพ  เครื่องมือ  วิธีการติดตาม  ตรวจสอบ  
ประเมินผล  และการนิเทศการศึกษา  ให้กลุ่มต่างๆ  น าไปสู่การ
ด าเนินการตามแผน 
๓.๓  ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล
และการนิเทศการศึกษา เพ่ือด าเนิน การตามแผน  และแก้ไขการ
ด าเนินงานระหว่างการปฏิบัติ             



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ หน้ำ ๓๘ 
 

 

งำน/เรื่อง ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 ๓.๔  รายงานผลการด าเนิน งานการพัฒนา คุณภาพกา รศึกษาต่อ

คณะกรรมการ 
 

๔.  การติดตาม  
ตรวจสอบ 

 

๔.๑  ด าเนินการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลลการนิเทศตามแนวทาง
ของคณะกรรมการการติดตาม  ตรวจสอบ   ประเมินผล  และนิเทศ
การศึกษา 
๔.๒   รวบรวม  วิ เคราะห์  และประมวลผลข้อ มูลจา กการติดตา ม  
ตรวจสอบ  ประเมินผลและการนิเทศ 
๔.๓ จัดท ารายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและการนิเทศ  
ต่อคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษา  และหน่วยงาน  ที่เก่ียวข้อง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ หน้ำ ๓๙ 
 

 

กำรปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับ
มอบหมำย 
 

๑. วัตถุประสงค์ 
      ๑.๑ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกับ  หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่
เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     ๑.๒ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกับ  หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่
เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

๒. ขอบเขตของงำน 
เป็นคู่มือที่ใช้ส าหรับการปฏิบัติงานร่วมกับ  หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่

เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมายใน  ๒  ด้านคือ 
          ๑. การปฏิบัติงานร่วมกับ  หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่
ได้รับมอบหมายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          ๒.. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกับ  หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

๓. ค ำจ ำกัดควำม 
ปฏิบัติงำนร่วมกับ หรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืน หมายถึง การท างาน

ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน  หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนทั้งภายใน  และภายนอก  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
               หน่วยงำนภำยใน  หมายถึง  ส่วนราชการต่างๆ  ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
               หน่วยงำนภำยนอก  หมายถึง  หน่วยงานอ่ืนๆ  ที่นอกเหนือจากส่วนราชการใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

๔. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

 

 งำน/เรื่อง ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
๑. กำรปฏิบัติงำนร่วมกับ  
หรือสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนของส่วน
รำชกำรในส ำนักงำนเขต
พ้ืนท่ีกำรศึกษำ 

๑.๑  ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจ และบทบาทอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือหาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน 
๑.๒  เสนอแนวทางการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ผู้มีอ านาจพิจารณาตัดสินใจ 
๑.๓ ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุ น  และปฏิบัติ งาน ร่วมกับ หรือ
สนับสนุนหน่วยงานอ่ืนภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
๑.๔  ติดตาม  ประเมินผล  สรุป  และรายงานผลการปฏิ บัติของ
หน่วยงานภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รวมทั้งเผยแพร่ผลงาน
ต่อหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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   ๒.๓  งำนพัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  

 สำระกำรเรียนรู้  หมายถึง องค์ความรู้ ทักษะและค่านิยมที่ผู้เรียนควรเรียนรู้  เพ่ือจะช่วย
น าพาให้ บรรลุคุณภาพตามเป้าหมายที่ก าหนด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ หมายถึง กลุ่มขององค์ความรู้ 
ทักษะและคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน การเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์
ต่างๆ โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดแบ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็น ๘ กลุ่ม ได้แก่   
๑) ภาษาไทย ๒) คณิตศาสตร์ ๓) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔) สังคม ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

๕)  สุขศึกษาและพลศึกษา ๖) ศิลปะ ๗) การงานอาชีพ และ ๘) ภาษาต่างประเทศ   

มำตรฐำนกำรเรียนรู้  (Content standards/Academic standards/Learning standards 
หมายถึง คุณภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวผู้ เรียนเป็นสิ่งที่ผู้ เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้เม่ือจบการศึกษา
ขั้น พ้ืนฐาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะที่ระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ถือเป็นสิ่งจา
เป็น ส าหรับผู้เรียนทุกคน ดังนั้น หน่วยงานที่เก่ียวข้องทางการศึกษาทั้งระดับชาติ เขตพ้ืนที่การศึกษา
และ สถานศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุคุณภาพ
ตามที่ มาตรฐานก าหนด มาตรฐานการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนและ
พัฒนา คุณภาพการศึกษา เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาทั้งใน
ระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัยและใช้สาหรับผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แนวคิด
ดังกล่าวอยู่บนฐานความเชื่อ ที่ว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันได้   

 

 

 

 งำน/เรื่อง ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
๒. กำรปฏิบัติงำนร่วมกับ  
หรือสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนของส่วน
รำชกำรนอกส ำนักงำน
เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 

๒.๑ ศึกษา  วิเคราะห์ภารกิจ  และบทบาทอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน
นอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือหาแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน 
๒.๒  เสนอแนวทางการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้ผู้มีอ านาจพิจารณาตัดสินใจ 
๒.๓ ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุ นและปฏิ บัติงานร่วมกับ  หรือ
สนับสนุนหน่วยงานอ่ืนภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่กา รศึกษาตามที่
ได้รับมอบหมาย 
๒.๔  ติดตาม  ประเมินผล  สรุป  และรายงานผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รวมทั้งเผยแพร่
ผลงานต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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ตัวชี้วัด ( Indicators) หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ ซ่ึงสะท้อนถึงมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดมีลักษณะเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรมในการน าไปใช้ในการก าหนดเนื้อหา 
การเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์ส าคัญสาหรับการวัดและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพผู้ เรียน 
โดยทั่วไปจะมีการ ก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือใช้ในการตรวจสอบผู้ เรียนเป็นระยะๆ ในการพัฒนาไปสู่

มาตรฐานการเรียนรู้  

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้  เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพ่ือพัฒนางานสถานศึกษา
หรือ ครูผู้สอนในด้านการพัฒนาองค์ความรู้  ทักษะและคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ เก่ียวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่างๆ โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จัดแบ่งกลุ่มสาระการ เรียนรู้ เป็น ๘ กลุ่ม ได้แก่ ๑) ภาษาไทย ๒) คณิตศาสตร์ ๓) วิทยาศาสตร์และ
เทคโน โลยี  ๔) สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม  ๕) สุข ศึกษา และพล ศึกษา  ๖) ศิลปะ            

๗) การงานอาชีพ  และ  ๘) ภาษาต่างประเทศ  

   ๒.๔  งำนพัฒนำกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน  

ภำคีเครือข่ำย  หมายถึง กลุ่มบุคคล องค์กรที่มีเป้าหมายร่วมกัน มารวมตัวกันด้วยความ
สมัครใจ เพ่ือท ากิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย (ร่วมคิด / วางแผน ร่วมท า ร่วมประเมินผล)  โดยมี
ความสัมพันธ์ แนวราบ มีความเสมอภาค และเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  งานกลุ่มเครือข่าย
สถานศึกษา เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพ่ือพัฒนางานของ สถานศึกษาในรูปของภาคี
เครือข่าย ในการท างานร่วมกันกับกลุ่มสถานศึกษาในลักษณะของเครือข่ายใน ด้านการประสานงาน 
(Coordination)  ความร่วมมือ (Cooperation)  การท างานร่วมกัน (Collaboration)  และการมี
ส่วนร่วม (Participation) ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและการ ปฏิบัติงานของสถานศึกษา
ครอบคลุม ๔ ภาระงาน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ  การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารงานทั่วไป ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓  บริหารจัด
การศึกษา ๖ อ าเภอ มีเครือข่ายโรงเรียนจ านวน ๑๙ เครือข่าย มีโรงเรียนในสังกัดจ านวน ๑๙๐ แห่ง  

ประกอบด้วย  ๑๘๒ โรงเรียน  ๘ สาขา  รายละเอียดดังนี้ 
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อ ำเภอ ที่ เครือข่ำยโรงเรียน จ ำนวน 
โรงเรียนทั้งหมด 

จ ำนวนโรงเรียนตำมระดับช้ันที่เปิดสอน 
ปฐมวัย-ป.๖ ปฐมวัย-ม.๓ ปฐมวัย-ม.๖ 

จัตุรัส ๑ กุดน้ าใส-หนองบัวโคก ๑๒ ๑๐ ๒  
 ๒ จัตุรัส-หนองบัวใหญ่ ๙ ๗ ๒  
 ๓ บ้านขาม-หนองโดน ๑๒ ๑๑ ๑  
 ๔ ลุ่มบึงละหาน ๗ ๖ ๑  
 ๕ ส้มป่อย-บัวบาน ๖ ๓ ๓  

รวมจัตุรัส ๕ ๔๖ ๓๗ ๙  

บ าเหน็จณรงค์ ๖ บึงชวน ๘ ๕ ๓  

๗ บ้านเพชร ๘ ๗ ๑  
 ๘ บ้านตาล-หัวทะเล ๑๐ ๙ ๑  
 ๙ เพชรเริงรมย์ ๑๑ ๘ ๓  

รวมบ ำเหน็จณรงค์  ๓๗ ๒๙ ๘  
เทพสถิต ๑๐ ห้วยยายจ๋ิว ๗ ร.ร. ๑ สาขา ๕ ร.ร.  

๑ สาขา 
๒  

 ๑๑ วะตะแบก ๑๐ ๙ ๑  
 ๑๒ นายางกลัก ๗ ร.ร. ๒ สาขา ๕ ร.ร.  

๒ สาขา 
๒  

 ๑๓ โป่งนก ๘ ร.ร. ๑ สาขา ๒ ร.ร. 
๑ สาขา 

๖  

 ๑๔ ทุ่งกระเจียว ๑๑ ๘ ๓  
รวมเทพสถิต  ๔๓ ร.ร. 

๔ สาขา 
๒๙ ร.ร. 
๔ สำขำ 

๑๔  

หนองบัวระเหว ๑๕ หนองบัวระเหว ๑๔ ๑๐ ๔  
 ๑๖ ไทรทอง ๑๒ ร.ร. ๓ สาขา ๗ ร.ร. 

๓ สาขา 
๔ ๑ 

รวมหนองบัวระเหว  ๒๖ ร.ร. 
๓ สาขา 

๑๗ ร.ร. 
๓ สำขำ 

๘ ๑ 

เนินสง่า ๑๗ ตาเนิน-กะฮาด ๘ ๖ ๒  
 ๑๘ หนองฉิม-รังงาม ๘ ๗  ๑ 

รวมเนินสง่ำ ๑๖ ๑๓ ๒ ๑  
ซับใหญ่ ๑๙ ซับใหญ่ ๑๔ ร.ร. 

 ๑ สาขา 
๑๐ ร.ร. 
๑ สำขำ 

๓ ๑ 

รวมซับใหญ่  ๑๔ ร.ร. 
 ๑ สาขา 

๑๐ ร.ร. 
๑ สำขำ 

๓ ๑ 

รวมทั้งสิ้น ๑๘๒ ร.ร. 
๘ สำขำ 

๑๓๕ ร.ร. 
๘ สำขำ 

๔๔ ๓ 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ หน้ำ ๔๓ 
 

   ๒.๕  งำนพิเศษ งำนโครงกำรและตัวชี้วัด  

งานพิเศษ งานโครงการและตัวชี้วัด เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพ่ือพัฒนางาน  
ในหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ที่ เก่ียวข้องกับงานพิเศษที่ไม่ใช่งานตามมาตรฐานต าแหน่ง รวมถึงงาน
โครงการและ ตัวชี้วัดที่ เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึงเป็นฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานในปีต่อไปในระดับ

เขตพ้ืนที่การศึกษา 
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ตอนท่ี  ๒ 

โครงสร้ำงกำรบริหำรและกำรจัดวำงบุคลำกร 

 

๑.  กำรจัดโครงสร้ำงกำรบริหำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต ๓  ได้จัดโครงสร้างการบริหารงาน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ซ่ึงมีหน้าที่ส าคัญเก่ียวกับ การพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การนิเทศ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา และร่วมสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานกับหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องประกอบด้วย  ๗  งาน  ดังนี้ 

๑. งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  หลักสูตร
ระดับก่อนประถมศึกษา (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย) และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ  และ งานศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน) 

๒.  งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินเก่ียวกับการวัดและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา   

๓.  งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา        

๔.  งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา              

๕.  งานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
๖.  งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ 

เขตพ้ืนที่การศึกษา        
    ๗. งานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

การบริหารจัดการอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
และรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาที่ ดูแลรับผิดชอบกลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา  สามารถแสดงเป็นแผนผังโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา  ตามแผนภาพ 

 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ หน้ำ ๔๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพที่ ๑  แสดงโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต ๓ 

 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต ๓ 

 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

๑. งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
หลักสูตรระดับก่อนประถมศึกษา (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย) และหลักสูตร
การศึกษาพิเศษ  และงานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร   การเรียนการ
สอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

๒.  งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเก่ียวกับการวัดและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา                       
 

๓.  งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา        
 

๔. งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา              

 

๕.  งานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

๖.  งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

๗. งานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

 

 

แผนภาพแสดงโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ หน้ำ ๔๖ 
 

๒.  กำรจัดวำงบุคลำกร 

กลุ่มนิเทศ คิดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ  เขต ๓  มีศึกษานิเทศก์ จ านวน ๑๗ คน เจ้าพนักงานธุรการ ๑ คน และลูกจ้างชั่วคราว
(ธุรการ) ๑ คน ได้จัดวางบุคลากรในกลุ่มงานตามโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา  ดังนี้ 

๒.๑ การจัดบุคลากรตามภารกิจ 

งาน บุคลากร 
๑. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

นางโชติกา  ชาลีรินทร์ 

๒. งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  หลักสูตรระดับก่อนประถมศึกษา (หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย) และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ   และ งานศึกษา วิเคราะห์ 
วิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

นางวาสนา  ตาลทอง 
นางสาวบุญยกร  ประกอบวรการ 
นางสาวดอกไม้  ชินโคตร 
 

๓. งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
เก่ียวกับการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา   

นางปัญจรัชต์ิ  สุจ านงค์ 
นางภรณ์วัศยา  กาบค า 
นางวาสนา  เชื้อจ ารูญ 
นางวรจันทร์  แตงทิพย์ 

๔. งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา        
 

นางสาวกรรณิกา  กระจ่างวงษ์ 
นางสาวสุพิชชา  ต่อสกุล 

๕. งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา              
 

นายวรายุทธ  ทวีลาภ 
นางสุกัญญา  ประทุมวงษ์ 
นายสามิตร  เปรี่ยมพิมาย 
นางภาณินี  ศรีทัศน์ 

๖. งานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายสายทอง  แตงทิพย์ 
นางสาวรุ่งฤดี  ตรีภพ 
 

๗. งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา        

นางสาวสมลักษณ์  วิจบ 

๘. งานธุรการกลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัด
การศึกษา   

นางสาวเรณู  ภูมิรา 
นางสาวกุสุมา  เทียนสันเทียะ 

 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ หน้ำ ๔๗ 
 

    ๒.๒ งานกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ที ่ กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณะท างาน 
๑ ภาษาไทย นางสาวกรรณิกา กระจ่างวงษ์ นายสายทอง  แตงทิพย์ 

นางภาณินี  ศรีทัศน์ 

๒ คณิตศาสตร์ นางวาสนา  ตาลทอง นางภรณ์วัศยา  กาบค า 
๓ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายวรายุทธ  ทวีลาภ นางสาวดอกไม้  ชินโคตร 

นางปัญจรัชต์ิ  สุจ านงค์ 
๔ ภาษาต่างประเทศ นางโชติกา  ชาลีรินทร์   นางวาสนา เชื้อจ ารูญ 
๕ สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
นางสาวบุญยกร ประกอบวรการ นางสาวรุ่งฤดี  ตรีภพ 

๖ สุขศึกษาและพลศึกษา นางภาณินี  ศรีทัศน์ นายสามิตร  เปรี่ยมพิมาย 
๗ ศิลปะ 

-ทัศนศิลป์ 
-ดนตรี นาฏศิลป์ 

 
นายสามิตร  เปรี่ยมพิมาย 
นางสาวสุพิชชา  ต่อสกุล 

 
 

๘ การงานอาชีพ นางสาวสมลักษณ์  วิจบ  
๙ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

-ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
-แนะแนว 
-กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณฯ 

 
นายสามิตร  เปรี่ยมพิมาย 
นางภาณินี  ศรีทัศน์ 
นางสาวบุญยกร ประกอบวรการ 

 

๑๐ ปฐมวัย นางสุกัญญา  ประทุมวงษ์ นางวรจันทร์  แตงทิพย์ 

๑๑ การศึกษาพิเศษ นายวรายุทธ ทวีลาภ นางภาณินี  ศรีทัศน์ 
 

    ๒.๓ งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน 

อ าเภอ ที ่ เครือข่ายโรงเรียน จ านวน 
โรงเรียน 

รวมจ านวน
โรงเรียน 

จ านวน
ศึกษานิเทศก์ 

ผู้รับผิดชอบ 

จัตุรัส ๑ กุดน้ าใส-หนองบัวโคก ๑๒ ๔๖ ๔ โชติกา 
สายทอง 
ปัญจรัชต์ิ 
ภรณ์วัศยา 
 

 ๒ จัตุรัส-หนองบัวใหญ่ ๙  
 ๓ บ้านขาม-หนองโดน ๑๒  
 ๔ ลุ่มบึงละหาน ๗  

 ๕ ส้มป่อย-บัวบาน ๖   
 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ หน้ำ ๔๘ 
 

อ าเภอ ที ่ เครือข่ายโรงเรียน จ านวน 
โรงเรียน 

รวมจ านวน
โรงเรียน 

จ านวน
ศึกษานิเทศก์ 

ผู้รับผิดชอบ 

บ าเหน็จณรงค์ ๖ บึงชวน ๘ ๓๗ ๓ สุกัญญา 
สุพิชชา 
วรายุทธ 
 

 ๗ บ้านเพชร ๘  
 ๘ บ้านตาล-หัวทะเล ๑๐  
 ๙ เพชรเริงรมย์ ๑๑  

เทพสถิต ๑๐ ห้วยยายจิ๋ว ๗ ร.ร. ๑ สาขา ๔๓ ร.ร. 
๔ สาขา 

๕ วรายุทธ 
สมลักษณ์ 
บุญยกร 
ดอกไม้ 
ภาณินี 

 ๑๑ วะตะแบก ๑๐  
 ๑๒ นายางกลัก ๗ ร.ร. ๒ สาขา  
 ๑๓ โป่งนก ๘ ร.ร. ๑ สาขา  
 ๑๔ ทุ่งกระเจียว ๑๑  

หนองบัวระเหว ๑๕ หนองบัวระเหว ๑๔ ๒๖ ร.ร. 
๓ สาขา 

๓ วาสนา ตาลทอง 
รุ่งฤดี 
วรจันทร์ 

 ๑๖ ไทรทอง ๑๒ ร.ร. ๓ สาขา  

เนินสง่า ๑๗ ตาเนิน-กะฮาด ๘ ๑๖ ๑ กรรณิกา 
วาสนา เช้ือจ ารูญ 

 ๑๘ หนองฉิม-รังงาม ๘   
ซับใหญ่ ๑๙ ซับใหญ่ ๑๔ ร.ร. ๑ สาขา ๑๔ ร.ร. ๑ สาขา ๑ สามิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ หน้ำ ๔๙ 
 

ตอนท่ี ๓ 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 
ส านั กงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต ๓  ได้ก าหนดมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนผลการจัดการศึกษาตามโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ตามขอบข่ายภาระงาน  ๗  งาน  ดังนี้ 

๑. งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน  หลักสูตร
ระดับก่อนประถมศึกษา (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย) และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ  และ งานศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน) 

๒.  งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินเก่ียวกับการวัดและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา   

๓.  งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา              

๔.  งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา        

๕.  งานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
๖.  งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ 

เขตพ้ืนที่การศึกษา        
    ๗. งานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

    งานปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย ได้ก าหนดเป็นบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ทุกคนตามภาระงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

 
 
 
 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ หน้ำ ๕๐ 
 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำระงำนกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน : งำนประสำน ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนหลักสูตรกำรศึกษำระกับก่อนประถมศึกษำ (กำรศึกษำ
ปฐมวัย) และหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ 

ภำระงำน ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน มำตรฐำนคุณภำพงำน/ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑..งานประสาน ส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๑.๑ ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๑.๒ นิเทศ ติดตาม ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา
มีความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

ตลอดปีการศึกษา 
 

มิ.ย.๖๓ - มี.ค. ๖๔ 
 

๑) สถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษาระดับการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน 
๒) สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
๓) นักเรียนระดับการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานมีคุณภาพได้มาตรฐาน 

นางสาวบุญยกร  ประกอบวรการ 
นางวาสนา  ตาลทอง 
นางสาวดอกไม้ ชินโคตร 

๒. งานประสาน  ส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษา (หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย) 

๒.๑ ประสาน  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย) 
๒.๒ นิเทศ ติดตาม ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา
มีความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบท่ี
เหมาะสมกับศักยภาพและบริบท 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 

มิ.ย.๖๓ - มี.ค. ๖๔ 
 

๑) สถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษาระดับปฐมวัย 
๒) สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
๓) นักเรียนปฐมวัยมีคุณภาพได้
มาตรฐาน 
 
 

นางสุกัญญา ประทุมวงษ์ 
นางวรจันทร์  แตงทิพย์ 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ หน้ำ ๕๑ 
 

ภำระงำน ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน มำตรฐำนคุณภำพงำน/ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

๓.  งานประสาน  ส่งเสริม  
สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาพิเศษ 

 

 

 

๓.๑ งานประสาน  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
๓.๒ นิเทศ ติดตาม ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา
มีความพร้อมในการจัดการศึกษาพิเศษในรูปแบบท่ี
เหมาะสมกับศักยภาพและบริบท 

พ.ค.-มิ.ย.๖๓ 
 

มิ.ย.๖๓ - มี.ค. ๖๔ 
 
 

๑) สถานศึกษามีหลักสูตร 
การพิเศษ 
๒) สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ในการ
บริหารจัดการหลักสูตรการศึกษา
พิเศษสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
๓) นักเรียนการศึกษาพิเศษมี
คุณภาพได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

นายวรายุทธ  ทวีลาภ 
นางภาณนี  ศรีทัศน์ 

 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน : งำนศึกษำ  วิเครำะห์  วิจัยเพ่ือพัฒนำหลักสูตร และกระบวนกำรเรียนรู้ 

ภำระงำน ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน มำตรฐำนคุณภำพงำน/ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. งานศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย
เพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

๑.๑ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
๑.๒ งานส่งเสริมให้สถานศึกษาน าผลศึกษา ค้นคว้า 
วิเคราะห์ วิจัยมาใช้พัฒนาให้มีความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการหลักสูตร 

เม.ย.๖๓ - มี.ค. ๖๔ 
 

พ.ค.๖๓-  มี.ค. ๖๔ 

๑) สถานศึกษามีการศึกษา วิเคราะห์ 
วิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
 

นางวาสนา  ตาลทอง 
นางสาวบุญยกร  ประกอบวรการ 
นางสาวดอกไม้ ชินโคตร 
นางสุกัญญา ประทุมวงษ์ 
นางภาณินี  ศรีทัศน์ ๒. งานศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย

เพ่ือพัฒนาการสอนและ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

๒.๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพ่ือพัฒนาการสอนและ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
๒.๒ งานส่งเสริมให้สถานศึกษาน าผลการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัยมาพัฒนาการสอนและกระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

เม.ย.๖๓ - มี.ค. ๖๔ 
 

พ.ค.๖๓ - มี.ค. ๖๔ 

๑) สถานศึกษามีการศึกษา   
วิเคราะห์วิจัยเพ่ือพัฒนาพัฒนาการ
สอนและกระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
๒) สถานศึกษามีการน าผลการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัยมาพัฒนาการสอนและ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ หน้ำ ๕๒ 
 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน : งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลเก่ียวกับกำรวัดผลและประเมินผลกำรศึกษำ 

ภำระงำน ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน มำตรฐำนคุณภำพงำน/ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ .งานวิจัย พัฒนา   
ส่งเสริม ติดตามตรวจสอบ 

และประเมินเก่ียวกับการ
วัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ระดับช้ันเรียนและ
สถานศึกษา 

๑.๑ ศึกษาหลักเกณฑ์  และแนวปฏิบัติในการวัด  และ
ประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษารวมท้ังแนวทางการ
วัด  และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑ .๒  เส ริม สร้ าง ความ รู้ความ เข้ าใจ ให้ กับผู้บ ริหา ร
สถานศึกษา ครูและบุคลากร ในสถานศึกษาเก่ียวกับ  การ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร และ    การ
เทียบโอนผลการเรียน 

๑.๓ ส่ง เสริม สนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในปฏิบัติการ
วัดและประเมินผล ตลอดจนความเข้าใจ      ในเทคนิค 
วิธีการวัดและประเมินรูปแบบต่าง ๆ โดย   เน้น การ
ประเมินตามสภาพจริง 

๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาเคร่ืองมือท่ีเป็น
มาตรฐาน บริหารจัดการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
และจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ 

๑.๕ ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๑.๖ ประสานให้มีการด าเนินการสอนซ่อมเสริมในภาคฤดู
ร้อนเพ่ือแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียน 

พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 
 

มิถุนายน ๒๕๖๓ - 
เมษายน ๒๕๖๔ 

 

 

มิถุนายน ๒๕๖๓ - 
เมษายน ๒๕๖๔ 

 

 

มิถุนายน ๒๕๖๓ - 
เมษายน ๒๕๖๔ 

 

มิถุนายน ๒๕๖๓ - 
เมษายน ๒๕๖๔ 

 

มีนาคม ๒๕๖๓ - 
เมษายน ๒๕๖๔ 

๑) .ครูมีความ รู้ ความเข้าใจการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ระดับช้ันเรียนและ
สถานศึกษา 

๒ )  สถาน ศึกษ ามี คู่ มื อ กา ร วัดแล ะ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
๓ ) . ครูด า เนิ น ง าน ด้าน กา รวัดแล ะ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

๔) สถานศึกษาขอใช้ข้อสอบกลางและน า
ผลการสอบไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพนักเรียน  
๕) สถานศึกษาจัดท าข้อมูลสารสนเทศ  
ผลการประเมินระดับสถานศึกษา 

นางปัญจรัชต์  สุจ านงค์ 

นางภรณ์วัศยา  กาบค า 

นางวาสนา  เช้ือจ ารูญ 

นางวรจันทร์  แตงทิพย์ 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ หน้ำ ๕๓ 
 

ภำระงำน ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน มำตรฐำนคุณภำพงำน/ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑.งานวิจัย พัฒนา   
ส่งเสริม ติดตามตรวจสอบ 

และประเมินเก่ียวกับการ
วัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ระดับช้ันเรียนและ
สถานศึกษา (ต่อ) 

๑.๗ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และให้ค าปรึกษาให้แก่
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา
เก่ียวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการจัด
เอกสารหลักฐานการศึกษา 

๑.๘ วิจัย พัฒนา และประเมินผลการด าเนินงานด้านการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ระดับช้ันเรียนและสถานศึกษา
เพ่ือน าผลมาใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา 

มิถุนายน ๒๕๖๓ - 
เมษายน ๒๕๖๔ 

 
 
 

มิถุนายน ๒๕๖๓ - 
เมษายน ๒๕๖๔ 

 

  

๒.งานวิจัย พัฒนา   
ส่งเสริม ติดตามตรวจสอบ 

และประเมินเก่ียวกับการ
วัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

๒.๑  ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวป ฏิบัติในการวัดและ
ประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับสถานศึกษาและระดับเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 

๒.๒ ประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้องกับการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๒ .๓  เส ริม ส ร้า งความ รู้ ความ เข้ าใจ ให้ กับ ผู้บ ริหา ร
สถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษาเก่ียวกับการวัด
และประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา๒.๔ 
ก าหนดวิธีการและพัฒนา/จัดท าเคร่ืองมือท่ีเป็นมาตรฐาน
ส าหรับใช้ประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๒.๕ ด าเนินการประเมินคุณภาพของผู้เรียนของสถานศึกษา
ในสังกัดในรูปแบบของคณะกรรมการ 

 

พ.ค.- มิ.ย.๒๕๖๓ 

 

กรกฏาคม ๒๕๖๓- 

มีนาคม ๒๕๖๔ 
 

กรกฏาคม ๒๕๖๓- 

มีนาคม ๒๕๖๔ 
 
 

กรกฏาคม ๒๕๖๓ - 
มีนาคม ๒๕๖๔ 

 
 

กรกฏาคม ๒๕๖๓ - 
มีนาคม ๒๕๖๔ 

๑) มีคลังข้อสอบ/เคร่ืองมือการประเมิน
รายมาตรฐาน/ตัวช้ีวัด   ๔ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ห ลัก ช้ัน  ป .๖  และ  ม.๓  และ
ข้อสอบ NT 
๒) จัดสอบ  Pre NT และ  Pre O-NET 
เตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติ 

๓) รายงานผลการสอบ  Pre NT และ   
Pre O-NET 
๔) นิ เทศติดตาม สถาน ศึกษาท่ี ขอใ ช้
ข้อสอบกลาง และการน าผลการสอบไปใช้
ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

๕) มีระบบการประเมิน  

นางปัญจรัชต์  สุจ านงค์ 

นางภรณ์วัศยา  กาบค า 

นางวาสนา  เช้ือจ ารูญ 

นางวรจันทร์  แตงทิพย์ 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ หน้ำ ๕๔ 
 

ภำระงำน ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน มำตรฐำนคุณภำพงำน/ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

๒.งานวิจัย พัฒนา   
ส่งเสริม ติดตามตรวจสอบ 

และประเมินเก่ียวกับการ
วัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา(ต่อ) 

๒.๖ วิจัย พัฒนา และประเมินผลการด าเนินงานด้านการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ระดับช้ัน ระดับสถานศึกษา และ
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือน าผลมาใช้ในการวางแผน
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

๒.๗ รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสถานศึกษา
เพ่ือให้สถานศึกษาน าไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

๒.๘ น าผลการวิจัย การประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

พฤษภาคม ๒๕๖๓ - 
มีนาคม ๒๕๖๔ 

 
 

ธันวาคม ๒๕๖๓ -
เมษายน  ๒๕๖๔ 

 
 

 

กรกฏาคม ๒๕๖๓ - 
มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ หน้ำ ๕๕ 
 

ภำระงำน ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน มำตรฐำนคุณภำพงำน/ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

๓.งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม 
ติดตามตรวจสอบและประเมิน
เก่ียวกับการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้
ระดับชาติ 
 

๓.๑ ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติในการวัดและ
ประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ 

๓.๒  ประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับ   
การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ เช่น สถาบัน  
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)  ส านักทดสอบ  
ทางการศึกษา 

๓.๓ เสริม สร้างความ รู้ความ เข้าใจให้กับผู้บ ริหา ร
สถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษาเก่ียวกับ   
การวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ 

๓.๔ ด าเนินการประเมินคุณภาพของ ผู้เรียนตามแนวทาง 
ท่ีกระทรวงศึกษาธิการสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ หรือส านักทดสอบทางการศึกษาก าหนด 

๓.๕ รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ  
ต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และเผยแพร่
ต่อสถานศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษาน าไปใช้เป็นข้อมูล    
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

๓.๖ น าผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติ      
มาใ ช้ เป็น ข้อมู ลในกา รวาง แผนยกระ ดับ คุณ ภาพ       
การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
 

กรกฎาคม ๒๕๖๓ -
มีนาคม ๒๕๖๔ 

 
 
 
 

มิถุนายน ๒๕๖๓ - 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

 
มกราคม - 

มีนาคม ๒๕๖๔ 
 
 

เมษายน  ๒๕๖๔ 
 
 
 
 

พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

๑) สถานศึกษามีแนวปฏิบัติใน
การวัดและประเมนผลท่ีชัดเจน 
๒) มีแผนการวัดและประเมินผล
ระดับชาติท่ีชัดเจน 
๓) มี ราย งานผลการทดสอบ
ระดับชาติ RT NT และ  O-NET 
๓ )  วิเคราะ ห์ผลการทดสอบ
ระดับชาติ RT NT และ  O-NET 
และเผยแพร่แก่สถานศึกษา 

๔) สถานศึกษาและเขตพ้ืนท่ีใ ช้
ผลการทดสอบระดับชาติในการ
วาง แผนยกระดับผล สัม ฤท ธ์ิ
ทางการเรียน 

นางปัญจรัชต์  สุจ านงค์ 

นางภรณ์วัศยา  กาบค า 

นางวาสนา  เช้ือจ ารูญ 

นางวรจันทร์  แตงทิพย์ 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ หน้ำ ๕๖ 
 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน : งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำนกำรศึกษำ และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประเมินติดตำม และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 

ภำระงำน ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน มำตรฐำนคุณภำพงำน/ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. งานพัฒนาส่งเสริม  
มาตรฐานการจัดการศึกษาและ
การประกันคุณภาพการศึกษา 

๑.๑ ศึกษาข้อมูล/วิเคราะห์ระบบการประกันคุณภาพ
ของสถานศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๑.๒ ส่งเสริมพัฒนาระบบประกันภายในสถานศึกษา 

๑.๓ นิเทศ ติดตามและประเมินผล 

๑.๔ สรุปและรายงานผลการพัฒนา 

   พฤษภาคม ๒๕๖๓ - 
    มีนาคม  ๒๕๖๔ 

 

๑) มีเอการคู่มือแนวทางการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

๒) สถานศึกษาในสังกัดมีระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

นายวรายุทธ  ทวีลาภ 

นางสุกัญญา ประทุมวงษ์ 

นายสามิตร เปร่ียมพิมาย 

นางภาณินี  ศรีทัศน์ 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

๒. งานติดตาม  ตรวจสอบ  
คุณภาพการศึกษา 

๒.๑ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๒.๒ พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนในโรงเรียนทุกคน 

๒.๓ พัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

๒.๔ ประเมินประกันคุณภาพภายใน 

๒.๕ รายงานติดตามประเมินผล การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 

พฤษภาคม ๒๕๖๓ - 
    มีนาคม  ๒๕๖๔ 

 

๑) มีเคร่ืองมือ ปฏิทิน แผนการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 

๒) ผลการประเมินสถานศึกษา      
มีระบบการประเมินระดับดี 

ข้ึนไป 

๓.งานวิจัยพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 

๓.๑ ศึกษาข้อมูลระบบการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมาย  ๑๐ 
เครือข่าย 

๓.๒ ออกแบบนวัตกรรมการพัฒนา ระบบความร่วมมือ
การประกันคุณภาพการศึกษา 

๓.๓ ประสานความร่วมมือกับทีมวิจัยของ สพฐ. 
๓.๔ นิเทศ ติดตามคณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ ๓ 

๓.๕ รายงานผลการด าเนินการ 

เมษายน ๒๕๖๓ –  
 มีนาคม  ๒๕๖๔ 

๑) มีข้อมูลพ้ืนฐานการ
ด าเนินงาน 

๒) สถานศึกษาใน ๑๐ เครือข่าย 

โรงเรียน  มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 

๓) มีเอกสารรายงานการวิจัย 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ หน้ำ ๕๗ 
 

ภำระงำน ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน มำตรฐำนคุณภำพงำน/ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

๔. งานประสานงาน         
การประเมินคุณภาพภายนอก 

๔.๑ ศึกษาผลการประเมิน สมศ.  รอบท่ีสามของ
สถานศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูล 

๔.๒ นิเทศให้แนวทางการพัฒนาการประเมินรอบส่ี 

๔.๓ นิเทศเกณฑ์การประเมินรอบส่ี 

๔.๔ ประสานความร่วมมือผู้เก่ียวข้อง 

๔.๕ ประสานความร่วมมือ สมศ. 
๔.๖ รายงานผลการด าเนิน 

เมษายน ๒๕๖๓ –  
มีนาคม  ๒๕๖๔ 

๑) สถานศึกษา ท่ีรับการประเมิน 

คุณภาพภายนอก มีผลการ 

ประเมินระดับดี ข้ึนไป 

๒) น าผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

นายวรายุทธ  ทวีลาภ 

นางสุกัญญา ประทุมวงษ์ 

นายสามิตร เปร่ียมพิมาย 

นางภาณินี  ศรีทัศน์ 
 

 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน : งำนศึกษำ วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม และพัฒนำส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 

ภำระงำน ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน มำตรฐำนคุณภำพงำน/ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. งานส่งเสริมพัฒนาส่ือ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

๑.๑ ศึกษาความต้องการส่ือ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา  
๑.๒ ด าเนินการพัฒนาส่ือ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา  รวมท้ังส่ือต้นแบบของหน่วยงาน  เพ่ือ
สนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา 
๑.๓ ส่งเสริมและพัฒนาครู  ผู้บริหารสถานศึกษาให้มี
ความรู้ความสามารถในการพัฒนาส่ือ  นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
๑.๔  นิ เทศติดตาม  และประเมินผลการพัฒนาส่ือ  
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  เ พ่ือน าผล     
มาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 

 

พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 

มิถุนายน  – 

ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 

มิถุนายน  – 

ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 

มิถุนายน  – 

ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 

๑) ครูมีรูปแบบการพัฒนาและใช้
ส่ือนวัตกรรมฯท่ีมีประสิทธิภาพ 

๒) มีการนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาและใช้ส่ือ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

๓) สรุปรายงานการนิเทศการ
พัฒนาและใช้ส่ือฯ 
 

นางสาวกรรณิกา กระจ่างวงษ์ 

นางสาวสุพิชชา  ต่อสกุล 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ หน้ำ ๕๘ 
 

ภำระงำน ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน มำตรฐำนคุณภำพงำน/ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. งานส่งเสริมพัฒนาส่ือ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา (ต่อ) 

๑.๕ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนในการส่งเสริมการใช้ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
๑.๖. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  การพัฒนาส่ือ  นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

มกราคม  – 

เมษายน ๒๕๖๔ 
  

๒. งานศึกษา ค้นคว้า 
วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาส่ือ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

 

๒.๑ ศึกษาค้นว้า  วิเคราะห์  วิจัยเ ก่ียวกับการพัฒนาส่ือ  
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๒.๒  วิจั ยเ พ่ือพัฒนาส่ือต้นแบบ  น วัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา  ใ ห้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานศึกษา 
๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาท่ีด าเนินการศึกษา 
ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย  ได้มีโอกาสแลกเปล่ียนผลการ
วิเคราะห์ วิจัย น าไปใช้  และเผยแพร่ส่ือ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๑) มีข้อมูลสารสนเทศการใ ช้ส่ือ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

๒) มีการเผยแพร่น าเสนอผลงาน
และ แลกเป ล่ียน เรียน รู้ กา ร
พัฒ น า ส่ื อ  น วัตก รรม แ ล ะ
เทคโน โลยี  ท่ี เป็ น แบบอย่า ง 
(Best Practice) 
 

นางสาวกรรณิกา กระจ่างวงษ์ 

นางสาวสุพิชชา  ต่อสกุล 
 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ หน้ำ ๕๙ 
 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน : งำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 

ภำระงำน ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน มำตรฐำนคุณภำพงำน/ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑.งานส่งเสริมและพัฒนาระบบ
การนิเทศและการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 

๑.๑ วิเคราะห์ภาระงาน นโยบาย และศึกษาสภาพปัญหา
ความต้องการรับการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
ของสถานศึกษา และจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศผลการ
จัดการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา ๑) มีข้อมูลสารสนเทศอ้างอิงใน
การปฏิบัติงาน 

๒) มีข้อเสนอแนะจากรายงานผล
การนิเทศ, รายงานโครงการ, 
กระบวนการ PLC ฯลฯ 

นายสายทอง  แตงทิพย์ 

นางสาวรุ่งฤดี  ตรีภพ 
 

๑.๒ จัดท าแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ    
การบริหารการศึกษา การจัดการเรียนการสอนและ    
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

 

พฤษภาคม – กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

๑ ) มี แผน นิ เทศ ติดตาม  และ 
ประเมินผลการจัดการศึกษา 
๒) มี เค ร่ืองมือ เพื่อ ส่งเสริมพั ฒน า
ระบบนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

๑.๓ ด าเนินการนิเทศ ติดตาม 

  ๑.๓.๑ นิเทศติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียน 
   
 

 

ภาคเรียนละ ๑ คร้ัง 

(กรกฎาคม และ ธันวาคม 
๒๕๖๓) 

 

๑) แบบนิเทศ ฯ 

๒)สรุปผลการนิเทศความพร้อมฯ
ระดับเครือข่ายโรงเรียน 

  ๑.๓.๒ นิเทศตามระบบ : ห้องเรียน/นโยบาย/โครงการ/งานพิเศษ ตลอดปีการศึกษา -เคร่ืองมือนิเทศ 
๑.๔ .รายงาน/สรุปผลการนิเทศ 
  

ภาคเรียนละ ๑ คร้ัง 

 
๑ )ร าย ง าน ผลกา รนิ เทศของ
ศึกษานิเทศก์รายบุคคล 

๒)รายงานการนิเทศความพร้อมฯ 
๓)รายงานผลการนิ เทศการจั ด
การศึกษา 

๔) สถานศึกษาน าผลการนิเทศไป
ใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพฯ 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ หน้ำ ๖๐ 
 

 

ภำระงำน ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน มำตรฐำนคุณภำพงำน/ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

๒. งานส่งเสริมและสนับสนุน
เครือข่ายการนิเทศของ      
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สถานศึกษา หน่วยงาน        
ท่ีเก่ียวข้องและชุมชน 
 

๒.๑ ประสานงาน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดต้ังและพัฒนา
เครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

๒.๒ คัดเลือกผลงานครูผู้สอนเพ่ือรับรางวัลสุดยอดครู
ต้นแบบ 

 
๒.๓ สรุปรายงานผลการด าเนินงาน วิธีการ เคร่ืองมือ
และการพัฒนารูปแบบ/เครือข่ายการนิเทศ 
 
 

ภาคเรียนละ ๑ คร้ัง 
 

กรกฎาคม ๒๕๖๓ –  
มกราคม ๒๕๖๔ 

 

ส้ินปีการศึกษา 

๑)มีกลุ่มหรือชมรมครู/บุคลากร
ทางการศึกษา ท่ีมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้และเผยแพร่นวัตกรรมองค์
ความรู้เก่ียวกับการบริหารจัดการ
และการจัดกระบวนการเรียนรู้  
๒) มีเครือข่ายครูต้นแบบ 
๓)เครือข่ายโรงเรียนมีแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติการ/รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

นางโชติกา  ชาลีรินทร์ 

นายสายทอง  แตงทิพย์ 

นางสาวรุ่งฤดี  ตรีภพ 
 

๓. งานนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 

 

๓.๑ จัดท าเกณฑ์และตัวช้ีวัดความส าเร็จการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

๓.๒ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์และตัวช้ีวัด 

๓.๓ สรุปรายงานผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

ภาคเรียนละ ๑ คร้ัง 
 

อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ คร้ัง 
 

ส้ินปีการศึกษา 

๑)มีข้อมูลสารสนเทศสภาพปัญหา
และความต้องการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 

๒)มีเกณฑ์ตัวช้ีวัดความส าเร็จ และ
เคร่ืองมือสอดคล้องตามเกณฑ์ 
๓)มีรายงานผลการนิเทศฯ จุดเด่น 
จุดควรพัฒนา และแนวทางการ
ป รับป รุง แ ก้ ไข /วาง แผนกา ร
ด าเนินงาน 
 
 

นายสายทอง  แตงทิพย์ 

นางสาวรุ่งฤดี  ตรีภพ 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ หน้ำ ๖๑ 
 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน : งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 

ภำระงำน ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน มำตรฐำนคุณภำพงำน/ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. การพัฒนาระบบข้อมูล  
และสารสนเทศ 

 ๑.๑ ก าหนดขอบข่ายข้อมูลด้านวิชาการ  บริหารงาน
บุคคล  บริหารงบประมาณ  และบริหารท่ัวไป          
ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

มิถุนายน ๒๕๖๓ มีระบบข้อมูลด้านวิชาการ  
บริหารงานบุคคล  บริหาร
งบประมาณ  และบริหารท่ัวไป  
ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

นางสาวสมลักษณ์  วิจบ 
 

๒. การวางแผน การติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา 

 ๒.๑  วิเคราะห์ผลการบริหารจัดการศึกษาของเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและสถานศึกษาท้ัง ด้านวิชาการ  บริหารงาน
บุคคล  บริหารงบประมาณ  และบริหารท่ัวไป  ให้เห็น
จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ  

เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 
 

มีระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
จุดเด่น  
จุดท่ีควรพัฒนา  
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

นางสาวสมลักษณ์  วิจบ 
และคณะอนุกรรมการฯ  
๔ ด้าน 
 
 

๒.๒ วางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษาและเสนอก.ต.ป.น.พิจารณาเห็นชอบ 

พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๓ มีแผนการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา 

นางโชติกา  ชาลีรินทร์ 

นางสาวสมลักษณ์  วิจบ 
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 

๒.๓ ก าหนดวิธีการ เคร่ืองมือในการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพ 

ตลอดปีการศึกษา มีวิธีการ เคร่ืองมือในการ
ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา 

นางสาวสมลักษณ์  วิจบ 

นายสายทอง  แตงทิพย์ 

คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
๒.๔ จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
ประเมินผล  และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ี 

อย่างน้อยปีละ ๒ คร้ัง มีการประชุมคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผล  
และนิเทศการศึกษาของ 

เขตพ้ืนท่ี 

นางสาวสมลักษณ์  วิจบ 
 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ หน้ำ ๖๒ 
 

ภำระงำน ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน มำตรฐำนคุณภำพงำน/ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

๓.งานด้านการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และ 

รายงานผล 

 

๑. ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ 

นิเทศ   
 

อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ คร้ัง ๑) มีการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและ 

นิเทศ   

ผู้บริหารการศึกษาเขตพ้ืนท่ี 

คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 
ศึกษานิเทศก์ 

๒ . รวบรวม  วิเคราะห์ข้อมูลจากเคร่ืองมื อการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

ประ ม วลผล ข้อมู ล   แ ล้ วจั ดท าร าย ง าน เสนอต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา 

ภาคเรียนละ ๑ คร้ัง มีการวิเคราะห์และประมวลผล
ข้อมูล  จัดท ารายงาน 

เสนอต่อคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา 

นางโชติกา  ชาลีรินทร์ 

นายสายทอง แตงทิพย์ 

นางสาวสมลักษณ์  วิจบ 

๓. เผยแพร่รายงานผลแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ส้ินปีการศึกษา มีการเผยแพร่รายงานผล แก่
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

นางสาวสมลักษณ์  วิจบ 
 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ หน้ำ ๖๓ 
 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน : งำนธุรกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

ขอบเขตของงำน 
วิเคราะห์  วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา  ให้สามารถด าเนินงานตามภารกิจ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   วิเคราะห์สภาพของกลุ่มและออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอด คล้องกับงานสารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ด าเนินการเก่ียวกับการประชุมกลุ่มและหัวหน้ากลุ่ม  ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในสานักงาน  หน่วยงานและสถานศึกษา  ประสานงานหรือด าเนินการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของกลุ่มให้ครู บุคลากรทางการศึกษา  และประชาชนทั่วไปทราบ  จัดท าระบบสารสนเทศของกลุ่ม  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ

กลุ่ม  และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

ภำระงำน ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน มำตรฐำนคุณภำพงำน/ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ . ง าน ศึก ษ า  วิ เ คร า ะ ห์  
สภาพปัญหา ความต้องการ
ของกลุ่ม วางแผนจัดระบบ
ข้อมูลสารสน เทศและ กา ร
บริหา รงานของก ลุ่ม นิ เทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา  
๒. งานด าเนินการเก่ียวกับการ
ประ ชุม ภาย ในก ลุ่ม  และ
การศึกษา 
 
 
 

๑.๑ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงาน ของ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ใ ห้
สามารถด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
๑.๒ ออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา   
 
๒.๑ ประสานแจ้งศึกษานิเทศก์และผู้เก่ียวข้อง 
๒.๒ ประสานขอใช้สถานท่ีและจัดเตรียมสถานท่ีการ
ประชุม 
๒.๓ จัดเตรียมเอกสารและส่ิงอ านวยความสะดวกในการ
ประชุม พร้อมแจกเอกสาร 
๒.๔ เข้าร่วมประชุม 

เดือนละ ๑ คร้ัง 
 

 
ทุกคร้ัง 

 
 
 

ทุกคร้ัง 
 
 
 
 

 

๑) มีระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ ในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ   
และสืบค้นง่าย 
๒) มีระบบงานสารสนเทศ
ชัดเจน   
 
๓) การส่ือสารประสานงาน
ทันเวลา ข้อมูลถูกต้อง
ชัดเจน 
 
 
 

ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ 
หัวหน้างานฯ 
นางสาวเรณู  ภูมิรา 
นางสาวกุสุมา  เทียนสันเทียะ 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ หน้ำ ๖๔ 
 

ภำระงำน ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน มำตรฐำนคุณภำพงำน/ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

๓. งานประสานงานกับกลุ่มอ่ืน
ในส านักงาน หน่วยงานและ
สถานศึกษาในงานธุรการท่ี
เก่ียวข้องกับการบริหารงาน
ของกลุ่ม 
๔. งานประสานการด าเนินงาน
ประชาสัมพันธ์  ข้อมูลข่าวสาร 
๕) งานทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือ
และเอกสารของทางราชการ   
 
 
 
 
 
 
 
 
๖) งานบริการท่ัวไป 
๗) งานเผยแพร่ข้อมูลในระบบ
เครือข่าย และ Internet 
๘) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ท่ี
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

๓.๑ ประสานข้อมูลงานธุรการต่าง ๆ  
๓.๒ แจ้งข้อมูล/แนวปฏิบัติให้บุคคลท่ีเก่ียวข้องทราบ 
 
 
 
๔.๑ รับเอกสาร/ข่าวสาร   
๔.๒ แจ้งเวียนเอกสาร /ข่าวสาร 
๕.๑ กรอง/พิจารณา/วิเคราะห์หนังสือราชการท่ีได้รับ 
๕.๒ ลงทะเบียนรับหนังสือราชการ 
๕.๓ ประสานคืนหนังสือราชการท่ีไม่ใช่ภาระงานของ 
กลุ่มนิเทศ 
๕.๔ กรอง/ตรวจความถูกต้องเรียบร้อยหนังสือราชการ/
เอกสารก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
๕.๕ ตรวจ/กรองหนัง สือราชการหรือเอกสารท่ีลงนาม
แล้ว เพ่ือลงเลขท่ีเอกสารและส่งต่อหน่วยงาน  
๕.๖ ส่ง คืนเอกสารให้เจ้าของเ ร่ืองในกรณีท่ีต้องแก้ไข 
และเมื่อด าเนินการข้อ ๕.๕ เรียบร้อยแล้ว 

 

ภายใน ๑๐ นาที 
 
 
 

 
ภายใน ๑ วัน 

 
ภายใน ๑ วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ทันเวลาท่ีก าหนด 

หรือภายในเวลาท่ีเหมาะสม 

๔)  มีการประสานงานงาน
ธุรการกับกลุ่มอ่ืน 
ในส านักงานแล้วเสร็จ จนได้
แนวทางปฏิบัติ   
 
๕) แจ้งข่าวสาร/
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
ภายในกลุ่มทราบภายใน  
๑ วันหลังจากข้อมูลข่าวสาร
และผลงานของกลุ่มสมบูรณ์
๖) รับ-ส่งหนังสือและ
เอกสารทางราชการทันตาม
ก าหนดและถูกต้อง 
 
๗) ด าเนินการทันตามเวลา 
ท่ีเหมาะสม 

 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ หน้ำ ๖๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ หน้ำ ๖๖ 
 

คณะผู้จัดท ำ 
 

ท่ีปรึกษำ 

๑. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร 
๒. นายสุวัฒน์  ซ่ือสัตย์ 
๓. นายธิติวุฒิ  นาคุณทรง 
๔. นายนิมิตร  ฤทธิ์ไธสง 

คณะท ำงำน 
๑. นางโชติกา  ชาลีรินทร์ 
๒. นายวรายุทธ  ทวีลาภ 
๓. นางวาสนา  ตาลทอง 
๔. นางสาวกรรณิกา กระจ่างวงษ์ 
๕. นายสายทอง  แตงทิพย์ 
๖. นายสามิตร  เปรี่ยมพิมาย 
๗. นางสุกัญญา  ประทุมวงษ์ 
๘. นางสาวสมลักษณ์  วิจบ 
๙. นางสาวบุญยกร ประกอบวรการ 
๑๐. นางปัญจรัชต์  สุจ านงค์ 
๑๑. นางสาวดอกไม้  ชินโคตร 
๑๒. นางภาณินี  ศรีทัศน์ 
๑๓. นางสาวรุ่งฤดี  ตรีภพ 
๑๔. นางสาวสุพิชชา  ต่อสกุล 
๑๕. นางภรณ์วัศยา  กาบค า 
๑๖. นางวาสนา  เชื้อจ ารูญ 
๑๗. นางวรจันทร์  แตงทิพย์ 

เรียบเรียงเน้ือหำ/จัดท ำรูปเล่ม 
๑. นางโชติกา  ชาลีรินทร์ 
๒. นางสาวเรณู  ภูมิรา 
๓. นางสาวกุสุมา  เทียนสันเทียะ 

ปก 
นางภาณินี  ศรีทัศน์ 
 
 

 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ 

 
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ 
ศึกษานิเทศก์ 
ศึกษานิเทศก์ 
ศึกษานิเทศก์ 
ศึกษานิเทศก์ 
ศึกษานิเทศก์ 
ศึกษานิเทศก์ 
ศึกษานิเทศก์ 
ศึกษานิเทศก์ 
ศึกษานิเทศก์ 
ศึกษานิเทศก์ 
ศึกษานิเทศก์ 
ศึกษานิเทศก์ 
ศึกษานิเทศก์ 
ศึกษานิเทศก์ 
ศึกษานิเทศก์ 

 
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
เจ้าพนักงานธุรการ 
ธุรการ 

 
ศึกษานิเทศก์ 

 



 

 


