
                                                                                                                                                                             

คู่มือปฏิบัติงาน 
ตามภารกิจหลักและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 

นางวรจันทร์  แตงทิพย์ 
ศึกษานิเทศก ์

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม วัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 
กลุ่มนิเทศ ติดตามวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 



ค าน า 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด  5  
มาตรา  39  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553  มาตรา  8  มาตรา  34  วรรคสอง ได้ก าหนดให้มีการแบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้มี
ส านักงานเขตพ้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 183 เขต และส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา จ านวน 42 
เขต และได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา โดยแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  ออกเป็น 8 กลุ่ม และ
ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา  ออกเป็น 
7 กลุ่ม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานขึ้น เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน   

 ส าหรับ คู่มือปฏิบัติ งาน  กลุ่ มงานนิ เทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ฉบับนี้                         
มีรายละเอียดของกระบวนงานและคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจประจ ากลุ่มงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน  กลุ่มงานนิเทศ  ติดตาม  วัดและประเมินผลการจัดการศึกษา  และภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย
จากนโยบาย ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายตามจุดเน้นส านักงาน/จุดเน้นผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ขอขอบคุณส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่จัดท าคู่มือปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ กับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ขอขอบคุณกลุ่มนิเทศ ติดตามวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดท าเอกสารเล่มนี้ ให้สมบูรณ์ สามารถน าไปปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

 
 

วรจันทร์  แตงทิพย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 3 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

ค าน า   หน้า 
สารบัญ    
ภารกิจงานประจ าตามกลุ่มงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 1 

 กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 1 
 ภารกจิงานที่ได้รับมอบหมายตามนโยบาย 1 
 ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายตามจุดเน้นส านักงาน/จุดเน้น ผอ.สพป.ลย 1 1 
 ภารกิจงานปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 
1 

แนวคิด กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 1 
 วัตถุประสงค์  1 
 ขอบข่ายภารกิจ  2 
 กรอบแนวทางการปฏิบัติงาน  2 

คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน  
 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 7 
 งานส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องและชุมชน 
 

11 
 งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 15 

รูปแบบ/ขั้นตอนการท างานของตนเองตามกรอบภารกิจ (One Stop Service) 19 
 การบริการ คู่มือการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 19 
 ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายตามนโยบาย 20 
 ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายตามจุดเน้นส านักงาน/จุดเน้น ผอ.สพป.ลย 1 21 

บรรณานุกรม 22 
ภาคผนวก 23 
 ค าสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติงาน  
 ค าสั่งอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภารกิจงานประจ าตามกลุ่มงาน 
ตามมาตรฐานการปฏบิัติงาน 

กลุ่มงานนิเทศ ตดิตาม วัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

1. งานนิเทศ ติดตามวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ภารกิจงานท่ีได้รับมอบหมายตามนโยบาย 
1. ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ 
2. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
3. โครงการโรงเรียนสุจริต/เขตสุจริต 
 

ภารกิจงานท่ีได้รับมอบหมายตามจดุเน้นส านกังาน / จุดเน้น ผอ.เขต 
1. งานนิเทศการศึกษากลุ่มคุณภาพการศึกษาเครือต าบลบ้านเพชร 
2. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
 

ภารกิจงานปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น 
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

- ไม่มี 
 

แนวคิด 

กลุ่มงานนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เป็นกลุ่ม
งานที่ด าเนินการเกี่ยวกับ  กระบวนการนิเทศ ติดตาม ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการจัด
การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผลทุกภาคส่วนมีความพึงพอใจ  โดยยึดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  

 วัตถุประสงค ์
1.  เพ่ือเป็นแนวทางในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ของกลุ่มนิเทศติดตามและ 
    ประเมินผลการจัดการศึกษา 

 2.  เพ่ือเป็นคู่มือในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

       ขอบข่ายภารกิจ 
         กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 1 มีขอบข่ายภาคกิจ ดังนี้ 
 1. งานส่งเสริม และพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 



     2. งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่ 
        เกี่ยวข้องและชุมชน 
     3. งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
     4. งานศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัยการพัฒนาการนิเทศการบริหารและการจัดการศึกษา 
 

กรอบแนวทางการปฏิบัติงาน 
กลุ่มงานนเิทศ ตดิตามและประเมลิผลการจดัการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 

 
 

 
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัด
การศึกษา 

งานส่งเสรมิ และพัฒนาระบบการนิเทศและ
การจัดกระบวนการเรยีนรู้ 

งานส่งเสรมิสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศ
ของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศกึษา 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและชุมชน 

งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดั
การศึกษา 



 

ที ่
บทบาท/อ านาจ/หน้าที่ 

ตามประกาศ ศธ. 
งาน / เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

บุคคล / หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

5 นิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา (ต่อ) 
 

2. งานส่งเสริมสนับสนุน
เครือข่ายการนิเทศของ
เขตพ้ืนที่การศึกษา
สถานศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน 
2.1 งานส่งเสริม
สนับสนุนเครือข่ายการ
นิเทศของเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
2.2 งานส่งเสริม
สนับสนุนเครือข่ายการ
นิเทศของสถานศึกษา 
2.3 งานส่งเสริม
สนับสนุนเครือข่ายการ
นิเทศของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 

1.  ประสานการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศใน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. จัดท าแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา 
3.  ด าเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ
ในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย 
     3.1  พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หรือสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
     3.2  จัดเวทีวิชาการ เผยแพร่นวัตกรรมองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
     3.3  จัดตั้งเครือข่าย สถานศึกษา เครือข่ายชุมชนเพื่อการเรียนรู้ 
     3.4  จัดตั้งเครือข่ายบุคคล ครูแกนน า ครูต้นแบบ ชมรมครู  ชมรม
ผู้บริหาร  ชมรมบุคลากรทางการศึกษา 
 4.  จัดท าสรุปรายงานและเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบ  
เครือข่ายนิเทศ  และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ 
 
 
 
 
 

1. ผู้บริหารระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
2. ศึกษานิเทศก์/กลุ่ม
นิเทศฯ 
3. ผู้บริหารสถานศึกษา 
4. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
5. ครูแกนน า/ครู
ต้นแบบ/ ครูภูมิปัญญา 
 6.  คณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง เช่นก.ต.ป.น. 
ฯลฯ 

 

 



 
ที ่ บทบาท/อ านาจ/หน้าที่ 

ตามประกาศ ศธ. 
งาน / เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล / หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
5 นิเทศติดตามวัดและ

ประเมินผลการจัด
การศึกษา (ต่อ) 
 

3. งานนิเทศติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล   
การบริหารจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของ
สถานศึกษา 
    3.1 นิเทศ ติดตาม  
การบริหารจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของ
สถานศึกษา 
    3.2. ตรวจสอบและ
ประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษา 
 
 
 

1.  จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศติดตามการบริหารจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
2.  ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าเกณฑ์ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ ในการนิเทศการ
บริหารจัดการศึกษา 
3.  ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การบริหารจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
4.  สรุปรายงานผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลและเผยแพร่             
ผลการด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผู้บริหารระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
2. ศึกษานิเทศก์/กลุ่ม
นิเทศฯ 
3. ผู้บริหารสถานศึกษา 
4. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
5. ครูแกนน า/ครู
ต้นแบบ/ ครูภูมิปัญญา 
 6.  คณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง เช่นก.ต.ป.น.  

ฯลฯ 
 

 



 

 

ที ่
บทบาท/อ านาจ/หน้าที่ 

ตามประกาศ ศธ. 
งาน / เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

บุคคล / หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

5 นิเทศติดตามวัดและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา (ต่อ) 

 

4. งานศึกษาค้นคว้า
วิเคราะห์วิจัยการ
พัฒนาการนิเทศการ
บริหารและการจัด
การศึกษา 
  4.1 งานศึกษาค้นคว้า 
การพัฒนาการนิเทศการ
บริหารการศึกษา 
  4.2  งานศึกษาค้นคว้า 
การพัฒนาการจัด
การศึกษา 
  4.3  วิเคราะห์วิจัยการ
พัฒนาการนิเทศระบบ
บริหาร 
  4.4  วิเคราะห์วิจัยการ
พัฒนาการจัดการศึกษา 

1.  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศระบบ
บริหาร และการจัดการศึกษา 
2.  ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการบริหารและการจัด
การศึกษา 
       2.1  การพัฒนาการนิเทศระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
       2.2  การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 
      .2.3  การใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการนิเทศระบบบริหารการ
จัดการศึกษา  และเครือข่ายนิเทศ 
 3. สนับสนุน ส่งเสริมและเผยแพร่การวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการ
นิเทศระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
      .3.1  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี 
      3.2  จัดคลังความรู้รูปแบบวิธีการนิเทศการบริหารและการจัด
การศึกษาท่ีดี 
 
 
 
 

1. ผู้บริหารระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
2. ศึกษานิเทศก์/กลุ่ม
นิเทศฯ 
3. ผู้บริหารสถานศึกษา 
4. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
5. ครูแกนน า/ครู
ต้นแบบ/ ครูภูมิปัญญา 
 6.  คณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง เช่นก.ต.ป.น.  

ฯลฯ 
 

 

 



 



 
 



     
 
 

    
 

 
 
ประเภทเอกสาร  :   คู่มือขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ชื่อเอกสาร  :  งานนิเทศ ติดตาม วดัและประเมินผล 
                             การจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
งานนิเทศ ติดตาม วัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 

2. วัตถุประสงค์  
1.  เพ่ือเป็นแนวทางในการนิเทศ ติดตาม วัดและประเมินผลการจัดการศึกษา ของกลุ่มนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา 
2. เพ่ือเป็นคู่มือในการนิเทศ ติดตาม วัดและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

3. ขอบเขตของงาน 
งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกระบวนการนิเทศ ติดตาม ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ 

วิจัย และประเมินผลการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา   ในสังกัด 

4. ค าจ ากัดความ 
การนิเทศการจัดการศึกษา  หมายถึง การช่วยเหลือ แนะน า ส่งเสริมสนับสนุน รวมถึงการศึกษา ค้นคว้า 

วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเพ่ือให้การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผล ทุกภาคส่วนมีความพึงพอใจ 

การติดตามการจัดการศึกษา  หมายถึง การติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าในการด าเนินงาน รวมทั้งปัญหา
อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินงานของสถานศึกษา เพ่ือจะหาแนวทางแก้ไข โดยยึดการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 

การประเมินผลการจัดการศึกษา หมายถึง การตีค่าผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าอยู่ใน
ระดับใดเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  
 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
         1. จดัระบบข้อมูลสารสนเทศ ตามสภาพปัญหา ความต้องการเก่ียวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

2.  จัดท าเกณฑ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เครื่องมือ และวิธีการนิเทศ การตรวจสอบการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

3.  สถานศึกษาประเมินตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
4.  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ตามเกณฑ์และตัวชี้วัด วิจัย พัฒนา

รูปแบบ/วิธีการที่เหมาะสม 
5.  น าผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามเกณฑ์และตัวชี้วัดมา

ก าหนดเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และวางแผนการด าเนินงาน 
6. สรุปผลการด าเนินงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
7. เผยแพร่ผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้น

สังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจ 
 
 
 
 
 

        



6. Flow Chart การปฏิบตัิงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
  7.1 แบบส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการเก่ียวการบริหารและการจัดการศึกษา 
  7.2 เกณฑ์  ตัวชี้วัดความส าเร็จของการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา      
  7.3 แบบติดตาม และสรุปผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา      
 
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
    8.1  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   
  8.2   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
  8.3   หลักการนิเทศ ติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา      
  8.4   การจัดท าเกณฑ์  ตัวชี้วัดความส าเร็จของการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา      
 

 

ไม่บรรลุ 

บรรลุ 

จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ตามสภาพปัญหา 
ความต้องการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

จัดท าเกณฑ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เครื่องมือและวิธีการ
นิเทศ 

 ประเมินผล
การนิเทศ ติด
ตามฯ 

สรุป/รายงานผล/เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

สถานศึกษาประเมินตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑ์
และตัวชี้วัด 

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลตามเกณฑ์และตัวชี้วัด 

น าผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลมาก าหนด
เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และวางแผนการ
ด าเนินงาน 

วิจัย/
พัฒนา 



แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 
ชื่องาน งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา รหัสเอกสาร : ……………… 
วัตถุประสงค์ : 1.  เพื่อเป็นแนวทางในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา ของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

    2. เพื่อเป็นคู่มือในการนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
ล าดับที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. 
 

 
 
 

จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ตามสภาพปัญหา ความต้องการเกีย่วกับการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 ตลอดปี
การศึกษา 

ข้อมูลถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน 

กลุ่มงานนิเทศ 
 

2. 
 

 
 
 

จัดท าเกณฑ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือและวิธีการนิเทศการ
ตรวจสอบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ทุกภาคเรียน สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาและจุดเน้น
สพฐ. 

กลุ่มงานนิเทศ ฯ 
คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ 

3. 
 

 
 

สถานศึกษาประเมินตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑ์และตัวช้ีวัดการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

ทุกภาคเรียน สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาและจุดเน้น
สพฐ. 

กลุ่มนิเทศ ฯ 
ก.ต.ป.น./ผู้บรหิาร 

4.  
 
 

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตาม
เกณฑ์และตัวช้ีวัด 

ทุกภาคเรียน สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาและจุดเน้น
สพฐ. 

กลุ่มนิเทศ ฯ 
ก.ต.ป.น./ผู้บรหิาร 

5. 
 

  สรุปผลการด าเนินงานนเิทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษา/วิจัย พัฒนารูปแบบวิธีการที่เหมาะสม 

ทุกภาคเรียน สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาและจุดเน้น
สพฐ. 

กลุ่มนิเทศ ฯ 
ก.ต.ป.น./ผู้บรหิาร 

6.  น าผลการนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษา ตามเกณฑแ์ละตัวช้ีวัดมาก าหนดเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไข และวางแผนการด าเนินงาน 

ทุกภาคเรียน กระบวนการที่เป็น
มาตรฐาน 
ผลการประเมิน 

กลุ่มนิเทศ ฯ 
ก.ต.ป.น./ผู้บรหิาร 

7.  สรุป/รายงานผล/เผยแพร่ประชาสมัพันธ์  ปลายปี
การศึกษา 

 กลุ่มนิเทศ ฯ 
ก.ต.ป.น. 

เอกสารอ้างอิง :     1.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเตมิ   
  2.   หลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
  3.  หลักการนิเทศ ตดิตามการบรหิารและการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา      
  4.   การจัดท าเกณฑ์  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการบรหิารและการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศกึษา     

ค าอธิบายสญัลักษณ์ผังขั้นตอน                 จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                    กจิกรรมงานหรือการปฏิบัติ                 การตัดสินใจ              ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน   จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถา้
ไม่จบภายใน 1 หนา้)  

จัดระบบขอ้มูลสารสนเทศ ตามสภาพปัญหา ความ
ต้องการเกี่ยวกับการจัดการศกึษาของสถานศึกษา 

 

จัดท าเกณฑ์ ตัวชีว้ัดความส าเร็จ เครื่องมือและ
วิธีการนิเทศ 
 

น าผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลมาก าหนด
แนวทางปรับปรุงแก้ไข และวางแผนการด าเนินงาน 

สรุป/รายงานผล/เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

บรรลุ 

ไม่บรรลุ 

ประเมนิผลการนิเทศ ติดตาม 

สถานศึกษาประเมินตนเอง ตรวจสอบตามเกณฑ์
ฑ์ะตัวชี้วัด 
 

นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ตามเกณฑ์และตัวชี้วัด 
 

วิจัย/พัฒนา 
 



รูปแบบ / ขั้นตอนการท างานของตนเองตามกรอบภารกิจ (One Stop Service) 
 

ชื่องาน 
การบริการคู่มือการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
รูปแบบ / ขั้นตอนการท างาน  (One Stop Service) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอกค าขอ 

ตรวจสอบค าขอ 

จัดบริการคู่มือแก่ผู้รับบริการ 

ประเมินความพึงพอใจ 

๑ นาที 

๑ นาที 

๒ นาที 

๑ นาที 



ภารกิจงานท่ีได้รับมอบหมายตามนโยบาย 
 
1. การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 
2. ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
3. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
4. โครงการโรงเรียนสุจริต/เขตสุจริต 
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บรรณานุกรม 

     
      กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2551. กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 
             2551.  
         กระทรวงศึกษาธิการ.  กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  

          พ.ศ. 2553. ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 127 ตอนที่ 23 ก.  
         ชยันต์ วรรธนะภูต ิ. ทิศทางการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ : แนวทางการวิจัยด้านเครือข่ายการ
เรียนรู้.  

         (เอกสารวิชาการ)เชียงใหม่ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.(ม.ป.ป.). 
         นิศา ชูโต. การประเมินโครงการ. กรุงเทพมหานคร : ธรรมศาสตร์การพิมพ์. 2527. 
         ภรณ ีกีร์ติบุตร. การประสานงานระหว่างองค์กร. โอเดียนสโตร์, กรุงเทพฯ : 2522. 
         ธงชัย สันติวงษ์. องค์การและการจัดการทันสมัยยุคโลกาภิวัฒน์. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช , 
2540. 
         สงัด อุทรานันท์.  การสังเคราะห์งานวิจัยทางการนิเทศการศึกษาในประเทศไทย.  กรุงเทพฯ :  
          โรงพิมพ์และท าปกเจริญผล, 2533. 
         ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา.  
                    บริษัท พิมพ์ดี จ ากัด, 2541.  
         ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. แนวด าเนินการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินและนิเทศ            
                   การศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์

การเกษตรแห่งประเทศ 
                   ไทย, 2551. 
         ส านักนายกรัฐมนตรี. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ2 (พ.ศ. 2545). 2545. 
         ส านักนายกรัฐมนตรี. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา     
             ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา พ.ศ. 2553. 2553.   
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ภาคผนวก 
 
 

ค าสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติงาน 
ค าสั่งอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าสั่ง 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ 

เร่ือง  ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดขอบให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติ 
ท่ี............./๒๕๕๘   

 
(แนบเอกสารค าส่ัง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะผู้จัดท า 
   นายชนาธิป  ส าเริง        ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1   ที่ปรึกษา   
  นายธิติวุฒิ  นาคุณทรง      รอง ผอ.สพป.ลย 1                                                            ที่ปรึกษา 

   นายนิมิตร ฤทธิ์ไทธง       รอง ผอ.สพป.ลย 1      ที่ปรึกษา 
   นางสาวสมลักษณ์   วิจบ   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา           
   นางวรจันทร์  แตงทิพย์     ศึกษานิเทศก์      
       
   พิมพ์จัดท ารูปเล่ม 
   นางวรจันทร์  แตงทิพย์     ศึกษานิเทศก์      
       
 
          
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


