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คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล 

นายสายทอง  แตงทิพย์ 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

 

 

 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ค ำน ำ 

 

 คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคลของนายสายทอง  แตงทิพย์  เล่มนี้   เป็นเอกสารแสดงงานที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้รับผิดชอบด าเนินการ  ให้มีการนิเทศการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
มุ่งผลสัมฤทธิ์  โดยน าจุดเน้นการด าเนินงานที่ยึดตามส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
นโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓  มาก าหนดกรอบแนวทางการนิเทศ 
 ข้าพเจ้า  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดคู่มือปฏิบัติงานรายบุคคลครั้งนี้  จะน าไปสู่การปฏิบัติการ
นิเทศการศึกษา พัฒนาเครื่องมือให้สอดคล้องกับเป้าหมายการนิเทศ และสรุปรายงานการนิเทศเพ่ือน าข้อมูล  
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 
        นายสายทอง  แตงทิพย์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ 
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สำรบัญ 
 

 
ส่วนที่ ๑ บทน า          ๑ 
ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติงานรายบุคคลตาม       ๖ 
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ส่วนท่ี ๑ 

บทน ำ 

 

๑. บริบทของเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 

วิสัยทัศน์ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพและมาตรฐาน
ระดับสากล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

พันธกิจ 
๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
๒.๒ ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก

ของคนไทย 
 ๒.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพการศึกษา   

๒.๔ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ เต็มตามศักยภาพ 
เป้ำประสงค์ 

 เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ จึงก าหนดเป้าประสงค์ ดังนี้ 
   ๓.๑ นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา  มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัย  และได้สมดุล 
   ๓.๒ นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัย  และมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา         
 ๓.๓ ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค  
 ๓.๔ ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการท างาน
ทีมุ่่งเน้นผลสัมฤทธิ์   
   ๓.๕ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ และสถานศึกษาในสังกัดมีประสิทธิภาพ   
มีระบบการประกันคุณภาพภายใน เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

๓.๖ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓  บริหารจัดการตามมาตรฐานและท างาน
แบบบูรณาการ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม กระจายอ านาจและความรับผิดชอบ 
สู่สถานศึกษา   

บริบท 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ มีเขตพ้ืนที่บริการ ๖ อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอ

จัตุรัส อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ อ าเภอเทพสถิต อ าเภอเนินสง่า  อ าเภอหนองบัวระเหว  และอ าเภอซับใหญ่        
มีโรงเรียนในสังกัด  ๑๙๐ โรงเรียน  แยกโรงเรียนตามพ้ืนที่เป็น ๑๙ เครือข่ายโรงเรียน  เปิดสอนระดับปฐมวัย
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  จ านวน ๑๔๓ โรงเรียน(ไม่มีนักเรียน ๒ โรงเรียน)  เปิดสอนระดับปฐมวัยถึง        
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  จ านวน ๔๔ โรงเรียน  และเปิดสอนระดับปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน       
๓ โรงเรียน  แสดงข้อมูลทั่วไปดังตารางที่ ๑ 
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ตำรำง ๑   แสดงข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับจ านวนโรงเรียน จ านวนนักเรียน จ าแนกรายอ าเภอและโดยรวม 
อ าเภอ จ านวน

เครือข่าย
วิชาการ 

จ านวนโรงเรียนแยกตามขนาดของโรงเรียน รวมจ านวน
โรงเรียน 

ขนาดเล็ก 
(นร.๑๒๐ คน) 

ขนาดกลาง
(นร. ๑๒๑-๕๐๐ คน) 

ขนาดใหญ่ 
(นร.๕๐๑ คนขึ้นไป) 

โรงเรียน สาขา 

๑. จัตุรัส ๕ ๓๒ ๑๓ ๑ ๔๖  
๒. บ าเหน็จณรงค์ ๔ ๒๕ ๑๓ - ๓๘  
๓. เทพสถิต ๕ ๒๖ ๒๐ ๒ ๔๓ ๕ 
๔. หนองบัวระเหว ๒ ๑๖ ๑๑ ๒ ๒๖ ๓ 
๕. เนินสง่า ๒ ๘ ๗ ๑ ๑๖  
๖. ซับใหญ่ ๑ ๑๑ ๓ ๑ ๑๔ ๑ 

รวม ๑๙ ๑๑๘ ๖๗ ๗ ๑๘๓ ๙ 
                                                                                       (ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๓   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓  ได้ประกาศนโยบาย 
“ มุ่งสู่ดำวดวงเดียวกัน ”  ภายใต้ค าขวัญ “คุณภำพผู้เรียน คือ เป้ำหมำยสูงสุด” และก าหนดมาตรการและ
แนวทางด าเนินงานการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้โรงเรียนในสังกัด  
ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้ เครือข่ายโรงเรียน และชมรมทางวิชาการทั้งในระดับเครือข่าย
โรงเรียนและระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้    กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้ก าหนดแนวทางในการ
พัฒนาทั้งด้านการบริหารจัดการ  ด้านบุคลากรและด้านผู้เรียนให้สอดคล้องกับสภาพการด าเนินงานและปัญหา
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา  ตลอดจนจัดให้มีการนิเทศการศึกษา เพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยเน้นกระบวนการปฏิบัติร่วมกันระหว่างผู้ นิเทศและผู้รับการนิเทศ ทุกระดับ  ทั้งนี้ เพ่ือปรับปรุง
และเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของทั้งผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้
มาตรฐาน  พัฒนาคุณภาพผู้ เรียนให้มีความรู้ความสามารถเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และมีผล   
การทดสอบระดับชาติเพ่ิมขึ้น  ศึกษาวิเคราะห์จัดท าข้อมูลสารสนเทศและให้การช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนให้
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้ได้มาตรฐาน พัฒนาความสามารถการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ของผู้เรียน 
ตลอดจนส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียน  ตาม
นโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  ส่งผลให้มีการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาและคุณภาพผู้ เรียนอย่างเป็นระบบและยั่งยืน   เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีมาตรฐานโดย
ออกแบบการพัฒนา ๕ เป้าหมาย ๑๕ จุดเน้น เป็นวิธีการพัฒนาที่มีเหตุผล เป็นระบบและต่อเนื่อง หลากหลาย 
เป็นกระบวนการที่มีคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายคือผู้ เรียนที่ ต้องพัฒนาต่อเนื่อง เป็นระบบ มีการติดตามและ
ประเมินผลที่เชื่อถือได้ นักเรียนต้องเรียนรู้อย่างยั่งยืน แผนภาพทิศทางการพัฒนาการศึกษา ๕ เป้าหมาย ๑๕ 
จุดเน้น “ มุ่งสู่ดาวดวงเดียวกัน ” ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓  ดังภาพ  
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๒. มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต ๓  ได้ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน    

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนผลการจัดการศึกษาตามโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา  ตามขอบข่ายภาระงาน  ๗  งาน  ดังนี้ 

๑. งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  หลักสูตรระดับ     
ก่อนประถมศึกษา (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย) และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ  และ งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้ เรียน) 

๒.  งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเก่ียวกับการวัดและประเมินผลการจัด
การศึกษา   

๓.  งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมิน ติดตาม 
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา              

๔.  งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา        
๕.  งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
๖.  งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่

การศึกษา        
    ๗. งานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 ข้าพเจ้านายสายทอง  แตงทิพย์   ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เป็นหัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ 
ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา  ตามค าสั่งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓  
ได้รับมอบหมายให้ท างานร่วมกับนางสาวรุ่งฤดี  ตรีภพ  รวมจ านวน ๒ คน  ซ่ึงกรอบภาระงานของกลุ่มงาน   
ที่ ๕ งานนิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา  มี ๓ งาน  ดังนี้ 
     ๑) งานพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
     ๒) งานสร้างเครือข่ายการนิเทศ 
     ๓) งานพัฒนานวัตกรรมการนิเทศ 
 ข้าพเจ้า รับผิดชอบใน ๒ ภาระงาน  ดังนี้   
  ๑) รับผิดชอบงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  
          ๑.๑) วิเคราะห์ภาระงาน นโยบาย จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการพัฒนาระบบ
การนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนต่อไป 
          ๑.๒) ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการรับการนิเทศและการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา 
          ๑.๓) จัดท าแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
         ๑.๔) ก าหนดวิธีการ แนวทางการนิเทศ สร้าง แสวงหาเครื่องมือ นวัตกรรม รูปแบบต่าง ๆ 
เพ่ือด าเนินการนิเทศการศึกษา พัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา 
          ๑.๕) ติดตามและประเมินผลการนิเทศ เพ่ือน าผลการประเมินไปก าหนดแนวทางการ
พัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนในคราวต่อไป 
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         ๑.๖) สรุป รายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อหน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
   ๒) งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
          ๒.๑) รวบรวม จัดระบบข้อมูลสารสนเทศสภาพปัญหา ความต้องการเก่ียวกับการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
                 ๒.๒) จัดท าเกณฑ์ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ เครื่องมือและวิธีการนิเทศการตรวจสอบการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
           ๒.๓) ติดตามให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ก าหนด 
             ๒.๔) นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์
และตัวชี้วัด และพัฒนารูปแบบวิธีการที่เหมาะสม 
           ๒.๕) ด าเนินการ พิจารณา คัดเลือกรูปแบบ วิธีการที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานเพ่ือ
พัฒนารูปแบบการนิเทศที่ดี หรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
           ๒.๖) สรุป อภิปรายผลจากการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา วิเคราะห์จุดเด่น จุดควรพัฒนา เพ่ือก าหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนางานต่อไป 
           ๒.๗) เผยแพร่ผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของศึกษา 
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เก่ียวข้อง หรือผู้ที่สนใจ 
 
๓.ภำระงำนอ่ืนท่ีได้รับมอบหมำย 
 ๑) ได้รับมอบหมายให้พัฒนาการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
  โดยด าเนินการ พัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ให้มีความรู้ความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  (RT)  พัฒนาความสามารถพ้ืนฐาน
ของผู้ เรียนระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  และพัฒนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนความสามารถขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ (O-NET)  ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ 
 ๒) ได้รับมอบหมายให้ก ากับ ดูแลโรงเรียนในเครือข่ายบ้านขาม หนองโดน 
  เครือข่ายบ้านขามหนองโดนมีโรงเรียนที่อยู่ในเครือข่าย  ๑๒ โรงเรียน  เป็นโรงเรียนขนาดเลืก 
๑๑ โรงเรียน  และเป็นโรงเรียนขนาดกลางที่เปิดสอนแบบขยายโอกาสทางการศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
จ านวน ๑ โรงเรียน 
 ๓) ได้รับมอบหมายให้ด าเนินงานโครงการและกิจกรรมตามนโยบาย  ประกอบด้วย 

 (๑) โครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT O-NET) 
(๒) โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง  

เขียนคล่อง(ปีทองของการอ่าน) 
(๓) โครงการนิเทศบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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ส่วนท่ี  ๒ 

แผนปฏิบัติงำนรำยบุคคล 

ตำมภำระงำนกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 

๑. แผนปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 
 ข้าพเจ้านายสายทอง  แตงทิพย์  ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เป็นหัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา  ตามค าสั่งของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓  ได้รับมอบหมายให้ท างานร่วมกับนางสาวรุ่งฤดี  ตรีภพ  รวมจ านวน ๒ คน  ซ่ึงกรอบภาระงานของกลุ่มงานที่ ๕ งานนิเทศ 
ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา  มี ๓ งาน  ดังนี้ 
 ๑) งานพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 ๒) งานสร้างเครือข่ายการนิเทศ 
 ๓) งานพัฒนานวัตกรรมการนิเทศ 
 ข้าพเจ้า รับผิดชอบใน ๒ ภาระงาน  ดังนี้   
 ๑. งานพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 ๒) งานพัฒนานวัตกรรมการนิเทศ 
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มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน : งำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ภำระงำน ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน มำตรฐำนคุณภำพงำน/ 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑.งานส่งเสริมและพัฒนาระบบ
การนิเทศและการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 

๑.๑ วิเคราะห์ภาระงาน นโยบาย และศึกษาสภาพ
ปัญหาความต้องการรับการนิเทศและการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษา และจัดท าระบบ
ข้อมูลสารสนเทศผลการจัดการศึกษา 

เมษายน ๑) มีข้อมูลสารสนเทศอ้างอิงในการ
ปฏิบัติงาน 

๒) มีข้อเสนอแนะจากรายงานผลการ
นิเทศ, รายงานโครงการ, 
กระบวนการ PLC ฯลฯ 

นายสายทอง  แตงทิพย์ 

 

๑.๒ จัดท าแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ    
การบริหารการศึกษา การจัดการเรียนการสอนและ    
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

 

พฤษภาคม - มิถุนายน ๑) มีแผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา 

๒) มีเคร่ืองมือเพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบ
นิเทศการจัดการเรียนการสอน และการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 

๑.๓ ด าเนินการนิเทศ ติดตาม 

  ๑.๓.๑ นิเทศติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียน 

   
 

 

ภาคเรียนละ ๑ คร้ัง 

(พฤษภาคม และ พฤศจิกายน) 

 

๑) แบบนิเทศ ฯ 

๒)สรุปผลการนิเทศความพร้อมฯระดับ
เครือข่ายโรงเรียน 

  ๑.๓.๒ นิเทศตามระบบ : ห้องเรียน/นโยบาย/โครงการ/
งานพิเศษ 

ตลอดปีการศึกษา -เคร่ืองมือนิเทศ 
  

๑.๔ .รายงาน/สรุปผลการนิเทศ 
  

-รายงานผลการนิเทศ  
สัปดาห์ละ ๑ คร้ัง 

-สรุปรายงานผลนิเทศฯ 
ส้ินภาคเรียน 

๑)รายงานผลการนิเทศของ
ศึกษานิเทศก์รายบุคคล 

๒)รายงานการนิเทศความพร้อมฯ 
๓)รายงานผลการนิเทศการจัดการศึกษา 

๔) สถานศึกษาน าผลการนิเทศไปใช้ใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 
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ภำระงำน ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน มำตรฐำนคุณภำพงำน/ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

๒. งานส่งเสริมและสนับสนุน
เครือข่ายการนิเทศของ      
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สถานศึกษา หน่วยงาน        
ท่ีเก่ียวข้องและชุมชน 

 

๒.๑ ประสานงาน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดต้ังและพัฒนา
เครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

๒.๒ สรุปรายงานผลการด าเนินงาน วิธีการ เคร่ืองมือ
และการพัฒนารูปแบบ/เครือข่ายการนิเทศ 
 

 

อย่างน้อย ภาคเรียนละ ๑ คร้ัง 

 

ปีละ ๑ คร้ัง 

๑)มีกลุ่มหรือชมรมครู/บุคลากร
ทางการศึกษา ท่ีมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้และเผยแพร่นวัตกรรมองค์
ความรู้เก่ียวกับการบริหารจัดการ
และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
เช่น ชมรมครูภาษาไทย/
คณิตศาสตร์/ สังคม/
ภาษาอังกฤษ/เทคโนโลยี/ 

นาฎศิลป์  ชมรมสวน
พฤกษศาสตร์  เครือข่ายโรงเรียน 

เป็นต้น 
๒)เครือข่ายโรงเรียนมีแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติการ/รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

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 

เมษายน – มิถุนายน 

 

อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ คร้ัง 

 

ส้ินปีการศึกษา 

๑)มีข้อมูลสารสนเทศสภาพปัญหา
และความต้องการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 

๒)มีเกณฑ์ตัวช้ีวัดความส าเร็จ และ
เคร่ืองมือสอดคล้องตามเกณฑ์ 
๓)มีรายงานผลการนิเทศฯ จุดเด่น 
จุดควรพัฒนา และแนวทาง 

นายสายทอง  แตงทิพย์ 
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๒. แผนปฏิบัติงำนในพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย   
  เป็นการด าเนินการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการ
อ่านของผู้เรียน (RT)  พัฒนาความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  และพัฒนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนความสามารถขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ (O-NET)  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ 
 
๓. แผนปฏิบัติงำนในกำรก ำกับ ดูแลโรงเรียนในเครือข่ำยบ้ำนขำม หนองโดน 
  เป็นการด าเนินงานเพ่ือดูแลช่วยเหลือโรงเรียนในเครือข่ายบ้านขามหนองโดน  ซ่ึงมีโรงเรียนที่อยู่ในเครือข่าย  ๑๒ โรงเรียน  เป็นโรงเรียนขนาดเลือก ๑๑ 
โรงเรียน  และเป็นโรงเรียนขนาดกลางที่เปิดสอนแบบขยายโอกาสทางการศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  จ านวน ๑ โรงเรียน 
 
๔. แผนปฏิบัติงำนโครงกำรท่ีรับผิดชอบ  
  ข้าพเจ้ารับผิดชอบงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ดังนี้ 

(๑) โครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT O-NET) 
(๒) โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง(ปีทองของการอ่าน)  
(๓) โครงการนิเทศบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์กำรนิเทศ ประเด็นกำรนิเทศ เป้ำหมำยกำรนิเทศ ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
สนองนโยบำย/จุดเน้น 
ตำมแผนปฏิบัติกำร 

๑.โครงการยกระดับ
ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน 
(NT O-NET)  

เพื่อพัฒนาแนวทางการสอบ  
Pre O-NET และ Pre NT ให้
มีประสิทธิภาพและส่งผลต่อ
การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ระดับชาติ 

การน าผลการสอบ Pre O-
NET ๓ คร้ัง และ Pre NT   
๑ คร้ัง ไปใช้ในการพัฒนา
นักเรียนรายบุคคล 

-โรงเรียนในสังกัดได้รับการ
ทดสอบไม่น้อยกว่า 
โรงเรียนละ ๒ คร้ัง 
  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
นางสาวกรรณิกา กระจ่างวงษ์ 
นายสายทอง  แตงทิพย์ 
นางภาณินี  ศรีทัศน์ 

-จุดเน้นด้านผู้เรียนข้อ ๑.๑.๒ 
และ ๑.๑.๓ 
-จุดเน้นด้านครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
ข้อ ๒.๑.๑ 
-นโยบาย ๙ เป้าหมายฯ 
(งบฯจังหวัดชัยภูมิ ๓๐๐,๐๐๐ 
บาท) 

๒.โครงการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการ
สอนภาษาไทยให้
นักเรียนการอ่านออก
เขียนได้ อ่านคล่อง 
เขียนคล่อง(ปีทองของ
การอ่าน)  

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการ
อ่านออก เขียนได้ ของ
นักเรียน 

-การประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านและเขียนของ
นักเรียน  
-กิจกรรมพัฒนาการอ่าน การ
เขียนของนักเรียนทุกระดับชั้น 

-โรงเรียนในสังกัด ๑๘๘ โรง  
ได้รับการประเมินไม่น้อย
กว่าโรงเรียนละ ๑ คร้ัง 
 

นางสาวกรรณิกา กระจ่างวงษ์ 
นายสายทอง  แตงทิพย์ 
นางภาณินี  ศรีทัศน์ 

-จุดเน้นด้านผู้เรียน  
ข้อ ๑.๑.๓ 
 

๓.นิเทศบูรณาการเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง 
ของเครือข่ายการนิเทศ  

-การด าเนินงานนโยบายและ
โครงการต่าง ๆ  
-การพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ตามจุดเน้น 

-โรงเรียนในสังกัด ๑๘๘ โรง   
อย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ 
คร้ัง/โรงเรียน 

นายสายทอง แตงทิพย์ และ
คณะศึกษานิเทศก์ 

-จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
ข้อ ๓.๒ 
-นโยบาย ๙ เป้าหมาย 
(๒๐๐,๐๐๐ บาท) 
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๕. ปัจจัยหรือควำมเส่ียงในกำรนิเทศ 
๑) การนิเทศติดตามระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่ต่อเนื่อง ไม่ครอบคลุมเป้าหมายที่ก าหนด   
๒) ศึกษานิเทศก์มีภาระงานตามนโยบาย โครงการ งานที่ต้องให้ความร่วมมือมาก รวมทั้งนโยบายเร่งด่วนนอกเหนือจากแผนปฏิบัติการ  ไม่สามารถออกนิเทศตาม

แผนที่ก าหนดได้โดยเฉพาะการนิเทศระดับห้องเรียน และรูปแบบการนิเทศไม่ชัดเจน ส่วนใหญ่เป็นการนิเทศตามโครงการและนโยบายเป็นหลัก   
๓) การประชุมเพ่ือวางแผนงานการนิเทศและรับรู้งานร่วมกัน ไม่ต่อเนื่อง  ท าให้การสื่อสารงาน/โครงการ ไม่ชัดเจน การก าหนดแผนการท างานซ้ าซ้ อน และท าให้

ศึกษานิเทศก์มีข้อมูลและองค์ความรู้ไม่ลุ่มลึกในเรื่อง/งานที่ตนไม่ได้รับผิดชอบ 
จากปัญหาและอุปสรรคในการนิเทศ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓  ได้ใช้วิธีการหลากหลายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

และการปฏิบัติการนิเทศ  เช่น  นิเทศโดยระบบเครือข่ายโรงเรียน   การประชุมวางแผนการท างานร่วมกันจัดท าเอกสารส าคัญในการยกระดับคุณภาพ เพ่ือส่งให้กับโรงเรียน
ได้น าไปใช้ในการนิเทศ  หรือในการจัดกิจกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา  ตลอดจนจัดประชุม อบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับเรื่อง/นโยบายส าคัญ  
 

 
 
 


