
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ในหน้าที่ศึกษานิเทศก ์

เอกสารกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ลำดบัที่ ๑๑ / ๒๕๖๕ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔  

กระทรวงศึกษาธกิาร 



คำนำ 
  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔  ได้มีคำสั่งมอบหมายให้บุคลากร
ปฏิบัต ิหน้าที ่ในกลุ ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  และกลุ ่มอื ่น ๆ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งกลุ่มราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่  
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙  
/ ว ๔๐๑๐ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  
 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ข้าพเจ้าจึงได้จัดทำคู่มือ  

การปฏิบัติงานในหน้าที ่ศึกษานิเทศก์ฉบับนี ้ขึ ้น เพื ่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการการปฏิบัติหน้าที่ 

ตามมาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ๓ ด้าน คือ ๑) ด้านมาตรฐานความรู้และประสบการณ์ ๒) ด้านมาตรฐาน 

การปฏิบัติงาน และ๓) ด้านมาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ 

ของตนเองมีกรอบแนวทางที ่ช ัดเจน และครอบคลุมการปฏิบ ัต ิงานท ั ้งในส ่วนพื ้นท ี ่ท ี ่ร ับผ ิดชอบ  

และส่วนของงานวัดและประเมินผลการศึกษา งานกลุ ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยการใช้รูปแบบ 

และวิธีการในการนิเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่การกำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานตามบทบาท
ศึกษานิเทศก์ และในส่วนของงานวัดผล และประเมินผลการศึกษาของผู้รับบริการและผู้ที่สนใจบ้างตามสมควร  
 
 

กรรยา จิตฟุ้ง 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
            หน้า 

คำนำ 
สารบัญ 
ส่วนที่ ๑ ภารกิจงานประจำตามกลุ่มงาน และตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน    ๑ 

 ๑.๑ ภารกิจงานประจำตามกลุ่มงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม  ๑  

    และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 ๑.๒ ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายตามนโยบาย      ๑ 

 ๑.๓ ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายตามจุดเน้นสำนักงานเขตพ้ืนที่    ๑ 

 ๑.๔ ภารกิจงานปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ๒ 

              หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 ๑.๕ ภารกิจในการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา     ๒ 
ส่วนที่ ๒ แนวทางการปฏิบัติงานการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ๒ 
 ๒.๑ ความเป็นมาและความสำคัญ        ๒ 

๒.๒ วัตถุประสงค์          ๓ 
 ๒.๓ แนวคิดการนิเทศ         ๔ 

 ๒.๔ หลักการการนิเทศ            ๔ 

 ๒.๕ กลุ่มเป้าหมาย          ๔ 

 ๒.๖ นวัตกรรมการนิเทศ          ๔ 

 ๒.๗ วธิีดำเนินการ             ๕ 

  ๒.๘ ผลผลิต และผลลัพธ์          ๙ 

 ๒.๙ ปฏิทินการดำเนินงานและการนิเทศ       ๑๐ 

 ๒.๑๐ เครื่องมือในการนิเทศ        ๑๓ 

 ๒.๑๑ การรายงานผลการนิเทศ        ๑๓ 

 ๒.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ          ๑๓ 

ส่วนที่ ๓ การปฏิบัติงานตามภารกิจตามกลุ่มงาน : งานวัดและประเมินการศึกษา   ๑๔ 

 ๓.๑ แนวคิดกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา       ๑๔ 

              สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔    

 



สารบัญ (ต่อ)  
            หน้า 

ส่วนที่ ๓ การปฏิบัติงานตามภารกิจตามกลุ่มงาน : งานวัดและประเมินการศึกษา (ต่อ)  
 ๓.๒ แนวทางการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  ๑๕  
                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 
บรรณานุกรม           ๒๓
ภาคผนวก           ๒๔
คณะผู้จัดทำ           ๔๕
            
    
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงานในหน้าท่ีศึกษานิเทศก์ 
นางสาวกรรยา จิตฟุ้ง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ขอนแกน่ เขต ๔  

๑ 

 

 
ส่วนที่ ๑ ภารกิจงานประจำตามกลุ่มงาน และตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
            ของนางสาวกรรยา จิตฟุ้ง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 
    ข้าพเจ้านางสาวกรรยา จิตฟุ้ง มีภารกิจหน้าที่ในการปฏิบัติงานในกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  
มีรายละเอียด ดังนี้  

 ๑.๑ ภารกิจงานประจำตามกลุ่มงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
การจัดการศึกษา ได้แก่  
  ๑. งานส่งเสริม และพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  ๒. งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาหน่วยงานที่เก่ียวข้องและชุมซน 
  ๓. งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ๑.๒ ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายตามนโยบาย ได้แก่  
  ๑. โครงการเกี่ยวกับการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET 
  ๒. โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ (SLC)  
ของสำนักนวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. 
   ๓. โครงการพัฒนาคุณภาพภาษาไทยผ่านเครือข่ายชมรมครูภาษาไทย  
  ๑.๓ ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายตามจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่ ได้แก่ 
  ๑. งานนิเทศการศึกษาตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
  ๒. งานนิเทศการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มโรงเรียนเขื่อนอุบลรัตน์ จำนวน ๑๓ โรงเรียน  
   ๓. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้ชมรมฯ ขับเคลื่อน ดังภาพ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงานในหน้าท่ีศึกษานิเทศก์ 
นางสาวกรรยา จิตฟุ้ง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ขอนแกน่ เขต ๔  

๒ 

 

 ๑.๔ ภารกิจงานปฏิบัติงานรว่มกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่  
  ๑. งานเกี่ยวกับการทดสอบที่ทำงานร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
  ๒. การพัฒนาโรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริม 
ความเสมอภาคทางการศึกษาร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา กลุ่มโรงเรียนเขื่อนอุบลรัตน์  
  ๓. งานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ ร่วมกับสำนักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   ๔. เป็นคณะทำงานขับเคลื่อนคุณภาพภาษาไทยร่วมกับสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สพฐ. 
 ๑.๕ ภารกิจในการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา 
 ๑. รปูแบบการนิเทศโรงเรียนด้วยกระบวนการการนิเทศแบบร่วมพัฒนา (Cooperative Development 
Supervision) ของโรงเรียนในกลุ่มเขื่อนอุบลรัตน์ 
  ๒. รูปแบบการนิเทศโรงเรียนโดยการใช้กระบวนการชี้แนะ (Coaching) และการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) 
 

ส่วนที่ ๒ แนวทางการปฏิบัติงานการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 ๒.๑ ความเป็นมาและความสำคัญ 

   ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

การจัดการศึกษา ได้ตระหนักในบทบาทหน้าที ่ในเรื ่องการบริหารจัดการ โดยจัดให้มีกระบวนการนิเทศการศึกษา  

เพื ่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของเขตพื ้นที ่การศึกษาจะทำให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ ่งการนิเทศการศึกษาเป็นมาตรการสำคัญประการหนึ่งที ่จะช่วยให้บุคลากร 

ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทำงานให้บรรลุจุดมุ่งหมายอย่างมีคุณภาพ เป็นกระบวนการที่ต้องได้รับ

ความร่วมมือจากบุคลากรหลายฝ่าย โดยในการดำเนินงานจะต้องใช้กระบวนการกลุ ่ม หรือกระบวนการมีส่วน ร่วม  

และนิเทศอย่างกัลยาณมิตร โดยมีการนิเทศในหลายรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง

ในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ นำไปใช้ในการวางแผนการนิเทศและประกอบการนิเทศ โดยเฉพาะปีการศึกษา ๒๕๖๕

สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาได้มุ ่งเน้นในเรื ่องคุณภาพผู ้เรียนและการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษา 

อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้กำหนดให้มีการนิเทศ ติดตามงานอย่างต่อเนื ่อง เพื ่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ   

  บทบาทของศึกษานิเทศก์ในการนิเทศการศึกษา จึงเป็นภารกิจที ่จำเป็นในการการขับเคลื่อนการพัฒนา 

ด้านการศึกษาดังกล่าว โดยเฉพาะรูปแบบการนิเทศที่นำมาใช้ในการขับเคลื่อนจำเป็นจะต้องมีรูปแบบการนิเทศที่ทำให้ครู

ยอมรับ เกิดการพัฒนาการทำงานด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูและศึกษานิเทศก์ได ้

 



คู่มือการปฏิบัติงานในหน้าท่ีศึกษานิเทศก์ 
นางสาวกรรยา จิตฟุ้ง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ขอนแกน่ เขต ๔  

๓ 

 

 การนิเทศแบบร่วมพัฒนา (Cooperative Development Supervision) ซึ่งเป็นการนิเทศที่มุ่งแก้ปัญหา และ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนของนักเรียน โดยการปรับปรุงการปฏิบัติงานของครู
ให้เกิดประสิทธิภาพบนพื้นฐานของกระบวนการที่เกิดจากความต้องการของครูในการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  ทั้งนี้ศึกษานิเทศก์
จะต้องมีคุณลักษณะของความเป็นพี่เลี้ยง (Mentor) ความเป็นกัลยาณมิตร (Critical Friend) และมีทักษะในการชี้แนะ 
(Coaching) (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๓  : ๖๗)  ด้วยยุทธศาสตร์ ๓ ประสาน ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ 
และครูผู้สอน ซึ่งเป็นผู้ที่มบีทบาทสำคัญยิ่งในการพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามหลักสูตรสถานศึกษา  
  การนิเทศแบบให้คำชี้แนะ (Coaching) เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญในการช่วยเหลือให้การจัดการ
เรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผู้ที่มีบทบาทสำคัญ คือ ศึกษานิเทศก์ รวมทั้งเครือข่ายการนิเทศที่เข้ามามีส่วนร่วมในการนิเทศ
การศึกษา การดำเนินการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้ 
ได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ตลอดจนสามารถเสริมสร้างการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ให้เข้มแข็ง การนำเทคนิคการนิเทศแบบให้คำชี้แนะ (Coaching) มาใช้ในการนิเทศการศึกษา จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วย 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ ้นได้ การนิเทศแบบให้คำชี ้แนะ (Coaching)  
เป็นวิธีการพัฒนาสมรรถภาพการทำงานของครู โดยเน้นไปที่การทำงานให้ได้ตามเป้าหมายของงาน หรือการช่วยให้สามารถ
นำความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่และหรือได้รับการอบรมมา ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ การให้คำชี้แนะมีลักษณะ 
เป็นกระบวนการ มีเป้าหมายที่ต้องการไปให้ถึง ๓ ประการ คือ การแก้ปัญหาในการทำงาน การพัฒนาความรู้ ทักษะ  
หรือความสามารถในการทำงาน และการประยุกต์ใช้ทักษะหรือความรู้ในการทำงาน ที่ตั้งอยู่บนหลักการของการเรียนรู้
ร่วมกัน (Co-Construction) โดยยึดหลักว่าไม่มีใครรู้มากกว่าใคร จึงต้องเรียนไปพร้อมกันเพื่อให้ค้นพบวิธีการแก้ไขปัญหา
ด้วยตนเอง  
 ดังนัน้ ข้าพเจ้าจึงใช้รูปแบบการนิเทศทั้ง ๒ รูปแบบนี้ในการพัฒนางานและพัฒนาคุณภาพครูและผู้เรียน 
ตามบทบาทและหน้าที่ที่รับผิดชอบพร้อมกับจัดทำแผนการนิเทศท่ีสัมพันธ์กับประเด็นท้าทาย : การพัฒนาครูภาษาไทย 
ในด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคบันได ๖ ขั้น เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการอ่านจับใจความสำคัญของผู้เรียน และการทำวิจัย
ในชั้นเรียนโดยใช้การนิเทศแบบ Coaching และ Mentoring สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  
เขต ๔ ซ่ึงถือเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) นอกจากนั้นแผนนิเทศ
ยังมีความสอดคล้องกับหลักการและภารกิจตามมาตรฐานตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะที่ ก.ค.ศ.กำหนดอีกด้วย 
 ๒.๒ วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการนิเทศการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้และคุณภาพผู้เรียน 
 ๒) เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผล ตามนโยบาย จุดเน้นและยุทธศาสตร์ ของ สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๓) เพ ื ่อส ่งเสร ิม สน ับสน ุนให ้สถานศึกษาได ้ม ีแนวทางในการดำเน ินงาน พัฒนาค ุณภาพการศ ึกษา 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔) เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาโดยใช้นวัตกรรมเป็นฐาน 
  ๕) เพื ่อนิเทศการจัดการเรียนรู ้ของครูผู ้สอนวิชาภาษาไทยให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง 
Active Learning  
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๔ 

 

 ๒.๓ แนวคิดการนิเทศ 

           ๑) การนิเทศ ติดตามและประเมินผล ตามนโยบาย จุดเน้นและยุทธศาสตร์ ของ สพฐ. และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

  ๒) การนิเทศเพ่ือพัฒนาระบบ กลไกการบริหารจัดการคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพ

การศึกษา แบบร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ      

 ๓) การนิเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

  ๒.๔ หลักการการนิเทศ    

          ๑) การนิเทศโดยใช้กลุ่มโรงเรียนและสถานศึกษาเป็นฐาน (Area Based)  

          ๒) การนิเทศทีใ่ช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา 

 ๓) การนิเทศที่ยึดหลักการมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม สร้างเครือข่าย และ PLC 

 ๔) การนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามแนวActive Learning   

 ๒.๕ กลุ่มเป้าหมาย 
  ๑) นิเทศครโูรงเรียนในโครงการส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่  

โดยการใช้รูปแบบการนิเทศแบบร่วมพัฒนา (Cooperative Development Supervision)  จำนวน ๕ โรงเรียน ได้แก่  
โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก โรงเรียนบ้านนาอ่างทอง โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง 
และโรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 
  ๒) นิเทศการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในกลุ ่มเขื ่อนอุบลรัตน์ด้วยรูปแบบการนิเทศโดยการใช้
กระบวนการชี ้แนะ (Coaching) และการเป็นพี ่เลี ้ยง (Mentoring)  ตามประเด็นท้าทาย : การพัฒนาครูภาษาไทย 
ในด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคบันได ๖ ขั้น เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการอ่านจับใจความสำคัญของผู้เรียน และการทำวิจัย
ในชั้นเรียนโดยใช้การนิเทศแบบ Coaching และ Mentoring จำนวน ๑๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ  
โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง โรงเรียนบ้านหนองผือ  โรงเรียนบ้านห้วยทราย โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์
โนนอินทร์แปลง โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าข่า โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า โรงเรียนบ้านโนนจิก โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์  
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา และโรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุง 
 ๒.๖ นวัตกรรมการนิเทศ 
 นวัตกรรมการนิเทศประกอบด้วย 
  ๑) รูปแบบการนิเทศ : การนิเทศแบบร่วมพัฒนา 
   ๑.๑ แผนการนิเทศโรงเรียนในโครงการSLC ตามกระบวนการนิเทศแบบร่วมพัฒนา 
(Planning-P , Informing-I , Doing – D, Evaluation – E และ Diffusing – D) 
  ๑.๒ คู่มือการนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบร่วมพัฒนา โดยใช้กระบวนการดังนี้ ๑) คู่สัญญาตกลง
ร่วมกัน (Buddy Teacher) ๒) วิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนร่วมกัน  ๓) กำหนดวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหา 
หรือพัฒนาร่วมกัน ๔) วางแผนการสอนและผลิตสื่อร่วมกัน ๕) วางแผนการนิเทศการสอนร่วมกัน ๖) สอนและร่วมสังเกต 
การสอน ๗) วิเคราะห์ผลการสอนและผลการสังเกตการสอนร่วมกัน ๘) ให้ข้อมูลป้อนกลับซึ่งกันและกัน  
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๕ 

 

และ ๙) วางแผนการสอนและการนิเทศการสอนต่อเนื่อง  
  ๑.๓ แบบนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้แบบร่วมพัฒนา 
 ๑.๔ แบบสังเกตชั้นเรียนและแบบสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ 
 ๒) รูปแบบการนิเทศ : ใช้กระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง  
      ๒.๑ แผนการนิเทศการพัฒนาครูภาษาไทยเชิงรุกในการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคบันได ๖ ขั้น  
เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการอ่านจับใจความสำคัญของผู้เรียน 
      ๒.๒ คู่มือการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้กระบวนการชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยง  
      ๒.๓ คู่มือการจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยเทคนิคบันได ๖ ขั้น เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการอ่านจับใจความสำคัญ 
ของผู้เรียน 

  ๒.๔ แบบนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้กระบวนการชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยง  
  ๒.๕ แบบสังเกตชั้นเรียนและแบบสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ 
 ๒.๗ วิธีดำเนินการ  

 ๒.๗.๑ ขั้นตอนการดำเนินการพัฒนารูปแบบการนิเทศ 
 ๑) ศึกษา วิเคราะห์นโยบายและทิศทางด้านการจัดการศึกษาภาษาไทย 
 ๒) ศึกษาเอกสาร ทฤษฎีเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา 

  ๓) วิเคราะห์ผลการนิเทศท่ีผ่านมา 

  ๔) วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการอ่านการเขียนที่ผ่านมา 

 ๕) สำรวจ วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานความต้องการพัฒนาของครูผู้สอนภาษาไทย 
 ๖) กำหนดแนวคิด หลักการ การนิเทศ ดังนี้ 

        (๑) นิเทศโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน 
       (๒) ใช้กระบวนการนิเทศภายนอกขับเคลื่อนการนิเทศภายใน 

(๓) นิเทศแบบมีส่วนร่วมและเรียนรู้ร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community : PLC)  
        (๔) พัฒนาสมรรถนะด้านการสอนของครูผ่านการปฏิบัติงานจริง 
        (๕) นิเทศ ๓ ประสาน ระหว่างศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร และครูผู้สอน เพ่ือการเป็นพ่ีเลี้ยงชี้แนะ
ช่วยเหลือครูในการจัดการเรียนรู้ 

๗) กำหนดกระบวนการที่ใช้ในการนิเทศ/รูปแบบการนิเทศเพ่ือสนับสนุนสร้างความเข้มแข็ง 
ระบบนิเทศภายในโรงเรียน และการนิเทศภายนอกขับเคลื่อนการนิเทศภายในโรงเรียนที่เป็นระบบ ดังนี้ 
   ๗.๑ กระบวนการนิเทศแบบร่วมพัฒนา มีข้ันตอน ดังนี้  
    ๑) ขั้นการวางแผนการดำเนินงาน (Planning-P) โดย ร่วมศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ศึกษาและวิเคราะห์บริบทของโรงเรียนในโครงการSLC ร่วมกับผู้บริหาร
โรงเรียน ครูผู้สอน และตัวแทนชุมชน เป็นเบื้องต้น จัดทำเครื่องมือการนิเทศ จัดทำปฏิทินการนิเทศ และเขียนแผนนิเทศ
การศึกษา เพ่ือให้ความรู้และเก็บข้อมูลนิเทศด้วยกระบวนการนิเทศแบบร่วมพัฒนา 
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    ๒) ขั้นการเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงาน (Informing-I) โดยร่วมหารือผู้บริหาร  
ครูวิชาการ และ Area Teams ก่อนเข้านิเทศเพ่ือเก็บข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน และเพ่ือทำความเข้าใจวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียน รวมถึงกำหนดวัตถุประสงค์ของการนิเทศร่วมกัน เพ่ือการวางแผนการนิเทศที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการ 
ของผู้บริหารและครขูองโรงเรียนในโครงการ SLC จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและการนิเทศ พร้อมนำโรงเรียน 
ในโครงการไปศึกษาดูงานต่างสพท. 
    ๓) ขั้นการปฏิบัติงานตามแผน (Doing - D) ครูผู้สอน Buddy Teacher ครูวิชาการ 
ผู้บริหาร ร่วมกันและแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มคอยให้คำแนะนำและให้ข้อมูลในการดำเนินการ  
เป็นการเสริมขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติการในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน 
                    ๔) ขั้นการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Evaluation - E) แบ่งเป็น 
                   ๔.๑ ผลผลิตที่ได้จากการนิเทศ (Output)   

    ๔.๑.๑  สังเกตการพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของครูผู้สอนจากการปฏิบัติงานร่วมกัน  
สังเกตจากความตั้งใจในการทำงานของบุคลากร และความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในขณะปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน  
      ๔.๑.๒ เกิดความเป็นกัลยาณมิตรร่วมกันระหว่างศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร และครู  
โดยการประเมินจากระดับความพึงพอใจในการทำงาน ระดับความร่วมมือร่วมใจที่มีต่อกลุ่มทำงาน ความเชื่อมั่น 
และความไว้ว่างใจในตนเอง เพ่ือนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา และความรู้สึกของครูที่มีต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
สังเกตจากการสะท้อนผลของครูในแต่ละช่วงของการดำเนินงาน 
    ๔.๑.๓ ศึกษานิเทศก์ ดำเนินการนิเทศ ติดตามจากการร่วมสังเกตชั้นเรียน 
การสะท้อนผล การตรวจหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ 
   ๔.๒ กระบวนการดำเนินงาน (Process)  
   ๔.๒.๑ ใช้กระบวนการกลุ่มแบบร่วมพัฒนา โดยแบ่งออกเป็นระดับชั้น ได้แก่  
๑) กลุ่มครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล – ป.๓ นิเทศและร่วมสร้างบรรยากาศในการทำงานโดยศึกษานิเทศก์.................  
๒) กลุ่มครูผู้สอนระดับชั้นป.๔ – ๖ นิเทศและร่วมสร้างบรรยากาศในการทำงานโดยศึกษานิเทศก์........................  
และ๓) กลุ่มครูผู้สอนระดับชั้นม.๑ – ๓ นิเทศและร่วมสร้างบรรยากาศในการทำงานโดยศึกษานิเทศก์................. 
  ๔.๒.๒ ใช้เทคนิคขายความคิดด้วยการเปิดโอกาสให้คณะครูที่เข้าร่วมประชุม 
เชิงปฏิบัติการในแต่ละกลุ่มได้สะท้อนความรู้ความคิดท่ีได้จากการปฏิบัติกิจกรรมในชั่วโมงสุดท้ายของการสอนแต่ละวัน  
   ๔.๓ ปัจจัยป้อนเข้า (Input)  
    ๔.๓.๑ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนในโครงการSLC เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  
    ๔.๓.๒ ระยะเวลาของการนิเทศ คือ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในการทำงาน
ร่วมกันตามปฏิทินงานที่กำหนดซึ่งมีความเพียงพอในการทำชิ้นงานของการดำเนินงานตามโครงการ 
      ๕) ขั้นการเผยแพร่ขยายผล (Diffusing - D)   

    ๕.๑ ศึกษานิเทศก์ร่วมกับครูพัฒนา/ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
      ๕.๒ ผู้บริหารเชิญชวนให้ครู และศึกษานิเทศก์ร่วมสะท้อนผลการดำเนินการ 
ในทุกขั้นตอนของแต่ละวันด้วยเทคนิคการเชิญชวนให้เข้ามามีส่วนร่วมที่ละน้อย  
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๗ 

 

      ๕.๓ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันผ่านกลุ่มไลน์โรงเรียนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้  
      ๕.๔ ศึกษานิเทศก์ร่วมสะท้อนผลการปฏิบัติการ โดยการเขียนบันทึกการนิเทศนำเสนอ 
ต่อผู้บังคับบัญชาและส่งต่อให้ผู้บริหารเพ่ือสรุปการดำเนินงานโดยการใช้เทคนิค "การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์" เพ่ือเสริมสร้าง
ขวัญและกำลังใจ (Cooperating - C Reinforcing - R)    
       ๗.๒ กระบวนการนิเทศแบบ Coaching และ Mentoring มีข้ันตอน ดังนี้ 
         ๗.๒.๑ การเตรียมการก่อนการให้คำชี้แนะ ดำเนินการดังนี้ 
           ๑) การสร้างองค์ความรู้ ให้แก่ครูผู้สอน/ผู้รับการนิเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
ภาษาไทยด้วยเทคนิคบันได ๖ ขั้น การออกแบบการเรียนรู้  การพัฒนาสมรรถนะการอ่านจับใจความสำคัญ 
การทำวิจัยในชั้นเรียน การใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
          ๒) การสร้างทีมงาน เพื่อการมีส่วนร่วมโดยใช้ทักษะทางเทคนิคในหน้าที่การงาน  
ทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นทีมงานที่ทำงานเพ่ือเป้าหมายร่วมกัน 
          ๓) องค์ประกอบของทีมงานพัฒนาคุณภาพ ได้แก่  
           ๓.๑ ทีมนำ ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประธานเครือข่ายฯ ประธานศูนย์วิชาการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
           ๓.๒ ทีมทำ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์ 
           ๔) การจัดทำข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใช้ในกระบวนการให้คำชี้แนะ 
ดังนี้ 
            ๔.๑ ข้อมูลและสารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  
     ๔.๒ ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวกับผู้เรียน  
      ๔.๓ ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวกับครูและการจัดการเรียนการสอน  
    ๔.๔ ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ  
    ๕) แผนการนิเทศและเครื่องมือการนิเทศ องค์ประกอบของแผนการให้คำชี้แนะ ได้แก่ 
๑) วัตถุประสงค์ ๒) เป้าหมาย ๓) ประเด็นการให้คำชี ้แนะ/กิจกรรม อาทิ การจัดการเรียนรู ้แบบคละชั ้น หลักสูตร 
และการออกแบบการเรียนรู้  การวิจัยในชั ้นเรียน  การจัดการเรียนรู้ด ้วยเทคนิคบันได ๖ ขั ้น การใช้สื ่อเทคโนโลยี 
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เรื ่องอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้อง ๔) ระยะเวลา ๕) ผู้ชี ้แนะ/ผู้รับการให้คำชี้แนะ ๖) สื่อ/เครื่องมือ  
และ๗) สรุป ประเมินผล การนิเทศ  
       ๗.๒.๒ การดำเนนิการให้คำช้ีแนะ ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอนย่อย ดังนี้ 
      ๑) การศึกษาต้นทุนเดิม เป็นขั้นที่ศึกษานิเทศก์ทำความเข้าใจวิธีคิด วิธีการทำงาน  
และผลที่เกิดขึ้นจากการทำงานของคุณครูว่าอยู่ในระดับใด เพ่ือเป็นข้อมูลในการต่อยอดประสบการณ์ในระดับที่เหมาะสม 
กับครูแต่ละคน ได้แก่ ๑) การให้ครูบอกเล่า อธิบายวิธีการทำงานและผลที่เกิดข้ึน ๒) การพิจารณาร่องรอยการทำงานร่วมกัน 
เช่น แผนการสอน ชิ้นงานของนักเรียน และ ๓) การสังเกตการสอนในชั้นเรียน 
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      ๒) การให้ครูประเมินการทำงานของตนเอง เป็นขั้นที่ช่วยให้ครูได้ทบทวนการทำงาน 
ที่ผ่านมาของตนเอง โดยใช้ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ การสอนที่เพ่ิงสอนจบไปแล้ว ชิ้นงานที่นักเรียนทำเสร็จ 
มาใช้ประกอบการประเมิน จัดให้ครูมีโอกาสได้ “นึกย้อนและสะท้อนผลการทำงาน” ช่วยให้ครูได้ทบทวนและไตร่ตรองว่า
ตนเองได้ใช้ความรู้ ความเข้าใจไปสู่การปฏิบัติอย่างไร มีอุปสรรคปัญหาใดเกิดขึ้นบ้าง คำถามที่มักใช้กันในขั้นนี้ มี ๒ คำถาม
หลัก คือ “อะไรที่ทำได้ดี..” “จะให้ดีกว่านี้ ถ้า...” 
      ๓) ขั้นต่อยอดประสบการณ์ เป็นขั้นที่ศึกษานิเทศก์มีข้อมูลจากการสังเกต 
การทำงาน และฟังครูอธิบายความคิดของตนเอง แล้วจึงลงมือต่อยอดประสบการณ์ในเรื่องเฉพาะนั้นเพ่ิมเติมทั้งการวินิจฉัย 
ว่าครูต้องการความช่วยเหลือในเรื่องใด ซึ่งสมารถดำเนินการใน ๒ ลักษณะ ดังนี้ 
         ๓.๑ เมื่อพบว่า คุณครูมีความเข้าใจที่ผิดพลาดบางประการ หรือมีปัญหาก็จำเป็น 
ต้องแก้ไข ปรับความรู้ความเข้าใจให้ถูกต้องและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา 
           ๓.๒ เมื่อพบว่า คุณครูเข้าใจหลักการสอนดี แต่ยังขาดประสบการณ์ในการออกแบบ 
การเรียนการสอนก็จำเป็นเพ่ิมเติมความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ 
       ๗.๒.๓ การสรุปผลการให้คำชี้แนะ การสรุปผลการให้คำชี้แนะด้วยการทำ AAR  
กับผู้รับการนิเทศซึ่งในขั้นตอนนี้มีรายละเอียดของการดำเนินการ ดังนี้ 
         ๑) การสรุปผลการให้คำชี้แนะ เป็นการสรุปผลการให้คำชี้แนะที่ศึกษานิเทศก์  
และครูผู้สอนหรือผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการเรียนรู้ร่วมกัน 
         ๒) การวางแผนการให้คำชี้แนะครั้งต่อไป เป็นการวางแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยผู้ให้คำชี้แนะและสถานศึกษาวางแผนการทำงานร่วมกัน การนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  
(Best Practices) สรุปรายงานผลการวิจัยซึ่งทำได้ทั้งเป็นแบบไม่เป็นทางการและเป็นทางการ  
 ๗) กำหนดเทคนิค วิธีการนิเทศ ให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมนิเทศแต่ละระยะ ดังนี้ 
 ๗.๑ การสำรวจโดยใช้แบบสอบถามผ่าน Google Form 

  ๗.๒ การเยี่ยมชั้นเรียน 

  ๗.๓ การประชุมสะท้อนผล 

 ๗.๔ การเป็นพี่เลี้ยงพาทำ (Mentoring) 

 ๗.๕ การให้การชี้แนะ (Coaching) 

 ๗.๖ การนิเทศ Online ผ่านระบบ Line Meeting, Google Meet, Zoom Meeting 
Line Group ,Facebook Group  เป็นต้น 

  ๘) จัดทำเอกสารประกอบการนิเทศ ประกอบด้วย 
    ๘.๑ แผนการนิเทศโรงเรียนในโครงการSLC ตามกระบวนการนิเทศแบบร่วมพัฒนา 
    ๘.๒ คู่มือการนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบร่วมพัฒนา 
  ๘.๓ แบบนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้แบบร่วมพัฒนา 
   ๘.๔ แบบสังเกตชั้นเรียนและแบบสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ 



คู่มือการปฏิบัติงานในหน้าท่ีศึกษานิเทศก์ 
นางสาวกรรยา จิตฟุ้ง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ขอนแกน่ เขต ๔  

๙ 

 

  ๘.๕ แผนการนิเทศการพัฒนาครูภาษาไทยเชิงรุกในการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคบันได ๖ ขั้น  
เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการอ่านจับใจความสำคัญของผู้เรียน 
        ๘.๖ คู่มือการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้กระบวนการชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยง  
       ๘.๗ คู่มือการจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยเทคนิคบันได ๖ ขั้น เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการอ่าน 
จับใจความสำคัญของผู้เรียน 

    ๘.๗ แบบนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้กระบวนการชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยง  
    ๘.๘ แบบสังเกตชั้นเรียนและแบบสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ 
   ๘.๙ แบบประเมินความพึงพอใจต่อการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้กระบวนการชี้แนะและการ
เป็นพี่เลี้ยง  และการนิเทศแบบร่วมพัฒนา 
   ๙) นำเอกสารประกอบการนิเทศ เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาความถูกต้อง เหมาะสม ในด้านภาษา 
เนื้อหา และปรับปรุงเอกสารประกอบการนิเทศ ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๑๐) ดำเนินการตามแผนนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามขั้นตอนดังนี้ 
     ๑๐.๑ สร้างความเข้าใจกับผู้บริหารสถานศึกษาและครูกลุ่มเป้าหมาย  
      ๑๐.๒ ประชุม/อบรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
    ๑๑) นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ของครู ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา 
    ๑๒) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) และถอดบทเรียนร่วมกับครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษา  
    ๑๓) ประเมินผลการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
    ๑๔) สรุปและรายงานผลการดำเนินการ 
 ๒.๘ ผลผลิต และผลลัพธ์ 
 ๒.๘.๑ ผลผลิต (Output) 
  เชิงปริมาณ 
   ๑) มีนวัตกรรมการนิเทศการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้และคุณภาพผู้เรียน 
   ๒) ครูกลุ่มเป้าหมายได้รับการนิเทศอย่างน้อย ๑ - ๒ ครั้ง/เดือน 
  เชิงคุณภาพ 
   ๑) นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
และคุณภาพผู้เรียน 
   ๒) ครูได้รับการนิเทศอย่างต่อเนื่องจนสามารถพัฒนานวัตกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
และคุณภาพผู้เรียน 
 ๒.๘.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 
  เชิงปริมาณ 
   ๑) ครูกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกทีส่่งเสริมผู้เรียน 
ให้มีคุณลักษณะ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
   ๒) นักเรียน ร้อยละ ๘๐ มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
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๑๐ 

 

  เชิงคุณภาพ 
   ๑) ครมูีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
   ๒) นักเรียนมีคุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ๒.๙ ปฏิทินการดำเนินงานและการนิเทศ  
  - นิเทศ ๓ วัน/สัปดาห์ วันอังคาร พฤหสับดี และศุกร์ 
  ๒.๙.๑ ปฏิทินการดำเนนิงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา เครื่องมือนิเทศ 
๑ จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance 

Agreement : PA) 
พ.ย. ๖๔ แบบบันทึกข้อตกลง 

ในการพัฒนางาน 
๒ ลงนามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance 

Agreement : PA) 
พ.ย. ๖๔ แบบบันทึกข้อตกลง 

ในการพัฒนางาน 

๓ ประชุมวางแผนการดำเนินงานและการจัดทำแผนการ
นิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

พ.ย. ๖๔ บันทึกการประชุม 

๔ จัดทำคู่มือนิเทศแบบร่วมพัฒนาและแบบ Coaching  
และ Mentoring ตามรูปแบบที่กำหนดขึ้น 

พ.ย. - ธ.ค. ๖๔ - คู่มือนิเทศแบบร่วมพัฒนา 
- คู่มือนิเทศแบบ Coaching  
และ Mentoring  

๕ นำคู่มือนิเทศที่จัดทำขึ้นไปเสนอผู้เชี่ยวชาญหรือทีมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC)  
เพ่ือวิเคราะห์อภิปรายและให้ข้อเสนอแนะ 

ธ.ค. ๖๔ - คู่มือนิเทศแบบร่วมพัฒนา 
- คู่มือนิเทศแบบ Coaching  
และ Mentoring 

๖ นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนาคู่มือ ธ.ค. ๖๔ - คู่มือนิเทศแบบร่วมพัฒนา 
- คู่มือนิเทศแบบ Coaching  
และ Mentoring 

๗ นำคู่มือที่ปรับปรุงพัฒนาแล้วไปใช้ในการนิเทศจริง ม.ค. - ก.ย. ๖๕ - คู่มือนิเทศแบบร่วมพัฒนา 
- คู่มือนิเทศแบบ Coaching  
และ Mentoring 

๘ เก็บรวบรวมข้อมูลจากการนิเทศไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาเป็นวงรอบต่อไป 

ม.ค. - ก.ย. ๖๕ - คู่มือนิเทศแบบร่วมพัฒนา 
- คู่มือนิเทศแบบ Coaching  
และ Mentoring 

๙ กิจกรรมการนิเทศโรงเรียนในโครงการSLC ตามรูปแบบ
การนิเทศแบบร่วมพัฒนา ดำเนินการดังนี้  
 - ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้วยระบบออนไลน์ 

มี.ค.- ก.ย. ๖๕ - แบบบันทึกการศึกษาดูงาน  
- คู่มือนิเทศแบบร่วมพัฒนา 
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๑๑ 

 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา เครื่องมือนิเทศ 
- นำผู้บริหารและครูในโครงการร่วมศึกษาดูงานรร. 
ต่างสพท. ณ โรงเรียนบ้านมะอึ สพป.รอ.๑ และโรงเรียน
บ้านหนองม่วงหวาน สพป.นม.๒  
- อบรมภายใต้กิจกรรม Plan-Do-See ของโรงเรียนใน
โครงการ 
- นิเทศชั้นเรียน จำนวน ๓ ครัง้ 
- กิจกรรมOpen Class 

- แผนการนิเทศโรงเรียน 
ในโครงการSLC ตามกระบวนการ
นิเทศแบบร่วมพัฒนา 
- แบบบันทึกการนิเทศ 
- แบบสังเกตชั้นเรียน 
และแบบสะท้อนผล 
การจัดการเรียนรู้ 
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อการ
นิเทศการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
การนิเทศแบบร่วมพัฒนา 

๑๐ กิจกรรมการนิเทศแบบ Coaching และ Mentoring  
ของโรงเรียนในกลุ่มเข่ือนอุบลรัตน์  
- อบรมครูผู้สอนแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
ด้วยเทคนิคบันได ๖ ขั้น เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะ 
การอ่านจับใจความสำคัญของผู้เรียน 
- ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานระดับชั้นเรียน 
- กิจกรรมนิเทศเปิดเรียนออนไลน์ 
- นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  
  ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถาบันภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครูภาษาไทย 
ให้สามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 
ด้วยเทคนิคบันได ๖ ขั้น เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการอ่าน
จับใจความสำคัญของผู้เรียนและการทำวิจัยในชั้นเรียน 
ได้บรรลุตามเป้าหมาย 
- จัดเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ชุดนิเทศ และ
ศึกษาวิธีปฏิบัติที่ดีเชิงประจักษ์ที่เป็นแบบอย่างได้การ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยเทคนิคบันได ๖ ขั้น 

ต.ค. ๖๔ 
- ก.ย. ๖๕ 

- คู่มือการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
เชิงรุกโดยใช้กระบวนการชี้แนะ 
และการเป็นพ่ีเลี้ยง 
- คู่มือการจัดการเรียนรู้ 
เชิงรุกด้วยเทคนิคบันได ๖ ขั้น  
เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการอ่าน 
จับใจความสำคัญของผู้เรียน 
- แบบบันทึกการนิเทศ 
- แบบสังเกตชั้นเรียน 
และแบบสะท้อนผล 
การจัดการเรียนรู้ 
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อการ
นิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้
กระบวนการชี้แนะและการเป็น 
พ่ีเลี้ยง   

๑๑ รายงานผลการนิเทศ  
 

ต.ค. ๖๔ 
- ก.ย. ๖๕ 

แบบรายงานการนิเทศ 
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 ๒.๙.๒ ปฏิทินการนิเทศ 

วัน/เดือน/ปี โรงเรียน ประเด็นการนิเทศ หมายเหตุ 
มีนาคม - กันยายน ๖๕ โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่  

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ 
โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก 
โรงเรียนบ้านนาอ่างทอง 
โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง 
โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 
 

- กิจกรรมพบปะเครือข่ายSLC 

ของโรงเรียนนำร่อง 

ในโครงการและกิจกรรม 

การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 

(Plan Do See ) 

Online/Onsite 

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ในการพัฒนาครู และนักเรียน

ของโรงเรียนนำร่องรุ่นที่๑  

และรุ่นที๒่ ในการร่วมออกแบบ

การจัดการเรียนรู้ Active 

Learning ในการพัฒนา Model 

Teacher 

การสังเกตชั้นเรียนโรงเรียน 
นำร่อง /โรงเรียนร่วมพัฒนา 
ห้องเรียน/วิชาละ ๓ ครั้ง  
/ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การขับเคลื่อนคุณภาพ 
การจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรม 
SLC (School as Learning  
Community) เพ่ือพัฒนา
สมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 
กิจกรรมการพัฒนาบทเรียน 
ร่วมกัน (Plan Do See ) 
กิจกรรมการเปิดชั้นเรียน  
(Open Class) และกิจกรรม 
Symposium ระดับภูมิภาค 



คู่มือการปฏิบัติงานในหน้าท่ีศึกษานิเทศก์ 
นางสาวกรรยา จิตฟุ้ง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ขอนแกน่ เขต ๔  

๑๓ 

 

วัน/เดือน/ปี โรงเรียน ประเด็นการนิเทศ หมายเหตุ 
พ.ค. ๖๕ โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเขื่อนอุบลรัตน์ 

จำนวน ๑๓ โรง  

นิเทศ ติดตาม ตามนโยบายและ

จุดเน้น สพฐ.   

Onsite 

พ.ค. - ก.ย. ๖๕ โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย นิเทศการพัฒนาคุณภาพ
ภาษาไทย 

Online/Onsite  

  
 ๒.๑๐ เครื่องมือในการนิเทศ  
 ๒.๑๐.๑ เครื่องมือนิเทศ 
   - คู่มือการนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบร่วมพัฒนา 
   - แผนการนิเทศโรงเรียนในโครงการSLC ตามกระบวนการนิเทศแบบร่วมพัฒนา 
   - คู่มือการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้กระบวนการชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยง 
   - คู่มือการจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยเทคนิคบันได ๖ ขั้น เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการอ่าน 
จับใจความสำคัญของผู้เรียน 
 ๒.๑๐.๒ เครื่องมือวัดและประเมินผล 
   - แบบบันทึกการนิเทศ 
  - แบบนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้แบบร่วมพัฒนา 
   - แบบนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้กระบวนการชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยง 
   -  แบบสังเกตชั้นเรียนและแบบสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ 
   - แบบประเมินความพึงพอใจต่อการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้กระบวนการชี้แนะ 
และการเป็นพ่ีเลี้ยง และนิเทศแบบร่วมพัฒนา   
 ๒.๑๑ การรายงานผลการนิเทศ 
   ๒.๑๑.๑ รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนางานต่อผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศึกษานิเทศก์และผู้บริหารเขตพ้ืนที่ 
  ๑) กิจกรรม PLC ทุกวันพุธ/สัปดาห์/ทุกเดือน 
  ๒) การเขียนรายงานให้สอดคล้องกับปฏิทินการปฏิบัติ/ปฏิทินนิเทศและภาระงานปฏิบัติในแต่ละ 
เดือนตามแบบรายงานการนิเทศ 
 ๒.๑๑.๒ รายงานผลการนิเทศ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 ๒.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑) ครูผู้สอนปรับเปลี่ยนบทบาท และเปลี่ยนพฤติกรรมจากครูผู้สอนมาเป็นครูผู้คอยชี้แนะ อำนวยความสะดวก  
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกที่เน้นเด็กเป็นสำคัญตามความสนใจสถานการณ์ บริบทหรือวิถีชีวิตจริงของเด็ก 
  ๒) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามความแตกต่างระหว่างบุคคล มีคุณค่า มีความเชื่อมั่น และภูมิใจในตนเอง คิดเป็น  
ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น มีเหตุมีผล และมีทักษะพ้ืนฐานในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  ๓) ผู้เรียนมีคุณลักษณะมีอุปนิสัยใฝ่ดี มีคุณธรรม มีวินัย ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถซึมซับสุนทรียะ
และวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ 
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๑๔ 

 

  ๔) สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 
  ๕) สถานศึกษาสร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมผ่านระบบของชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ  
(PLC: Professional Learning Community) 
 
ส่วนที่ ๓ การปฏิบัติงานตามภารกิจตามกลุ่มงาน : งานวัดและประเมินการศึกษา 
 ๓.๑ แนวคิดกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔     
  กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ เป็นงาน 
ที ่ครอบคลุมตั ้งแต่การวิเคราะห์สภาพปัญหากรวัดและประเมินผลในระดับชั ้นเรียนและสถานศึกษา เพื ่อนำไปสู่  
การดำเนินงานวิจัยพัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี ่ยวกับการวัดและประเมินผลระดับชั ้นเรียน  
และสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
ทุกภาคส่วนมีความพึงพอใจ โดยยึดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 

   ๑. เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน งานวัดและประเมินผลการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๒. ให้ได้รูปแบบการพัฒนางานงานวัดและประเมินผลการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

  ขอบข่ายภารกิจกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

 
 กรอบแนวทางการปฏิบัติงานของกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
   กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา มีกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน ๔ ด้าน ดังนี้  
     ๑. งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
     ๒. งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
     ๓. งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
     ๔. งานทดสอบทางการศึกษา 

 
 

งานวัดและ

ประเมินผล

การศึกษา

งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา

งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา

งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผล
การศึกษา

งานทดสอบทางการศึกษา
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๑๕ 

 

 ๓.๒ แนวทางการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 
   

  จากคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ คำสั่งสพป.ขอนแก่น ๔ ที่ ๒๙/๒๕๖๔  
ลงวันที่ ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของช้าราชการและลูกจ้าง และคำสั่งที่ ๓๘๖/๒๕๖๔   
ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่องการแต้งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนด้านงานวัดและประเมินผลการศึกษา  
ของกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยได้กำหนดภารกิจงานของศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานวัด 
และประเมินผลการศึกษาไว้ว่า ศึกษานิเทศก์มีหน้าที่ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพปัญหาการวัดและประเมินผล 
ในระดับชั้นเรียนและสถานศึกษาเพื่อนำไปสู่การดำเนินงานวิจัยพัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับ 
การวัดและประเมินผลระดับชั ้นเรียนและสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด  
ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลทุกภาคส่วนมีความพึงพอใจ โดยยืดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  
   วัตถุประสงค์  
   ๑. เพ่ือเป็นแนวทางในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
    ๒. เพื่อเป็นคู่มือในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 สรุปงานที่ปฏิบัติของกลุ่มงานวัดและประเมินการศึกษา 
  จากการที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานวัดและประเมินผลการศึกษา มีงานที่ปฏิบัติ  

และร่วมกับบุคลากรในกลุ่มในการปฏิบัติและให้บริการ สรุปได้ดังนี้ 

   ๑. ปฏิบัติงานกลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ๒. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์  
จำนวน ๑๓ โรงเรียน  
   ๓. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
   ๔. งานส่งเสริมหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 ๕. งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ๖. งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 

   ๖.๑ ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี ่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผลการศึกษา 
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

  ๖.๒ ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลในสถานศึกษา 
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

  ๖.๓ ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษา 
ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

  ๖.๔ จัดทำคู ่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ๗. งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
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๑๖ 

 

  ๗.๑ ศึกษา รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา 
  ๗.๒ พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา 
  ๗.๓ บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 

  ๘. งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา 
  ๘.๑ ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
  ๘.๒ ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
  ๘.๓ จัดทำรายงาน เผยแพร่ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 

  ๘.๔ ส่งเสริมระบบโปรแกรมการบริหารจัดการสถานศึกษา (School MIS) 
  ๙. งานทดสอบทางการศึกษา 
  ๙.๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 

  ๙.๒ วางเแผนการทดสอบทางการศึกษาให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ 
ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   ๙.๓ กำหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษาให้สอดคล้องตามที่กระทรวงศึกษาธิการ 
และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติกำหนด 

  ๙.๔ ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
  ๙.๕ ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ความสามารถให้กับนักเรียน 
  ๙.๖ ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับซาติ (RT, NT และ O - NET) 
  ๙.๗ สนับสนุนการดำเนินการจัดสอบ PISA และข้อสอบมาตรฐานกลาง 

  ๑๐. รับผิดชอบดำเนินงานโครงการต่อไปนี้ 
  ๑๐.๑ โครงการพัฒนาคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง และใช้ภาษาไทย 
ในการสื่อสารได้ 
  ๑.๐.๒ โครงการพัฒนาคุณภาพการอ่านออกเขียนได้  
  ๑๐.๓ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการจัดสอบ O-NET 
    ๑๐.๔ โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ (SLC) 
    ๑๑. งานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
    ๑๑.๑ คณะทำงาน/ประสานงาน การส่งเสริมการพัฒนาสมรรถะการอ่านของผู้เรียนภาษาไทยระดับภูมิภาค 
ของสถาบันภาษษไทย สพฐ. 
         ๑๑.๒ งานนำเสนอ และวิดีทัศน์ของงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
         ๑๑.๓ งานพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบสทศ. 
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๑๗ 

 

 รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
   ๑.  งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
        ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผลการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล 
ในสถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ๓. ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาทั้งการศึกษา
ในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ๔. จัดทำคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
            ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
              ๑. ครูและผู้เก่ียวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งการวัดผลการศึกษา 
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
              ๒. การวัดผลและประเมินผลสอดคล้องตามแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และตามสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
             ๓. ครูและผู้ที่เก่ียวข้องใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล และนำผลการวัดและประเมินผล 
ไปพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
          กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
             ๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
             ๒. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
  เครื่องมือ 
  ๑. แบบสำรวจ / แบบสอบถาม 

  ๒. ข้อมูลสารสนเทศ เครื่องมือทดสอบ เอกสารหลักฐานการศึกษา 
  ๓. แบบรายงานผล 
  เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
  ๑. คู่มือการดำเนินงานการวัดผล และประเมินผลการศึกษา 
  ๒. คู่มือการวัดผลและเทียบโอนการศึกษาในทุกระบบ 
  ๓. แบบพิมพ์ เอกสาร และหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
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๑๘ 

 

 ๒. งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
   ๑. ศึกษา รวบรวม เครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา พร้อมทั้งวิเคราะห์ เครื่องมือวัดผล 
และประเมินผลที่มีผู้จัดทำแล้ว คัดเลือกให้เหมาะสมกับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดทำและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ครอบคลุม ดังนี้ 
   ๑.๑ เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 
   ๑.๒ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   ๑.๓ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
   ๑.๔ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    ๑.๕ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และการเขียนสื่อความ 
   ๒. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา 
   ๓. บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลแก่สถานศึกษา 
  ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
  มีคลังเครื่องมือวัดและประเมินผลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา 
  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๓. งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
    ๒. ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
  ๓. จัดทำรายงาน เผยแพร่ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
   ๔. ส่งเสริมระบบโปรแกรมการบริหารจัดการสถานศึกษา (School MIS) 
  ผลสำเร็จที่คาดหวัง   
    สถานศึกษามีการวัดผลและประเมินผลการศึกษาที่ถูกต้อง และมีคุณภาพ  
  กฎหมาย ระเบียบ และ เอกสารที่เกี่ยวข้อง    
    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๔. งานทดสอบทางการศึกษา 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
  ๒. วางเแผนการทดสอบทางการศึกษา ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระของหลักสูตร 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
   ๓. กำหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามที่กระทรวงศึกษาธิการและสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติกำหนด 
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๑๙ 

 

  ๔. ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
   ๕. ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัตความรู้ ความสามารถให้กับนักเรียน ดังนี้ 
     ๕.๑ โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนเพ่ือการรประเมินผลระดับนานาชาติ (PISA) 
   ๕.๒ การบริการการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางปลายปี  
   ๕.๓ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
   ๕.๔ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
  ๕.๕ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
   ๕.๖ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ร่วมกับกลุ่มส่งเสริม 
การจดัการศึกษา 
   ๕.๗ โครงการจัดสอบวิชาการนานาชาติร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  ๖. ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับซาติ (RT, NT และ O - NET) 
  ๗. สนับสนุนการดำเนินการจัดสอบ PISA และบริการข้อสอบมาตรฐานกลาง  

 ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
  มีคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาและมีข้อมูลคุณภาพการศึกษา 
ของผู้เรียน 
  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
  เครื่องมือ 
  ๑. แบบสำรวจ / แบบสอบถาม 
  ๒. ข้อมูลสารสนเทศ เครื่องมือทดสอบ เอกสารหลักฐานการศึกษา 
  ๓. แบบรายงานผล 
  เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
   ๑. คู่มือการดำเนินงานการวัดผล และประเมินผลการศึกษา 
  ๒. คู่มือการวัดผลและเทียบโอนการศึกษาในทุกระบบ 
  ๓. แบบพิมพ์ เอกสาร และหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
 ๕. งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 
   ๕.๑. ชื่องาน (กระบวนงาน) 

   งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการ 
เรียนรู้ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 
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๒๐ 

 

   ๕.๒ วัตถุประสงค์ 
  ๕.๒.๑ เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ให้มีประสิทธิภาพและสามารถดำเนินการ บรรลุผลตามเป้าหมาย 
  ๕.๒.๒ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 
   ๕.๓ ขอบเขตของงาน 
   เป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติงานและดำเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 
    ๕.๔ คำจำกัดความ 

  การวัดและประเมินผล (Assessment) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอยหลักฐานที่แสดง 
ให้เห็นถึงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียนอย่างเป็นระบบเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา และเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สามารถจัดให้มีขึ้นทั้งระดับชั้นเรียน
ระดับสถานศึกษา 

  การประเมินระดับชั ้นเรียน (Classroom Assessment) หมายถึง การวัดผลและประเมินผลที ่อยู ่ใน 
กระบวนการจัดการเรียนรู ้ ผู ้สอนดำเนินการ เพื ่อพัฒนาผู ้เรียนและตัดสินผลการเรียนในรายวิชา/กิจกรรมที่สอน  
ในการประเมินเพื่อการพัฒนา ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดที่กำหนดเป็นเป้าหมายในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื ่อดูว่าบรรลุตัวชี ้วัดหรือมีแนวโน้มว่าจะบรรลุตัวชี ้ว ัดเพียงใด แล้วแก้ไขข้อบกพร่องเป็นระยะๆ  
อย่างต่อเนื่อง เน้นการประเมินตามสภาพจริง โดยใช้วิธีการที่หลากหลายและมีการประเมินอย่างต่อเนื่อง เพื่อน ำมาใช้ 
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป 

  การประเมินระดับสถานศึกษา (School Assessment) หมายถึง การตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
เป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
การอนุมัติผลการเรียน การตัดสินการเลื ่อนชั้นเรียน และเป็นการประเมินเพื ่อให้ได้ข้อมูลเกี ่ยวกับการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษาว่าส่งผลต่อการเรียนรู ้ของผู ้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่   ผู ้เรียนมีสิ ่งที ่ต้องได้รับการพัฒนาในด้านใด 
รวมทั้งสามารถนำผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติและระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการ
จัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษา และการรายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง และชุมชน 

  การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) หมายถึง การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
จากการที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการน าความรู้และทักษะที่เรียนไปใช้ในสภาพและสถานการณ์จริง 
หรือเชื่อมโยงใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงมากที่สุด การประเมินตามสภาพจริงมักมีการกำหนดชิ้นงานหรือภาระงานให้ผู้เรียน
ปฏิบัติ และมีการใช้เครื่องมือการวัดและประเมินผลที่มีเกณฑ์พร้อมคำอธิบายคุณภาพงานตามเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน 

 



คู่มือการปฏิบัติงานในหน้าท่ีศึกษานิเทศก์ 
นางสาวกรรยา จิตฟุ้ง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ขอนแกน่ เขต ๔  

๒๑ 

 

   ๕.๕ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล 

ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 
  ๑. ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู ้ของสถานศึกษารวมทั้ง 

แนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๒. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา เกี่ยวกับ

การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร และการเทียบโอนผลการเรียน 
  ๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู ้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความรู ้ความเข้าใจ  

ในแนวปฏิบัติ วิธีการวัดผลและประเมินผล ตลอดจนความเข้าใจในเทคนิค วิธีการวัดผลและประเมินรูปแบบต่าง ๆ โดยเน้น
การประเมินตามสภาพจริง 

  ๔. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
และจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านการวัดและประเมินผล  
การเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  ๕. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ แก่บุคลากรทั้งระดับสถานศึกษา เขตพื้นที่
การศึกษา เกี่ยวกับการวัดประเมินผลการศึกษา การจัดทำเอกสารหลักฐาน ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน
การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นเรียนและสถานศึกษาตามหลักสูตรระดับสถานศึกษาและนำผลการประเมินคุณภาพไปใช้
ในการพัฒนา 

  ๖. นิเทศ ติดตาม และให้คำปรึกษาให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษาดำเนินการวัด 
และประเมินผลการเรียนรู้ และการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา 

  ๗. สรุปรายงานผลการดำเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา  
เพ่ือนำผลมาใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา และเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพ 
  ๕.๖ Flow Chart การวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดผล 
และประเมินผลการเรียนรู้ ระดับช้ันเรียนและสถานศึกษา 
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  ๕.๗ เครื่องมือดำเนินงาน 
   ๕.๗.๑ แบบติดตามตรวจสอบ 

  ๕.๗.๒ ข้อมูลสารสนเทศ เครื่องมือวัดและประเมินผล 
  ๕.๗.๓ แบบรายงานผล 
   ๕.๘ เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
   ๕.๘.๑ แบบวิเคราะห์แนวทางการตรวจสอบ 
  ๕.๘.๒ คู่มือการปฏิบัติงาน กิจกรรม  ติดตาม ตรวจสอบ 
    ๕.๘.๓ เอกสารรายการกิจกรรม รายงานผลการประเมิน ติดตาม ตรวจสอบ 
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4.  นางสาวกรรยา  จิตฟุ้ง   ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   ตำแหน่งเลขที่  87919                
        ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา และส่งเสริมพัฒนาสื่อ และรับผิดชอบการนิเทศ ติดตาม
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนเขื่อนอุบลรัตน์ จำนวน 1๓ โรงเรียน ซึ่งปฏิบตัิงานตามโครงสร้าง 
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา ดังนี้ 

1. งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา  
1.1 ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผลการศึกษาในระบบ

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาผู ้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที ่หลากหลายในการวัดและประเมินผลในสถานศึกษา  

ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ วิธ ีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผล ในสถานศึกษา 

ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
1.4 จัดทำคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ  

และการศึกษาตามอัธยาศัย 
2. งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 

2.1   ศึกษา รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา 
2.2   พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา 
2.3   บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 

        3.    งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา 
               3.1   ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
       3.2   ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
               3.3   จัดทำรายงาน เผยแพร่ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  
               3.4   ส่งเสริมระบบโปรแกรมการบริหารจัดการสถานศึกษา (School MIS)
 4.    งานทดสอบทางการศึกษา  
               4.1   ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา  
               4.2   วางแผนการทดสอบทางการศึกษา ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  
               4.3   กำหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามที่กระทรวงศึกษาธิการ 
และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติกำหนด  

                 4.4   ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
 4.5 ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถให้กับนักเรียน  
 4.6 ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (RT, NT และ O – NET)   
 4.7 สนับสนุนการดำเนินการจัดสอบ PISA และข้อสอบมาตรฐานกลาง 
          5. งานส่งเสริมหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย และสาระการงานอาชีพ 
  6.  รับผิดชอบดำเนินงานโครงการต่อไปนี้ 
   6.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง และใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ 
   6.2 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการจัดสอบ O-NET 
   6.3 โครงการพัฒนาโรงเรียนเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (SLC) 

 7.    งานอ่ืน ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 



คู่มือการปฏิบัติงานในหน้าท่ีศึกษานิเทศก์ 
นางสาวกรรยา จิตฟุ้ง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ขอนแกน่ เขต ๔  

๒๗ 

 

๒. คำสั่งสพป.ขอนแกน่ เขต ๔ ที ่๓๘๖/ ๒๕๖๔ ลว. ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงานในหน้าท่ีศึกษานิเทศก์ 
นางสาวกรรยา จิตฟุ้ง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ขอนแกน่ เขต ๔  

๒๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงานในหน้าท่ีศึกษานิเทศก์ 
นางสาวกรรยา จิตฟุ้ง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ขอนแกน่ เขต ๔  

๒๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงานในหน้าท่ีศึกษานิเทศก์ 
นางสาวกรรยา จิตฟุ้ง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ขอนแกน่ เขต ๔  

๓๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงานในหน้าท่ีศึกษานิเทศก์ 
นางสาวกรรยา จิตฟุ้ง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ขอนแกน่ เขต ๔  

๔๕ 

 

คณะผู้จัดทำ 
คณะที่ปรึกษา 
๑) นายชาญกฤต น้ำใจดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 
๒) นายบัญชา เสนาคูณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔  
๓) นายวิโรจน์ ค้อไผ่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔  

๔) นายชัชวาล อาราษฎร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔   

๕) นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา 

ออกแบบปก/พิมพ์/จัดทำรูปเล่ม 

  นางสาวกรรยา จิตฟุ้ง      ศึกษานิเทศก์ 

  นางอมรรัตน์ ดาคม       ครูโรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 

 
 



คู่มือการปฏิบัติงานในหน้าท่ีศึกษานิเทศก์ 
นางสาวกรรยา จิตฟุ้ง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ขอนแกน่ เขต ๔  

๓๑ 

 

๓. ภาพการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงานในหน้าท่ีศึกษานิเทศก์ 
นางสาวกรรยา จิตฟุ้ง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ขอนแกน่ เขต ๔  

๓๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงานในหน้าท่ีศึกษานิเทศก์ 
นางสาวกรรยา จิตฟุ้ง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ขอนแกน่ เขต ๔  

๓๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงานในหน้าท่ีศึกษานิเทศก์ 
นางสาวกรรยา จิตฟุ้ง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ขอนแกน่ เขต ๔  

๓๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงานในหน้าท่ีศึกษานิเทศก์ 
นางสาวกรรยา จิตฟุ้ง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ขอนแกน่ เขต ๔  

๓๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงานในหน้าท่ีศึกษานิเทศก์ 
นางสาวกรรยา จิตฟุ้ง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ขอนแกน่ เขต ๔  

๔๕ 

 

คณะผู้จัดทำ 
คณะที่ปรึกษา 
๑) นายชาญกฤต น้ำใจดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 
๒) นายบัญชา เสนาคูณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔  
๓) นายวิโรจน์ ค้อไผ่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔  

๔) นายชัชวาล อาราษฎร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔   

๕) นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา 

ออกแบบปก/พิมพ์/จัดทำรูปเล่ม 

  นางสาวกรรยา จิตฟุ้ง      ศึกษานิเทศก์ 

  นางอมรรัตน์ ดาคม       ครูโรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 

 
 


