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คำนำ 

 คู่มือการปฏิบัติงาน ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพใน                 
การปฏิบัติงานขององค์กร  เป็นการรวบรวมกระบวนการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔  ที่ประกอบด้วย คู่มือ                          
การปฏิบัติงาน กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยในกลุ่มงานได้นำเสนอ
กระบวนการปฏิบัติงาน งานประจำที่เป็นงานตามภารกิจหลัก ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
รายละเอียด งาน และมาตรฐานคุณภาพงาน เพ่ือกำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ได้งานที่มีคุณภาพ
ตามท่ีกำหนด 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้ นอกจากประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานโดยตรงแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้มารับบริการเพ่ือให้เกิดความเข้าใจถึงขั้นตอน และรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ เป็นแนวทางหนึ่งใน
การประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

 

                                                                                                  นายนพคุณ แงวกุดเรือ 
ศึกษานิเทศก์ 
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สารบญั 

 

  หน้า 
คำนำ ก 
สารบัญ  ข 
ตอนที่ ๑ บทนำ ๑ 
 อำนาจหน้าที่ ๑ 
 วัตถุประสงค์ ๑ 
 ความหมายการนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ๒ 
 วิสัยทัศน์ ๒ 
 นโยบายการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๒ 
 เป้าหมาย ๒ 
 พันธกิจ ๒ 
 กลยุทธ์ ๒ 
ตอนที่ ๒ กรอบข่ายภารกิจ ๔ 
 แผนผังการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ ๕ 
 กรอบการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลัก ๖ 
 Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ (การสร้างหลักสูตร, การกำหนด

โครงการฝึกอบรม, การบริหารงานโครงการ, การประเมินผลและติดตามผลโครงการ) 
๘ 

 Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ (ด้านเอกสารตามคู่มือการปฏิบัติงาน
ของศึกษานิเทศก์) 

๙ 

 Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ กระบวนการ ขั้นตอนในการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลโรงเรียนในความรับผิดชอบ 

๑๐ 

ตอนที่ ๓ งานในหน้าที่รับผิดชอบ ๑๑ 
 กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ๑๑ 
 รายละเอียดขอบข่ายภารกิจงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 
๑๓ 

 Flow Chart การปฏิบัติงานกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ๑๕ 
 เครือข่ายคุณภาพการศึกษา ๑๖ 
 เครือข่ายศูนย์พัฒนาวิชาการ ๑๖ 
บรรณานุกรม ๑๗ 
ภาคผนวก ๑๘ 
 เครื่องมือนิเทศ ๑๙ 

ข 
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ตอนที ่๑ 

บทนำ 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกลุ่มงานในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ บริหารจัดการคุณภาพการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การ
แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ
หลักเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาระบบการ
บริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา   
 ทั้งนี้ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ยังดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ นโยบาย                
ของ ผู้อำนวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ นายชาญกฤต น้ำใจดี โดยเฉพาะจุดเน้น
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ เป็น วิถีใหม่ในการปฏิบัติงานของครูและบุคลการ
ทางการศึกษา “วิถีคุณภาพและมาตรฐาน” 
 

อำนาจหน้าที ่
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามีอำนาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้  
 (ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
 (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 (ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา 
 (ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน 
ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 (จ) นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
 (ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

วตัถปุระสงค ์

๑. เพ่ือให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
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 ๒. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 

๓. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
 ๔. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
 ๕.  เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา  

๖.  เพ่ือส่งเสริมการศึกษา วิจัยและพัฒนาให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 
 

ความหมายการนเิทศการศกึษา สพป.ขอนแกน่ เขต ๔ 

หมายถึง การนิเทศการศึกษาโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔  การนิเทศแบบร่วมพัฒนา โดยการนำ
กระบวนการและวิธีการนิเทศที่หลากหลายมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดอย่าง
เป็นระบบ มีคุณภาพ ดำเนินงานอิงมาตรฐาน เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดมีคุณภาพด้านการบริหารจัดการตาม
นโยบาย  “ผูน้ำองคก์รทีย่ดึหลักธรรมมาภบิาล ไดก้ำหนดนโยบายเปา้ประสงค์ในการทำงานทีช่ดัเจน เพือ่

บรรลวุตัถปุระสงคข์ององค์กร คอื กระบวนการ “5 QUALITY MODEL”  โดยเน้นคุณภาพ  5 ด้าน  ดงันี ้
1.  ด้านคุณภาพผู้เรียน 

                2.  ด้านคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                3.  ด้านคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา 
                4.  ด้านคุณภาพสถานศึกษา 
                5.  ด้านคุณภาพสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 



 

หนา้ท่ี ๓ 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 
   

     

 
โดยเป้าหมายสำคัญส่งผลให้ผู้เรียน มีความสุข เป็นคนดี มีทักษะทักษะชีวิตด้านการศึกษาต่อและ

ประกอบอาชีพ เพ่ือให้การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  

 

วสิยัทศัน ์

            เป็นองค์กรทันสมัย ใส่ใจคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย ด้วยหัวใจบริการ 
ทำงานอย่างมีความสุข 
นโยบายการนเิทศเพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา  
              1. ครูรักเด็ก เด็กรักครู 
              2. ครูสอนเต็มท่ี เต็มเวลา เต็มหลักสูตร และเต็มใจ 
              3. ดูแลครูให้ดีที่สุด 

เป้าหมาย 

            กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต ๔ กำหนดเป้าหมายในการนิเทศตามนโยบายสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต ๔  คือ  การพฒันาคุณภาพการศกึษาตามนโยบาย ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 

โดยมีข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐาน ดังนี้  

              มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ (PDCA) 
 มาตรฐานที่ ๒ การจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม  
 มาตรฐานที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพนักเรียนรายบุคคล 
 เป้าหมายหลักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ เพ่ือให้นักเรียน 
 ๑. มีความสุขในการเรียน 
 ๒. มีคุณธรรมในตนเอง  
 ๓. ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสังคม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม  
 ๔. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามศักยภาพ  
 เพ่ือให้การดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถม ศึกษาขอนแก่น เขต 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลอย่าง
มีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 จึงได้กำหนดทิศทางในการ
ขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 



 

หนา้ท่ี ๔ 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 
   

     

 ๑. คุณภาพผู้เรียน 
 ๒. ครูปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน 
 ๓. คุณภาพห้องเรียนสู่โรงเรียนคุณภาพ 
 ๔. การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๕. การนิเทศเชิงระบบ และการนิเทศภายในโรงเรียนเชิงระบบ 
 

พนัธกจิ 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปะถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๔  กำหนดพันธกิจในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามนโยบาย ดังนี้ 

๑. นิเทศการศึกษาตามอำนาจหน้าที่อย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ  
๒. พัฒนานวัตกรรมการนิเทศการศึกษา 
๓. วิจัยการนิเทศทางการศึกษา 
๔. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
๕. รายงานผลการนิเทศการศึกษา 

กลยทุธ ์

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๔ กำหนดกลยุทธ์ในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาไว้ดังนี้ 
 ๑. พัฒนาเทคนิค/วิธีการนิเทศโดยสร้างนวัตกรรมการนิเทศการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ นโยบาย 
ภารกิจงานหลัก จุดเน้นและงานที่ได้รับมอบหมาย ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสม สอดคล้องกับความ
ต้องการของโรงเรียน สนองยุทธศาสตร์ นโยบาย ภารกิจงานหลักและจุดเน้นของโรงเรียน 

๒. นิเทศการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม 
 ๓. ติดตามงานโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดไว้ เพื่อนำข้อมูลมาใช้           
ในการตัดสินใจ แก้ไข ปรับปรุงงานให้เป็นไปตามแผนหรือกำหนดวิธีการดำเนินงานให้เกิดผลดียิ่งขึ้น               
โดยจุดเน้นที่สำคัญของการติดตามคือการปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม กำกับการปฏิบัติงาน 
โดยการติดตามจะเกิดขึ้นในขณะที่งานกำลังดำเนินตามแผนที่กำหนดไว้ 
 ๔. ประเมินผลตามกระบวนการ ตั้งแต่เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบและนำผล 
มาใช้ในการเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของการนิเทศ ให้มีการประเมินในทุกข้ันตอนของการนิเทศ 
นับตั้งแต่ก่อนตัดสินใจจัดทำแผนงาน/โครงการ ในขณะดำเนินการนิเทศในช่วงระยะต่าง ๆ และเมื่อดำเนิน  
การนิเทศเสร็จสิ้นแล้ว รวมทั้งให้มีการประเมินผลกระทบที่เกิดข้ึน และให้ประเมินความสำเร็จของการนิเทศ 
ว่าบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือไม่ มีปัญหา อุปสรรคอะไร เพ่ือนำมาพัฒนามาตรฐานการนิเทศต่อไป 



 

หนา้ท่ี ๕ 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 
   

     

 ๕. รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลในรูปแบบการวิจัยโดยการถ่ายทอดความรู้ ความคิด
และอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการดำเนินงานของตนให้ผู้อื่นเข้าใจ นำผลการรายงานมาวิเคราะห์เพ่ือกำหนดแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพต่อไป รวมถึงมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนา้ท่ี ๖ 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 
   

     

ตอนที ่๒ 

กรอบขา่ยภารกจิงาน 

          กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ กำหนดมาตรฐานที่ถือเอาเป็นเกณฑ์ที่รับรองคุณภาพการนิเทศไว้ ดังนี้ 
 ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔  มีความรู้ความเข้าใจการ
นิเทศการศึกษา สามารถนิเทศตามยุทธศาสตร์ นโยบาย ภารกิจงานหลักและงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่าง              
เป็นระบบ มีคุณภาพ 

ตัวชี้วัด  (Key Performance Indicators) เป็นดัชนีชี้วัดหรอืหน่วยวัดความสำเร็จของการปฏิบัติงาน
ที่ถูกกำหนดขึ้นเพ่ือให้สื่อถึงเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อสร้างความชัดเจนในการกำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ 
  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๔ กำหนดตัวชี้วัดในการนิเทศไว้ดังนี้ 
 ๑. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ภารกิจงานหลักและงานที่ได้รับ
มอบหมายตามมาตรฐานวิชาชีพ ได้แก่ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐาน                   
การปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) ภาคเรียนละไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง 
 ๒. พัฒนาเครื่องมือในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลให้มีคุณภาพ ครอบคลุมทุกภารกิจตามข้อ ๑ 
 ๓. พัฒนานวัตกรรมการนิเทศ อย่างน้อย 1 นวัตกรรมต่อภาคเรียน 
 ๔. พัฒนางานวิจัยตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและวิจัยการนิเทศการศึกษา อย่างน้อยปีการศึกษา               
ละ ๑ เรื่อง 
 ๕. รายงานผลการดำเนินงาน เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจ 
 ๖. วางแผนวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุง พัฒนางานต่อไป 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

หนา้ท่ี ๗ 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 
   

     

 

กรอบการปฏบิตัริาชการตามภารกจิหลกั 
กลุม่นเิทศ ตดิตามและประเมนิผลการจดัการศกึษา สพป.ขอนแกน่ เขต ๔ 

 
 

การปฏบิตัิงานตามภารกจิหลกั 
 

กลุม่งาน งาน ผูร้บัผดิชอบ 

๑. งานธรุการ 

๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่ม  

๑.๒ ศึกษา วิเคราะห์ สภาพของกลุ่มและ
ออกแบบระบบงานสารบรรณให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบ       
งานสารบรรณของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

๑.๓ ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม 
๑.๔ ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในสำนักงาน 

หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการ 
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานของกลุ่ม 

๑.๕ ประสานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่ม 

๑.๖ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่ม 

นายอาทิตย์ พลตรี 

๒. กลุ่มงานพฒันาหลกัสตูร
การศึกษาขั้นพืน้ฐานและ

กระบวนการเรยีนรู ้

๒.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน   นางสาวอนงนาถ  เคนโพธิ์ 

นางสาวศิริวรรณ  เสนาวงษ ์๒.๒ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

๓. กลุ่มงานวดัและ
ประเมนิผลการศึกษา 

๓.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผล
การศึกษา 

นางสาวกรรยา  จิตฟุ้ง 
นางสาวภัทริกา  ทองยา 

๓.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

๓.๓ งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

๓.๔ งานทดสอบทางการศึกษา 
 



 

หนา้ท่ี ๘ 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 
   

     

กลุม่งาน งาน ผูร้บัผดิชอบ 

๔. กลุ่มงานนเิทศ ตดิตามและ
ประเมนิผลระบบบรหิารและ

การจดัการศกึษา 

๔.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ
และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

นางเพชรรัตน์ อุดมพงษ์ 
นางสาวธรรธร  สมบัติ 

 

๔.๒ งานส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายการนิเทศ
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน 

๔.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

๔.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย        
การพัฒนาระบบบริหารและการจัด
การศึกษา 

๕. กลุ่มงานส่งเสรมิพฒันา
ระบบการประกนัคุณภาพ

การศึกษา 

๕.๑ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

นางสาวบุษบา มิ่งไธสง 
นางสาวปาณิตา ไชยทองศรี 
นางสาววิชดารัชต์ วงศ์สะอาด 

 

๕.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๕.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกัน

คุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๕.๔ งานศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย 

มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๖. กลุ่มงานเลขานกุาร
คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมนิผลและ
นเิทศการศกึษา 

๖.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
พิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถ
พิเศษ 

  นางลัมพร ดาราษฎร์ 
  นางสาวปิยาภรณ์ นามไพร 

๖.๒ งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
๖.๓ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
๖.๔ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
๗. กลุ่มงานพฒันาสือ่และ
นวตักรรมทางการศึกษา 
 

๗.๑ งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริม
และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
 

นายสันติ  จ้ำแพงจันทร์ 
นายนพคุณ แงวกุดเรือ 
นางสาวณัฐยาภรณ์ โชติการณ์ 
นายเสรี โพธิ์นิล 



 

หนา้ท่ี ๙ 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 
   

     

 
 
 

Flow Chart ขั้นตอนการปฏบิตัิงานของศึกษานเิทศก์ (การสรา้งหลกัสูตร, การกำหนดโครงการฝกึอบรม, การ
บรหิารงานโครงการ, การประเมนิผลและตดิตามผลโครงการ) 

 
 
 
 
 
 



 

หนา้ท่ี ๑๐ 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 
   

     

Flow Chart ขั้นตอนการปฏบิตัิงานของศึกษานเิทศก์  
ด้านเอกสารตามคู่มอืการปฏบิัติงานของศึกษานเิทศก์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนา้ท่ี ๑๑ 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 
   

     

 
Flow Chart ขั้นตอนการปฏบิตัิงานของศึกษานเิทศก์ 

กระบวนการ ขัน้ตอนในการนเิทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรยีนในความรบัผดิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนา้ท่ี ๑๒ 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 
   

     

ตอนที ่๓   

งานในหนา้ทีท่ีร่ับผดิชอบ 
  

กลุ่มงานสง่เสริมพฒันาระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา 

  นางสาวปาณติา  ไชยทองศรี  ตำแหนง่ ศกึษานิเทศก์ ชำนาญการพเิศษ                    
  ปฏิบัติหน้าที่ รองหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา รับผิดชอบและ
ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
            ๑. ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มงานกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการประคุณภาพการศึกษา 

๒. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน ประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก 
๓. ประสานงานกับสถานศึกษาในสังกัดเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก 

สมศ. การส่งข้อมูล รวมทั้งติดตามกำหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาในสังกัด ตามรอบการ
ประเมินจาก สมศ. 

๔. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้นำผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษา  

๕. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากรเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กับหลักเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. ในทุก
ระดับการศึกษา 

๖. นิเทศ ติดตาม กำกับ ให้สถานศึกษาดำเนินการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกทุกแห่งในเขตพ้ืนที่ ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 

๗. ประเมินความพร้อมสถานศึกษาในสังกัดเพ่ือพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
๘. รวบรวมผลการประเมิน จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศการประเมินคุณภาพภายนอก ให้เป็น

ปัจจุบัน สะดวกสำหรับการนำผลประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๙. นิเทศ ติดตาม กำกับการดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา และส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานำผลการศึกษาวิจัยมาใช้ 
๑๐. วิเคราะห์ ประเมินผลคุณภาพการศึกษาเพ่ือคัดเลือกรูปแบบ เทคนิค วิธีการที่มีประสิทธิภาพ 

และสรุป รายงานผล รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ นำผลการวิจัยไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๑๑. จัดทำเอกสาร รายงาน สังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก เผยแพร่ และนำผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 



 

หนา้ท่ี ๑๓ 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 
   

     

๑๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ นวัตกรรมที่เกี่ยวกับรูปแบบ 
เทคนิค และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา 
วิเคราะห์ผลการดำเนินงานจากรายงานประเมินคุณภาพภายใน และรายงานประเมินคุณภาพภายนอก 

๑๓. วิเคราะห์ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในภายนอก จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ มาตรการ แผนพัฒนาคุณภาพ แผนปฏิบัติการประจำปี นิเทศ ติดตามผลการ
ดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๑๔. สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ให้บุคลากรเขตพ้ืนที่ สถานศึกษาเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ.๒๕๖๑  

๑๕. ศึกษาวิเคราะห์ หลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาชาติ/ปฐมวัย/พ้ืนฐาน/ภายนอก (สมศ.) ความต้องการชุมชน/ท้องถิ่น และ
มาตรฐานการศึกษาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๑๖. จัดทำแผนงาน/โครงการ ศึกษาวิจัย รูปแบบ เทคนิค และวิธีการเก่ียวกับการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และดำเนินการศึกษา วิจัย ตามแผนงาน /โครงการศึกษาวิจัย 

๑๗. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน จากรายงานประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

๑๘. นิเทศ ติดตาม กำกับการดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษานำผลการศึกษาวิจัยมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

๑๙. รับผิดชอบโรงเรียนเครือข่ายวิทยาศาสตร์ 
๒๐. รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
๒๑. หน้าที่คณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา กลุ่มนางิว้โนนสมบูรณ์ 
๒๓. ปฏิบตัิงานอ่ืน ๆ ที่ไดร้ับมอบหมาย 

   
 
 

 

 

 
 



 

หนา้ท่ี ๑๔ 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 
   

     

                   รายละเอยีดขอบขา่ยภารกิจงานตามมาตรฐานการปฏบิตังิาน 
 
กลุม่งานพัฒนาสือ่และนวตักรรมทางการศึกษา 
   

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ กลุ่มงานพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาในสถานศึกษา
ตลอดจนกฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.  ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานการศึกษา แล้วนำมา
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
            ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสื่อและ
นวัตกรรมทางการศึกษาบุคลากรทุกคน 
 ๔.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษากำหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา ให้ สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน /ท้องถิ่น รวมทั้งการกำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการแปลผลและ
ตัดสินการผ่านมาตรฐานพร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน 
 ๕.  ร่วมกำหนดกลยุทธ์ในการสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ระดับสถานศึกษา 
              ๖.  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาในสถานศึกษา  โดยมี
หลักการและแนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา 
 ๗.  นิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา  

 ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
 สถานศึกษามีความสามารถในการจัด สร้าง ระบบสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนา้ท่ี ๑๕ 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 
   

     

 
  
 

กลุม่โรงเรียน ผูร้บัผดิชอบ 
๑. กลุ่มโรงเรียนม่วงหวานกุดน้ำใส ปาณิตา ไชยทองศรี 
๒. กลุ่มโรงเรียนท่าวังพอง บุษษา มิ่งไธงสง 
๓. กลุ่มโรงเรียนน้ำพองสะอาด ปิยาภรณ์ นามไพร 
๔. กลุ่มโรงเรียนบัวเงินพังทุย ลัมพร ดาราษฎร์ 
๕. กลุ่มโรงเรียนหนองกุงทรายมูล ศิริวรรณ เสนาวงค์ 
๖. กลุ่มโรงเรียนพระธาตุปรางค์กู่ สันติ  จ้ำแพงจันทร์ 
๗. กลุ่มโรงเรียนเขื่อนอุบลรัตน์ กรรยา จิตฟุ้ง 
๘. กลุ่มโรงเรียนภูพานคำ ภัทริกา  ทองยา 
๙. กลุ่มโรงเรียนกระนวน วิชดารัตช์ วงศ์สะอาด 
๑๐. กลุ่มโรงเรียนซำสูง ณัฐยาภรณ์ โชติการณ์ 
๑๑. กลุ่มโรงเรียนหนองโนห้วยโจด ธรรญธร สมบัต ิ
๑๒. กลุ่มโรงเรียนดูนสาดฝางยางคำ เสรี   โพธิ์นิล 
๑๓. กลุ่มโรงเรียนดงเมืองแอม เพชรรัตน์ อุดมพงษ์ 
๑๔. กลุ่มโรงเรียนกวางคำ อนงนาถ เคนโพธิ์ 
๑๕. กลุ่มโรงเรียนนางิ้วโนนสมบูรณ์ นพคุณ  แงวกุดเรือ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุม่โรงเรียน 
 



 

หนา้ท่ี ๑๖ 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 
   

     

  
 

  
 
 

ศูนย์พฒันาวชิาการ ผูร้บัผดิชอบ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรยา จิตฟุ้ง ภัทริกา  ทองยา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ลัมพร ดาราษฎร์ บุษษา มิ่งไธงสง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นพคุณ แงวกุดเรือ ณัฐยาภรณ์ โชติการณ์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาฯ ศิริวรรณ เสนาวงค์ ธรรญธร สมบัต ิ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ภัทริกา  ทองยา เสรี โพธิ์นิล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เพชรรัตน์ อุดมพงษ์ ปาณิตา ไชยทองศรี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและอาชีพ สันติ จ้ำแพงจันทร์ ณัฐยาภรณ์ โชติการณ์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชดารัตช์ วงศ์สะอาด ปิยาภรณ์ นามไพร 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อนงนาถ เคนโพธิ์ ศิริวรรณ เสนาวงค์ 

 

หมายเหต ุผู้รับผิดชอบลำดับแรกเป็นเจ้าของเรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครอืขา่ยศนูย์พฒันาวชิาการ 



 

หนา้ท่ี ๑๗ 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 
   

     

 

บรรณานกุรม 
 

กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุ 
  สภาลาดพร้าว, ๒๕๕๑. 
กระทรวงศึกษาธิการ. กฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกนัคุณภาพการศึกษา              
   พ.ศ.๒๕๕๓. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๓ ก. 
สงัด อุทรานันท์. การสงัเคราะหง์านวจิยัทางการนเิทศการศึกษาในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : 
  โรงพิมพ์และทำปกเจริญผล, ๒๕๓๓. 
สำนักงานคระกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. แนวทางการประกนัคุณภาพการศกึษา. บริษทัพิมพ์ดี จำกัด,  
  ๒๕๔๑. 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. แนวดำเนนิการของคณะกรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิ 
  และนเิทศการศึกษาของสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์ 
  การเกษตรแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๑. 
สำนักนายกรัฐานตรี. พระราชบัญญตัิการศกึษาแหง่ชาต ิฉบบัที ่๒ (พ.ศ.๒๕๔๕). ๒๕๔๕. 
สำนักนายกรัฐมนตรี. ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เรือ่ง การแบง่สว่นราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่ 
  การศึกษาประถมศึกษาและมธัยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓.๒๕๕๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

หนา้ท่ี ๑๘ 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 
   

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนา้ท่ี ๑๙ 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 
   

     

 
เครือ่งมอืนิเทศภายในโรงเรียน 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาขอนแกน่ เขต ๔ 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔  ได้กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมการ
นิเทศภายในโรงเรียน และเสนอกิจกรรมการนิเทศดังนี้ 

ตารางเสนอแนะกจิกรรมการนเิทศ 

ที ่ กิจกรรมการนเิทศ ผูร้บัการนเิทศ ผลทีผู่ร้ับการนเิทศไดร้บั 

๑ การสังเกตการสอน รายบุคคล ทักษะและเจตคติที่ดีในการสอน 
๒ การเยี่ยมชั้นเรียน รายบุคคล ความรู้เจตคติที่ดีในการทำงาน 
๓ การให้คำปรึกษา รายบุคคล/กลุ่ม ความรู้เจตคติที่ดีในการทำงาน 
๔ การศึกษาเอกสารทางวิชาการ รายบุคคล/กลุ่ม ความรู้เจตคติที่ดีในการทำงาน 
๕ การศึกษาดูงาน รายบุคคล/กลุ่ม ได้ความรู้และประสบการณ์ใหม่จากการศึกษาดูงาน 
๖ การสาธิตการสอน รายกลุ่ม ความรู้และประสบการณ์สอนมากขึ้น 
๗ การระดมความคิด รายกลุ่ม ความรู้/แลกเปลี่ยนความรู้กันและกัน 
๘ การประชุม รายกลุ่ม ปฏิบัติงานได้ตามแผนที่กำหนด 
๙ การประชุมปฏิบัติงาน รายกลุ่ม ความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงาน 

๑๐ การประชุมทางวิชาการ รายกลุ่ม ความรู้/แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนา้ท่ี ๒๐ 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 
   

     

 

แบบบนัทกึการสงัเกตการสอน 
สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาขอนแกน่ เขต ๔ 

 

ชื่อผู้สอน........................................ชั้น..............จำนวนนักเรยีน...........คน  โรงเรียน..................... .................... 
สังเกตการสอนครั้งที่...........วนัที่..........เดือน..............................พ.ศ.................เวลา.... ..............ถึง.................. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/วิชา....................................เรื่อง/หน่วย.................................................... ........................ 
สาระ......................................................................................................................... ......................................... 
มาตรฐาน.................................................................................. ......................................................................... 
ตัวชี้วัด.................................................................................................................... ............................................ 

รายการทีส่งัเกต ปฏบิตั ิ ไมป่ฏบิตั ิ บนัทกึเพิม่เตมิของผูน้เิทศ 

๑. การเตรยีมการเรยีนการสอน    
๑. แผนการจัดการเรียนรู ้    
๒. เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค ์    
๓. กิจกรรมสอดคล้องกับเนื้อหา    
๔. เวลาเหมาะสมกับเนื้อหา    
๕. สื่อการเรียนการสอนสอดคล้องกับเนื้อหา    
๖. การวัดผลสอดคล้องกับจุดประสงค์    
๒. บคุลกิภาพของคร ู    

๑. ยิ้มแย้มแจ่มใส    
๒. แต่งกายสุภาพ    
๓. ท่าทางการสอนเร้าความสนใจของนักเรียน    
๔. พูดเสียงดังชดัเจน    
๕. ใช้ภาษาพูดที่ถูกต้องใช้ ร,ล และออกเสียงควบกล้ำชัดเจน    
๖. ใช้ภาษาที่สุภาพ    

๓. ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งครกูบันกัเรยีน    
๑. สนทนาและสร้างความเปน็กันเองกับนักเรียนก่อนเสมอ    
๒. ใช้สายตามองนักเรียนอย่างทั่วถงึ    
๓. เอาใจใส่นักเรียนอย่างทั่วถึง    

๔. การดำเนนิการสอน    
๑. การนำเข้าสู่บทเรียน    
๒. ชี้แจงจุดประสงค์การเรียนให้นักเรียนทราบ    
๓. มีการเชื่อโยงเนื้อหาเดิมกับเนื้อหาใหม่    



 

หนา้ท่ี ๒๑ 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 
   

     

๔. ซักถามนักเรียนในขณะสอน     
๕. มีการเสริมกำลังใจ    
๖. จัดกิจกรรมได้สอดคล้องกับเนื้อหาและเวลากบันักเรียน    
๗. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน     
๘. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม    
๙. สรุปบทเรียนและทบทวนเนือ้หา    

รายการทีส่งัเกต ปฏบิตั ิ ไมป่ฏบิตั ิ บนัทกึเพิม่เตมิของผูน้เิทศ 

๕. การใชส้ือ่การเรยีนการสอน 
๑. มีทักษะการใช้สื่อถูกต้องตามลำดับ 

   

๒. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการใชส้ื่อให้มากๆ    
๓. เลือกใช้สื่อได้เหมาะสมกับเนือ้หาและกิจกรรม    

๖. การวดัและประเมนิผล ดำเนนิการวัดผล/ประเมินผล
สอดคล้องกับจุดประสงค์ โดยดำเนิน การวัดผล  
(ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ) ดังนี้ 

   

๑. ถามคำถาม    
๒. สังเกต    
๓. สัมภาษณ ์    
๔. ทำแบบฝึกหัด    
๕. ตรวจผลงาน    
๖. แบบทดสอบ        

สรปุ / วเิคราะห ์/ ขอ้เสนอแนะ 
............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................... .......................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
................................................................................ ...........................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................ ...............................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 



 

หนา้ท่ี ๒๒ 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 
   

     

.................................................................................... .......................................................................................  

............................................................................................................................. .............................................. 

............................................................................................................................. .............................................. 

................................................................................ ...........................................................................................  

............................................................................................................................. .............................................. 

............................................................................................................................. .............................................. 
 

ลงชือ่.....................................................ผูส้งัเกตการสอน 
                          (....................................................) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนา้ท่ี ๒๓ 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 
   

     

แบบบนัทกึการเยีย่มชั้นเรยีน 
สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาขอนแกน่ เขต ๔ 

โรงเรียน.................................................................อำเภอ............................................... ............ 

ครูผู้สอน.......................................................กลุ่มสาระการเรียนรู้.................................. ......ชั้น......................... 

วันที่...............เดือน...................................พ.ศ....................  เวลา............................น. ถึง. ...........................น. 
 

คำชีแ้จง  โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่องผลการประเมิน 
 

รายการ 
ปฏบิตัิ/ 

ม ี
ไมป่ฏบิัต/ิ 

ไม่ม ี
บนัทกึเพิ่มเติม 
ของผูน้เิทศ 

๑. สภาพการจัดหอ้งเรยีน    
๑.๑  มีแสงสว่างเพียงพอ    
๑.๒  มีความสะอาด    
๑.๓  มีการจัดโต๊ะเรียนเหมาะสมกับกิจกรรม    
๑.๔  มีการจัดป้ายนิเทศหรือมุมประสบการณ์    
๑.๕  มีป้ายแสดงข้อมูลสถิติทางการเรียนของนักเรียน    
๑.๖  มีการแสดงผลงานของนักเรียน    
๑.๗   มีสัญลักษณ์ของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์    

๒. พฤติกรรมของคร ู    
๒.๑  แต่งกายเหมาะสมกับความเป็นครู    
๒.๒  มีแผนการจัดการเรียนรู้เป็นปัจจุบัน    
๒.๓  มีสื่อประกอบการสอน    
๒.๔  สอนโดยยึดนักเรียนเป็นสำคัญ    
๒.๕  มีการซักถามความเข้าใจของนักเรียน    
๒.๖  มีการตรวจและแก้ไขสมุดงานนักเรียน    

๓. พฤติกรรมของนักเรยีน    
๒.๑  แต่งกายสะอาดเรียบร้อย    
๒.๒  มีความสนใจกระตือรือร้นในการเรียน      
๒.๓  มีความกล้าในการแสดงออก    
๒.๔  มีการใช้กระบวนการกลุ่มในการร่วมกิจกรรม    
๒.๕  สมุดรายงานของนักเรียนสะอาดเรียบร้อย    



 

หนา้ท่ี ๒๔ 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 
   

     

สรปุความคดิเห็น
............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................... .......................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
................................................................................ ...........................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 

ขอ้เสนอแนะของผูเ้ยี่ยมชัน้เรยีน 
............................................................................................................................. .............................................. 
......................................................................................................................................................................... .. 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
..................................................................................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................ ............................................... 

 

ลงชื่อ............................................ผู้เยี่ยมชั้นเรียน 
                 (...........................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนา้ท่ี ๒๕ 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 
   

     

ตวัอยา่ง 
แบบประเมนิความพงึพอใจการรบัคำปรกึษา 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาขอนแกน่ เขต ๔ 
 

โรงเรียน..........................................................................อำเภอ...................................... ................................... 
เรื่องท่ีให้คำปรึกษา........................................................................... .................................................................. 
ผู้ให้คำปรึกษา...................................................................ตำแหน่ง..................................... ............................... 
วัน เดือน ปี  ที่ให้คำปรึกษา...............................................................................................................................  

 

รายการประเมนิ 
ระดบัความพงึพอใจ 

พอใจมาก พอใจนอ้ย ไม่พอใจ 
๑. สถานที่ให้คำปรึกษาเป็นสัดส่วน    
๒. ให้คำปรึกษาเพ่ือแก้ปัญหา/พัฒนางานวิชาการ    
๓. ให้ความเป็นกันเองกับผู้รับคำปรึกษา    
๔. ผู้ให้คำปรึกษามีความรู้น่าเชื่อถือ    
๕. หลังรับคำปรึกษาแล้วมองเห็นเป็นแนวทางการแก้ปัญหา 
    ด้วยตนเอง 

   

๖. ผู้รับคำปรึกษานำแนวทางไปใช้แก้ปัญหาได้    
 

หมายเหตุ    ผู้รับคำปรึกษาเป็นผู้ประเมิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนา้ท่ี ๒๖ 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 
   

     

แบบบนัทกึการศกึษาเอกสารทางวชิาการ 

ชื่อผู้แต่ง (Author (s)) : ………………………………………………………..………………………………….…..…………………… 
ชื่อเรื่อง (Title) : ……………………………….……………………………………………………..………………..……..……………… 
ปีที่ (Volume) : ………...…ฉบับที่ (Number) …………..….หน้า………………………….………ป…ี…………..….……..… 
หรือชื่อหนังสือ : ……………………………………………………………………..………………………………..………………….…… 
บรรณาธิการ  : ………………………………………………………………………………………………..…..…………….….………… 
สำนักพิมพ์ : …………………………………………………………………เมืองที่พิมพ์………………………..…………..…………… 
หน้า :………………………………………….…..……………….ปีท่ีพิมพ์…………………………………...……….….………………… 

บนัทกึยอ่  :  สาระสำคญัจากการอา่น
............................................................................................................................. .............................................. 

............................................................................................................................. .............................................. 

.................................................................... .......................................................................................................  

............................................................................................................................. .............................................. 

............................................................................................................................. .............................................. 

................................................................ ...........................................................................................................  

............................................................................................................................. .............................................. 

............................................................................................................................. .............................................. 

...........................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. .............................................. 

............................................................................................................................. .............................................. 

........................................................ ...................................................................................................................  

............................................................................................................................. .............................................. 

............................................................................................................................. .............................................. 

...........................................................................................................................................................................  

.................................................................................... .......................................................................................  

............................................................................................................................. .............................................. 

............................................................................................................................. .............................................. 

จำนวนเอกสารอ้างอิงในเรื่อง.................................................................รายการ 

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ศึกษาเอกสาร 
วันที่...........เดือน.........................พ.ศ.................... 



 

หนา้ท่ี ๒๗ 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 
   

     

แบบบนัทกึการศกึษาดงูาน 
 

โรงเรียน...........................................................สำนักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต ๔ 
 

การศึกษาดงูาน   รายบุคคล 
   รายกลุ่ม จำนวน........................คน 

วนั เดอืน ปี ที่ศึกษาดูงาน....................................สถานที่ศกึษาดงูาน.............................................................. 
เรือ่งทีศ่ึกษาดงูาน............................................................................................................................. ................ 
 

๑. วตัถปุระสงค์ของการศกึษาดูงาน 
 ๑.๑.......................................................................................................................... ........................... 
 ๑.๒.......................................................................................................................... ........................... 

๒.  ลักษณะ / รปูแบบการศึกษาดูงาน 

 ๒.๑  การจัด/การทำ/การสาธิต/การผลิต...........................................................................................
 ๒.๒  อื่น ๆ ระบุ............................................................................................................. .................... 

๓. สือ่และวธิกีารทีใ่ชใ้นการศึกษาดงูาน 

    ใช้เครื่องบันทึกภาพ วีดิทัศน์   การถ่ายภาพ    การจดบันทึก 
    ได้รับเอกสาร  คือ............................................................................................................ ............. 
    อ่ืน ๆ ระบุ....................................................................................................................................  

๔.  ผลจากการศึกษาดงูาน 

 ............................................................................................................................. .............................. 
 ............................................................................................................................. .............................. 
 ......................................................................................................................................................... .. 

๕.  รายการ / สิ่งที่ควรนำไปปรบัปรุงใชใ้นโรงเรยีน 

 .............................................................................. ............................................................................. 
 ................................................................................................... ........................................................ 
 ............................................................................................................................. .............................. 

              ลงชื่อ…..............................................ผู้ศึกษาดูงาน 
                                           (................................................) 



 

หนา้ท่ี ๒๘ 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 
   

     

แบบบนัทกึการประเมนิระดมความคดิ 
สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาขอนแกน่ เขต ๔ 

 

ประเด็นปญัหา............................................................................................................................. ...................... 
ชือ่กลุ่มยอ่ย.................................โรงเรียน......................................................อำเภอ....................................... 

คนที่ / 
ความคิดท่ี 

น้ำหนักคะแนน ๑ - ๕ 
รวม ลำดับคุณค่า 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 
๑             
๒             
๓             
๔             
๕             
๖             
๗             
๘             
๙             

๑๐             
๑๑             
๑๒             
๑๓             
๑๔             
๑๕             

 
เกณฑก์ารประเมนิคณุคา่ความคดิเหน็ 
 ๕   หมายถึง ความคิดเห็นท่ีมีคณุค่าระดับมาก ดีมาก   
 ๔   หมายถึง ความคิดเห็นท่ีมีคณุค่าระดับมาก ดี   
 ๓   หมายถึง ความคิดเห็นท่ีมีคณุค่าระดับมาก ดีพอใช้   
 ๒   หมายถึง ความคิดเห็นท่ีมีคณุค่าระดับมาก ไม่ค่อยด ี  
 ๑   หมายถึง ความคิดเห็นท่ีมีคณุค่าระดับมาก ไม่ดเีลย 
 
แนวทางในการประเมนิคณุคา่ความคดิเหน็ 

๑. ประธานเสนอประเด็นพิจารณา 
๒. สมาชิกเสนอความคิดเห็น 
๓. เลขานุการเขียนข้อเสนอของสมาชิกข้ึนแผ่นป้ายให้ชัดเจน 
๔. สมาชิกทุกคนให้คะแนนคณุค่าความคิดเห็นทุกความคิดเห็นตามเกณฑ์ลงในแบบบันทึกการประเมินคุณค่าความคิดเห็น 



 

หนา้ท่ี ๒๙ 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 
   

     

ระเบียบวาระการประชมุทางวชิาการ 
 

โรงเรียน.......................................................................อำเภอ......................................... ...................... 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

ครั้งที่...................../......................... 
วันที่............เดือน.....................................พ.ศ.................. 

ณ............................................................................................................................ ........ 
 

ระเบยีบวาระที ่๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
............................................................................................................................. .............................................. 
...........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
......................................................................................................................................................................... .. 
ระเบยีบวาระที ่๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................... .......................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
................................................................................ ...........................................................................................  
ระเบยีบวาระที ่๓ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
........................................................................................................................... ................................................ 
............................................................................................................................. .............................................. 
ระเบยีบวาระที ่๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................... ............................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
ระเบยีบวาระที ่๕ เรื่องอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
....................................................................................................................................................................... .... 
 



 

หนา้ท่ี ๓๐ 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 
   

     

บันทกึการนิเทศประจำตวัครู 
สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาขอนแกน่ เขต ๔ 

 โรงเรียน......................................................อำเภอ.................................... กลุ่มคุณภาพ..................................... 
กิจกรรมการนิเทศ........................................................................วัน เดือน ปี ที่นิ เทศ....................................... 
ผู้นิเทศ...................................................................ผู้รับการนิเทศ.................................... .................................. 

 

เรือ่งนิเทศ สรปุผลการนเิทศ การปฏบิตัิของผูร้บัการนิเทศ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

เรือ่งนิเทศ  :  บันทึกเรื่องที่นิเทศ 
สรปุผลการนเิทศ : บันทึกสรุปผลการนิเทศ 
การปฏบิตัิของผูร้บัการนิเทศ : บันทึกแนวทางการนำผลการนิเทศไปใช้ 

 



 

หนา้ท่ี ๓๑ 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 
   

     

แบบบนัทกึการประชุมทางวชิาการ 

ครั้งที่................../..................... 
โรงเรียน........................................................................อำเภอ........................................................ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา……. 
วันที่...............เดือน...................................พ.ศ.................. ... 

เรื่อง....................................................................................................................... ................................... 
  

รายชือ่ผูม้าประชมุ 
 

ลำดับที ่ ชือ่ -  สกลุ ลายมอืชือ่ หมายเหต ุ
    
    
    
    

 
ผู้ไม่มารว่มประชมุ 
............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................... .......................................................................................  

เริ่มประชมุเวลา......................................น.  มีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบยีบวาระที ่๑   เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
................................................................................................................................................................... ........ 
ระเบยีบวาระที ่๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
............................................................... ............................................................................................................  
ระเบยีบวาระที ่๓    เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
........................................................................................................... ................................................................ 
ระเบยีบวาระที ่๔   เรื่องเสนอพิจารณา 
............................................................................................................................. .............................................. 
ระเบยีบวาระที ่๕   เรื่องอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. .............................................. 

เลิกประชมุเวลา..................................น. 

 (ลงชื่อ).....................................................ผู้บันทึกการประชุม 
 



 

หนา้ท่ี ๓๒ 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 
   

     

แบบบนัทกึการนเิทศโรงเรยีน 

วนั/เดอืน/ป ี 
ที่นเิทศ 

เรือ่ง 
ที่นเิทศ 

เครือ่งมอื 
การนเิทศ 

ผูร้บั        
การนเิทศ 

ผูน้เิทศ ผลการนเิทศ หมายเหต ุ

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

หมายเหตุ  ควรทำการนิเทศภายในโรงเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

กลุ่มนเิทศ ตดิตามและการประเมนิผลการจดัการศกึษา 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาขอนแกน่เขต ๔ 

 
 

 
 


