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                                                                                                                  ก 

         คำนำ 

 

 คู่มือการปฏิบัติงาน ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ขององค์กร  เป็นการรวบรวมกระบวนการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔  ที่ประกอบด้วย คู่มือการปฏิบัติงาน งานนิเทศ ติดตาม

และประเมินผลการจัดการศึกษา  โดยในกลุ่มงานได้นำเสนอกระบวนการปฏิบัติงาน งานประจำที่เป็นงานตามภารกิจ

หลัก ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงาน รายละเอียด งาน และมาตรฐานคุณภาพงาน เพื่อกำหนดเป็น

แนวทางในการปฏิบัติงาน ได้งานที่มีคุณภาพตามท่ีกำหนด 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้ นอกจากประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานโดยตรงแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้มารับ
บริการเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงข้ันตอน และรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ เป็นแนวทางหนึ่งในการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๔ 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต ๔ 

 
 

ข 

สารบัญ 

 
 

 
 

  หน้า 
คำนำ ก 
สารบัญ  ข 
ตอนที่ ๑ บทนำ ๑ 
 อำนาจหนา้ที ่ ๑ 
 วัตถุประสงค ์ ๑ 
 ความหมายการนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ๒ 
 วิสัยทัศน ์ ๒ 
 นโยบายการนิเทศเพื่อพัฒนาคณุภาพการศึกษา ๒ 
 เป้าหมาย ๒ 
 พันธกิจ ๒ 
 กลยุทธ ์ ๒ 

ตอนที่ ๒ กรอบข่ายภารกิจ   ๔ 
 แผนผังการปฏิบัตงิานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ ๕ 
 กรอบการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลัก ๖ 
 Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบัตงิานของศึกษานิเทศก์(การสร้างหลักสูตร,การกำหนดโครงการ

ฝึกอบรม, การบริหารงานโครงการ,การประเมินผลและติดตามผลโครงการ) 
๘ 

 Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบัตงิานของศึกษานิเทศก์ (ด้านเอกสารตามคู่มือการปฏบิัติงานของ
ศึกษานิเทศก์) 

๙ 

 Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบัตงิานของศึกษานิเทศก์ กระบวนการ ขั้นตอนในการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลโรงเรียนในความรับผิดชอบ 

๑๐ 

ตอนที่ ๓ งานในหน้าที่รบัผิดชอบ ๑๑ 
บรรณานุกรม ๑๗ 
ภาคผนวก ๑๘ 
 เครื่องมือนิเทศ ๑๙ 
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๑ 

ตอนที่ ๑ 

บทนำ 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกลุ่มงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ บริหารจัดการคุณภาพการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจหลักเกี่ยวกับการ
นิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและ   การจัดการศึกษา
เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียม
กันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการศึกษา   
 ทั ้งนี้  กลุ ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ยังดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ นโยบาย                
ของ ผู้อำนวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ นายชาญกฤต น้ำใจดี โดยเฉพาะจุดเน้นสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ เป็น วิถีใหม่ในการปฏิบัติงานของครูและบุคลการทางการศึกษา 
“วิถีคุณภาพและมาตรฐาน” 
 

อำนาจหน้าที่ 
 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 ติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 (จ) นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
 (ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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๒ 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

 ๒. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 

๓. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
 ๔. เพื ่อส่งเสริมการพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื ่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง 
การศึกษาให้มีคุณภาพ 
 ๕.  เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา  

๖.  เพ่ือส่งเสริมการศึกษา วิจัยและพัฒนาให้เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 
 

ความหมายการนิเทศการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต ๔ 
 หมายถึง การนิเทศการศึกษาโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔  การนิเทศแบบร่วมพัฒนา โดยการนำกระบวนการและวิธีการนิเทศที่
หลากหลายมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ ดำเนินงานอิง
มาตรฐาน เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดมีคุณภาพด้านการบริหารจัดการตามนโยบาย  “ผู้นำองค์กรที่ยึดหลักธรรมมา      
ภิบาล ได้กำหนดนโยบายเป้าประสงค์ในการทำงานที่ชัดเจน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร คือ  
 

กระบวนการ “5 QUALITY MODEL”  โดยเน้นคุณภาพ  5 ด้าน  ดังนี้ 
1.  ด้านคุณภาพผู้เรียน 

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

ส่งผลให้ผู ้เรียน มีความสุข เป็นคนดี มีทักษะทักษะชีวิตด้านการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  เพื ่อให้        
การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคม
เป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  
วิสัยทัศน์ 
            เป็นองค์กรทันสมัย ใส่ใจคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ด้วยหัวใจบริการ ทำงาน
อย่างมีความสุข 
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๓ 
นโยบายการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
              1. ครูรักเด็ก เด็กรักครู 
              2. ครูสอนเต็มท่ี เต็มเวลา เต็มหลักสูตร และเต็มใจ 
              3. ดูแลครูให้ดีที่สุด 

เป้าหมาย 

  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 
๔  กำหนดเป้าหมายในการนิเทศตามนโยบายสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔     คือ  การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยมีข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐาน ดังนี้  
              มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ (PDCA) 
 มาตรฐานที่ ๒ การจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม  
 มาตรฐานที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพนักเรียนรายบุคคล 
 เป้าหมายหลักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ เพื่อให้นักเรียน 
 ๑. มีความสุขในการเรียน 
 ๒. มีคุณธรรมในตนเอง  
 ๓. ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสังคม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม  
 ๔. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามศักยภาพ  
 เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษาขอนแก่น เขต 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 จึงได้กำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ดังนี ้
 ๑. คุณภาพผู้เรียน 
 ๒. ครูปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน 
 ๓. คุณภาพห้องเรียนสู่โรงเรียนคุณภาพ 
 ๔. การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๕. การนิเทศเชิงระบบ และการนิเทศภายในโรงเรียนเชิงระบบ 
 
 
 
 



กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต ๔ 

๔ 
พันธกิจ 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปะถมศึกษาขอนแก่น เขต 
๔  กำหนดพันธกิจในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามนโยบาย ดังนี้ 

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

กลยุทธ์ 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น     
เขต ๔ กำหนดกลยุทธ์ในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาไว้ดังนี้ 
 ๑. พัฒนาเทคนิค/วิธีการนิเทศโดยสร้างนวัตกรรมการนิเทศการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ นโยบาย ภารกิจ
งานหลัก จุดเน้นและงานที่ได้รับมอบหมาย ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรียน สนองยุทธศาสตร์ นโยบาย ภารกิจงานหลักและจุดเน้นของโรงเรียน 

๒. นิเทศการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม 
 ๓. ติดตามงานโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดไว้ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการ
ตัดสินใจ แก้ไข ปรับปรุงงานให้เป็นไปตามแผนหรือกำหนดวิธีการดำเนินงานให้เกิดผลดียิ่งขึ้นโดยจุดเน้นที่สำคัญของ
การติดตามคือการปฏิบัติการต่าง ๆ เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม กำกับการปฏิบัติงาน โดยการติดตามจะเกิดขึ้นใน
ขณะที่งานกำลังดำเนินตามแผนที่กำหนดไว้ 
 ๔. ประเมินผลตามกระบวนการ ตั้งแต่เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบและนำผล มาใช้ใน
การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของการนิเทศ ให้มีการประเมินในทุกขั้นตอนของการนิเทศ นับตั้งแต่ก่อนตัดสินใจ
จัดทำแผนงาน/โครงการ ในขณะดำเนินการนิเทศในช่วงระยะต่าง ๆ และเมื่อดำเนิน  การนิเทศเสร็จสิ้นแล้ว รวมทั้งให้
มีการประเมินผลกระทบที่เกิดข้ึน และให้ประเมินความสำเร็จของการนิเทศ ว่าบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือไม่ 
มีปัญหา อปุสรรคอะไร เพ่ือนำมาพัฒนามาตรฐานการนิเทศต่อไป 
 ๕. รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลในรูปแบบการวิจัยโดยการถ่ายทอดความรู้ ความคิดและอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของตนให้ผู้อื่นเข้าใจ นำผลการรายงานมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพต่อไป รวมถึงมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสม 

 
 
 



กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต ๔ 

๕ 
ตอนที่ ๒ 

กรอบข่ายภารกิจงาน 

          กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ กำหนดมาตรฐานที่ถือเอาเป็นเกณฑ์ที่รับรองคุณภาพการนิเทศไว้ ดังนี้ 
 ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔  มีความรู้ความเข้าใจการนิเทศ
การศึกษา สามารถนิเทศตามยุทธศาสตร์ นโยบาย ภารกิจงานหลักและงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเป็นระบบ        
มีคุณภาพ 

ตัวชี้วัด  (Key Performance Indicators) เป็นดัชนีชี้วัดหรือหน่วยวัดความสำเร็จของการปฏิบัติงานที่ถูก
กำหนดขึ้นเพ่ือให้สื่อถึงเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพ่ือสร้างความชัดเจนในการกำกับ ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ 
  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 
๔ กำหนดตัวชี้วัดในการนิเทศไว้ดังนี้ 
 ๑. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ภารกิจงานหลักและงานที่ได้รับมอบหมายตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ได้แก่ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติ
ตน (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 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต ๔ 

 

นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสง 

๖ 
 

แผนผังการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

 
 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานธุรการ        อาทิตย ์ พลตรี 

งานวิจัย พัฒนา ส่งเสรมิมาตรฐานการศึกษา
และการประกัน 

คุณภาพการศึกษา ประเมิน ตดิตาม 

และตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 

         บุษบา  มิ่งไธงสง   

งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

สันติ  จ้ำแพงจันทร์ 

 

งานประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนและพัฒนาหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสตูรการศึกษาพิเศษ 

 

งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 

เพื่อพัฒนาหลักสตูรการสอน 

และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรยีน 

อนงนาถ  เคนโพธิ์ 

ศิริวรรณ  เสนาวงษ์ 

งานวิจัย พัฒนา ส่งเสรมิ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและ 

ประเมินผลการจดัการศึกษา 
 

กรรยา  จิตฟุ้ง 

ภัทริกา  ทองยา   

งานเลขานุการคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนเิทศการศึกษาของเขตพื้นท่ี

การศึกษา 

นางลัมพร ดาราษฎ์ 

งานนิเทศ ติดตาม 

และประเมินผลการจดัการศึกษา 

เพชรรัตน์ อุดมพงษ์ 

 
                ธรรธร  สมบัติ 

 

         ปาณิตา  ไชยทองศรี 

          วิชดารัชต์ วงศ์สะอาด 

 



กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต ๔ 

๗ 

กรอบการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลัก 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต ๔ 

การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

กลุ่มงาน งาน ผู้รับผิดชอบ 

๑. งานธุรการ 

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. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานและ

กระบวนการเรียนรู้ 

๒.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน   นางสาวอนงนาถ  เคนโพธิ์ 

นางสาวศิริวรรณ  เสนาวงษ์ ๒.๒ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

๓. กลุ่มงานวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

๓.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผล
การศึกษา 

นางสาวกรรยา  จิตฟุ้ง 
นางสาวภัทริกา  ทองยา 

๓.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

๓.๓ งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

๓.๔ งานทดสอบทางการศึกษา 



กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต ๔ 

กลุ่มงาน งาน ผู้รับผิดชอบ 

๔. กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลระบบบริหาร

และการจัดการศึกษา 

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. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพ

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. กลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา 

๖.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
พิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถ
พิเศษ 

  นางลัมพร ดาราษฎร์ 
  นางสาวปิยาภรณ์ นามไพร 

๖.๒ งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
๖.๓ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
๖.๔ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
๗. กลุ่มงานสื่อฯ 
 

๗.๑ งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริม
และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
 

นายสันติ  จ้ำแพงจันทร์ 
นางสาวณัฐยาภรณ์ โชติการณ์ 
นายเสรี โพธิ์นิล 
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๙ 
Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ (การสร้างหลักสูตร,การกำหนดโครงการฝึกอบรม, 

การบริหารงานโครงการ, การประเมินผลและติดตามผลโครงการ) 
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๑๐ 
ปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์  

ด้านเอกสารตามคู่มือการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ 
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๑๑ 
 

Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ 
กระบวนการ ขั้นตอนในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนในความรับผิดชอบ 
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๑๒ 

ตอนที่ ๓ 

งานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

 

  ข้าพเจ้ารับผิดชอบดูแลกลุ่มงานนิเทศร่วมกับนางเพชรรัตน์ อถุดมพงษ์ ขอบข่ายกลุ่มงานนิเทศฯ โดย

ดำเนินงานนิเทศดังนี้ 

๑. จัดทำแผนนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาดําเนินการ

นิเทศภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การดําเนินงาน/โครงการ/งานนโยบาย

ของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อค้นหาแนวทางการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นเลิศและ

เผยแพร่ผลงานของสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เพื่อสนับสนุนให้การยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาในสังกัด บรรลุตาม เป้าหมายและจุดเน้นที่กําหนด 

๒. โครงการนิเทศ สพฐ. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และนิเทศการศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัดให้สามารถพัฒนา

คุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามมาตรฐานของการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

และขับเคลื่อนตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ  ด้วย

กระบวนการนิเทศแบบบูรณาการ เพ่ือประสานเชื่อมโยงการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

๓. โครงการนิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนและการนิเทศการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม-การคัด

กรองนักเรียนพิการ ๙ ประเภท เพื ่อรายงานผลการนิเทศการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที ่ ๑  

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ 

จุดเน้น ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือจัดทำข้อมูล สารสนเทศ สำหรับการการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ขอบเขตการรายงาน โรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ จำนวน ๑๗๕ โรงเรียน ได้รับการนิเทศ ติดตาม ตาม

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ทุกโรงเรียน 
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                                                                                                                         ๑๓ 

๔.  การส่งเสริมนิเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และ

นิเทศการศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัดให้สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตาม

มาตรฐานของการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและขับเคลื่อนตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยกระบวนการนิเทศแบบบูรณาการ   เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาที่

ดำเนินงานด้านการนิเทศภายในที่ประสบผลสำเร็จ เป็นแบบอย่างได้ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
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  ๑) โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
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