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ค ำน ำ 

 คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินการเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพใน                 
การปฏิบัติงานขององค์กร  เป็นการรวบรวมกระบวนการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔  ที่ประกอบด้วย คู่มือ                          
การปฏิบัติงาน กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยในกลุ่มงานได้น าเสนอ
กระบวนการปฏิบัติงาน งานประจ าที่เป็นงานตามภารกิจหลัก ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
รายละเอียด งาน และมาตรฐานคุณภาพงาน เพ่ือก าหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ได้งานที่มีคุณภาพ
ตามท่ีก าหนด 

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

 

                                                                                                  วิชดารัชต์  วงศ์สะอาด 
       กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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 สำรบัญ 

  หน้า 
ค ำน ำ ก 
สำรบัญ  ข 
ตอนที่ ๑ บทน ำ ๑ 
 ๑.๑ อ านาจหน้าที่  ๑ 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ ๒ 
 ๑.๓ ความหมายการนิเทศการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ๒ 
 ๑.๔ วิสัยทัศน ์ ๒ 
 ๑.๕ นโยบายการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๓ 
 ๑.๖ เป้าหมาย ๓ 
 ๑.๗ พันธกิจ ๔ 
 ๑.๘ กลยุทธ ์ ๔ 
ตอนที่ ๒ กรอบข่ำยภำรกิจ ๕ 
 ๒.๑ แผนผังการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ ๖ 
 ๒.๒ กรอบการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลัก ๗ 
 ๒.๓ Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์(การสร้างหลักสูตร,การก าหนดโครงการ

ฝึกอบรม, การบริหารงานโครงการ,การประเมินผลและติดตามผลโครงการ) 
๙ 

 ๒.๔ Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ (ด้านเอกสารตามคู่มือการปฏิบัติงานของ
ศึกษานิเทศก์) 

๑๐ 

 ๒.๕ Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ กระบวนการ ขั้นตอนในการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลโรงเรียนในความรับผิดชอบ 

๑๑ 

ตอนที่ ๓ งำนในหน้ำที่รับผิดชอบ ๑๒ 
 ๓.๑ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ๑๒ 
 ๓.๒ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา ๑๓ 
 ๓.๓ งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย ๑๔ 
 ๓.๔ รายละเอียดขอบข่ายภารกิจงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 
๑๕ 

 ๓.๕ Flow Chart การปฏิบัติงานกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ๑๕ 
 ๓.๖ เครือข่ายคุณภาพการศึกษา (กลุ่มโรงเรียน) ๒๑ 
บรรณำนุกรม ๒๒ 
ภำคผนวก ๒๓ 
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ตอนที่ ๑ 

บทน ำ 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกลุ่มงานในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ บริหารจัดการคุณภาพการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การ
แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ
หลักเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาระบบการ
บริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการศึกษา   
 ทั้งนี้ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ยังด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ นโยบาย                
ของ ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ นายชาญกฤต น้ าใจดี โดยเฉพาะจุดเน้น
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต ๔ เป็น วิถีใหม่ในกำรปฏิบัติงำนของครูและบุคล
กำรทำงกำรศึกษำ   “วิถีคุณภำพและมำตรฐำน” 

 
๑.๑  อ ำนำจหน้ำที่ 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามีอ านาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 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) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

 



 

๒ 
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๑.๒  วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
 ๒. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 

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

๖.  เพ่ือส่งเสริมการศึกษา วิจัยและพัฒนาให้เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 
 

๑.๓  ควำมหมำยกำรนิเทศกำรศึกษำ สพป.ขอนแก่น เขต ๔ 

 หมายถึง การนิเทศการศึกษาโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔  การนิเทศแบบร่วมพัฒนา โดยการน ากระบวนการและ
วิธีการนิเทศที่หลากหลายมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดอย่างเป็นระบบ มี
คุณภาพ ด าเนินงานอิงมาตรฐาน เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดมีคุณภาพด้านการบริหารจัดการตามนโยบาย  “ผู้น ำ
องค์กรที่ยึดหลักธรรมมำภิบำล ได้ก ำหนดนโยบำยเป้ำประสงค์ในกำรท ำงำนที่ชัดเจน เพื่อบรรลุ

วัตถุประสงค์ขององค์กร คือ กระบวนกำร “5 QUALITY MODEL”  โดยเน้นคุณภำพ  5 ด้ำน  ดังนี้ 
1.  ด้านคุณภาพผู้เรียน 

                2.  ด้านคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                3.  ด้านคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา 
                4.  ด้านคุณภาพสถานศึกษา 
                5.  ด้านคุณภาพส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส่งผลให้ผู้เรียน มีความสุข เป็นคนดี มีทักษะทักษะชีวิตด้านการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เพ่ือให้
การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย “ประเทศชำติม่ันคง ประชำชนมีควำมสุขเศรษฐกิจพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
สังคมเป็นธรรม ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติยั่งยืน”  

 
๑.๔ วสิัยทัศน ์
            เป็นองค์กรทันสมัย ใส่ใจคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย ด้วยหัวใจบริการ 
ท างานอย่างมีความสุข 
 



 

๓ 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

   

     

๑.๕  นโยบำยกำรนิเทศเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
              1. ครูรักเด็ก เด็กรักครู 
              2. ครูสอนเต็มที่ เต็มเวลา เต็มหลักสูตร และเต็มใจ 
              3. ดูแลครูให้ดีที่สุด 

๑.๖  เป้ำหมำย 

            กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต ๔ ก าหนดเป้าหมายในการนิเทศตามนโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต ๔  คือ  กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมนโยบำย ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 

โดยมีข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐาน ดังนี้  

              มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ (PDCA) 
 มาตรฐานที่ ๒ การจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม  
 มาตรฐานที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพนักเรียนรายบุคคล 

 เป้าหมายหลักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ เพื่อให้นักเรียน 
 ๑. มีความสุขในการเรียน 
 ๒. มีคุณธรรมในตนเอง  
 ๓. ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสังคม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม  
 ๔. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามศักยภาพ  

 เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถม ศึกษาขอนแก่น เขต 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลอย่าง
มีประสิทธิภาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 จึงได้ก าหนดทิศทางในการ
ขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
     ๑. คุณภาพผู้เรียน 
 ๒. ครูปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน 
 ๓. คุณภาพห้องเรียนสู่โรงเรียนคุณภาพ 
 ๔. การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๕. การนิเทศเชิงระบบ และการนิเทศภายในโรงเรียนเชิงระบบ 
 

 



 

๔ 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

   

     

๑.๗  พันธกิจ 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปะถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๔  ก าหนดพันธกิจในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามนโยบาย ดังนี้ 

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

๑.๘  กลยุทธ ์

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๔ ก าหนดกลยุทธ์ในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาไว้ดังนี้ 
 ๑. พัฒนาเทคนิค/วิธีการนิเทศโดยสร้างนวัตกรรมการนิเทศการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ นโยบาย 
ภารกิจงานหลัก จุดเน้นและงานที่ได้รับมอบหมาย ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสม สอดคล้องกับความ
ต้องการของโรงเรียน สนองยุทธศาสตร์ นโยบาย ภารกิจงานหลักและจุดเน้นของโรงเรียน 

๒. นิเทศการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม 
 ๓. ติดตามงานโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนดไว้ เพ่ือน าข้อมูลมาใช้           
ในการตัดสินใจ แก้ไข ปรับปรุงงานให้เป็นไปตามแผนหรือก าหนดวิธีการด าเนินงานให้เกิดผลดียิ่งขึ้น               
โดยจุดเน้นที่ส าคัญของการติดตามคือการปฏิบัติการต่าง ๆ เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ก ากับการปฏิบัติงาน 
โดยการติดตามจะเกิดข้ึนในขณะที่งานก าลังด าเนินตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 ๔. ประเมินผลตามกระบวนการ ตั้งแต่เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบและน าผล 
มาใช้ในการเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของการนิเทศ ให้มีการประเมินในทุกขั้นตอนของการนิเทศ 
นับตั้งแต่ก่อนตัดสินใจจัดท าแผนงาน/โครงการ ในขณะด าเนินการนิเทศในช่วงระยะต่าง  ๆ และเมื่อด าเนิน  
การนิเทศเสร็จสิ้นแล้ว รวมทั้งให้มีการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น และให้ประเมินความส าเร็จของการนิ เทศ 
ว่าบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือไม่ มีปัญหา อุปสรรคอะไร เพ่ือน ามาพัฒนามาตรฐานการนิเทศต่อไป 
 ๕. รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลในรูปแบบการวิจัยโดยการถ่ายทอดความรู้ ความคิด
และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับผลการด าเนินงานของตนให้ผู้อ่ืนเข้าใจ น าผลการรายงานมาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพต่อไป รวมถึงมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสม 
 
 
 



 

๕ 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

   

     

ตอนที่ ๒ 

กรอบข่ำยภำรกิจงำน 

          กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ ก ำหนดมำตรฐำนที่ถือเอำเป็นเกณฑ์ที่รับรองคุณภำพกำรนิเทศไว้ ดังนี้ 
 ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔  มีความรู้ความเข้าใจการ
นิเทศการศึกษา สามารถนิเทศตามยุทธศาสตร์ นโยบาย ภารกิจงานหลักและงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่าง              
เป็นระบบ มีคุณภาพ 

ตัวชี้วัด  (Key Performance Indicators) เป็นดัชนีชี้วัดหรือหน่วยวัดความส าเร็จของการปฏิบัติงาน
ที่ถูกก าหนดขึ้นเพ่ือให้สื่อถึงเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพ่ือสร้างความชัดเจนในการก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ 
  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๔ ก าหนดตัวชี้วัดในการนิเทศไว้ดังนี้ 
 ๑. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย ภารกิจงานหลักและงานที่ได้รับ
มอบหมายตามมาตรฐานวิชาชีพ ได้แก่ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐาน  การปฏิบัติงาน
และมาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) ภาคเรียนละไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง 
 ๒. พัฒนาเครื่องมือในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลให้มีคุณภาพ ครอบคลุมทุกภารกิจตามข้อ ๑ 
 ๓. พัฒนานวัตกรรมการนิเทศ อย่างน้อย 1 นวัตกรรมต่อภาคเรียน 
 ๔. พัฒนางานวิจัยตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและวิจัยการนิเทศการศึกษา  อย่างน้อยปีการศึกษา               
ละ ๑ เรื่อง 
 ๕. รายงานผลการด าเนินงาน เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจ 
 ๖. วางแผนวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเพื่อปรับปรุง พัฒนางานต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๖ 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

   

     

 

นำยณัฐพงศ์ ค่ำยไธสง 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 

๒.๑ แผนผังกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของศึกษำนิเทศก์ 
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานธุรการ        อำทิตย ์ พลตรี 

 

งานวิจัย พัฒนา ส่งเสรมิมาตรฐานการศึกษา

และการประกันคณุภาพการศึกษา ประเมิน 

ติดตามและตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 

         บุษำ มิ่งไธงสง   

งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและ

พัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

สันติ  จ้ ำแพงจันทร์ 

 

งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

 

งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 

เพื่อพัฒนาหลักสตูรการสอน 

และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรยีน 

 

อนงนำถ  เคนโพธิ์ 

 
ศิริวรรณ  เสนำวงษ์ 

งานวิจัย พัฒนา ส่งเสรมิ ติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลเกี่ยวกับ 

การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

กรรยำ  จิตฟุ้ง 

ภทัริกา  ทองยา   

งานเลขานุการคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนเิทศการศึกษาของเขตพื้นท่ี

การศึกษา 

 

นำงลัมพร ดำรำษฎ์ 

งานนิเทศ ติดตาม 

และประเมินผลการจดัการศึกษา 

เพชรรัตน์ อุดมพงษ์ 

 
           ธรรธร  สมบัติ 

 

         ปำณิตำ  ไชยทองศรี 

          วิชดำรัชต์ วงศ์สะอำด 

 



 

๗ 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

   

     

๒.๒ กรอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมภำรกิจหลัก 
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพป.ขอนแก่น เขต ๔ 

 
 

กำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก 
 

กลุ่มงำน งำน ผู้รับผิดชอบ 
๑. งานธุรการ ๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูล

สารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่ม  
๑.๒ ศึกษา วิเคราะห์ สภาพของกลุ่มและ

ออกแบบระบบงานสารบรรณให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบ       
งานสารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

๑.๓ ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม 
๑.๔ ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในส านักงาน 

หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการ 
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานของกลุ่ม 

๑.๕ ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่ม 

๑.๖ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของกลุ่ม 

นายอาทิตย์ พลตรี 

๒. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ

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 



 

๘ 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

   

     

กลุ่มงำน งำน ผู้รับผิดชอบ 
๔. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลระบบบริหารและ

การจัดการศึกษา 

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 
 

๗.๑งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริม
และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
 

นายสันติ  จ้ าแพงจันทร์ 
นางสาวณัฐยาภรณ์ โชติการณ์ 
นายเสรี โพธิ์นิล 

 



 

๙ 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

   

     

๒.๓  Flow Chart ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของศึกษำนิเทศก์ (กำรสร้ำงหลักสูตร,กำรก ำหนดโครงกำร
ฝึกอบรม,กำรบริหำรงำนโครงกำร, กำรประเมินผลและติดตำมผลโครงกำร) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๑๐ 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

   

     

๒.๔  Flow Chart ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของศึกษำนิเทศก์ 
ด้ำนเอกสำรตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำนของศึกษำนิเทศก์ 

 
 
 



 

๑๑ 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

   

     

๒.๕  Flow Chart ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของศึกษำนิเทศก์ 
กระบวนกำร ขั้นตอนในกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลโรงเรียนในควำมรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

๑๒ 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

   

     

ตอนที่ ๓   

งำนในหน้ำที่ที่รับผิดชอบ 
  

๓.๑  กลุ่มงำนส่งเสริมพฒันำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

  ปฏิบัติหน้ำที่ กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ รับผิดชอบและปฏิบัติ
หน้ำที่ ดังนี้ 
            ๑. ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการประคุณภาพการศึกษา 

๒. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน ประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก 
๓. ประสานงานกับสถานศึกษาในสังกัดเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก 

สมศ. การส่งข้อมูล รวมทั้งติดตามก าหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาในสังกัด ตามรอบการ
ประเมินจาก สมศ. 

๔. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้น าผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษา  

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

๖. นิเทศ ติดตาม ก ากับ ให้สถานศึกษาด าเนินการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกทุกแห่งในเขตพ้ืนที่ ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 

๗. ประเมินความพร้อมสถานศึกษาในสังกัดเพ่ือพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
๘. รวบรวมผลการประเมิน จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศการประเมินคุณภาพภายนอก ให้เป็น

ปัจจุบัน สะดวกส าหรับการน าผลประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๙. นิเทศ ติดตาม ก ากับการด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา และส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการศึกษาวิจัยมาใช้ 
๑๐. วิเคราะห์ ประเมินผลคุณภาพการศึกษาเพ่ือคัดเลือกรูปแบบ เทคนิค วิธีการที่มีประสิทธิภาพ 

และสรุป รายงานผล รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ น าผลการวิจัยไปใช้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๑๑. จัดท าเอกสาร รายงาน สังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก เผยแพร่ และน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๑๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ นวัตกรรมที่เก่ียวกับรูปแบบ เทคนิค 
และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา วิเคราะห์
ผลการด าเนินงานจากรายงานประเมินคุณภาพภายใน และรายงานประเมินคุณภาพภายนอก 



 

๑๓ 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

   

     

๑๓. วิเคราะห์ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในภายนอก จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ มาตรการ แผนพัฒนาคุณภาพ แผนปฏิบัติการประจ าปี นิเทศ ติดตามผลการ
ด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 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. จัดท าแผนงาน/โครงการ ศึกษาวิจัย รูปแบบ เทคนิค และวิธีการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และด าเนินการศึกษา วิจัย ตามแผนงาน /โครงการศึกษาวิจัย 

๑๗. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน จากรายงานประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

๑๘. นิเทศ ติดตาม ก ากับการด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการศึกษาวิจัยมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

 

๓.๒  กลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
 
ปฏิบัติหน้ำที่ กลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ  รับผิดชอบและปฏิบัติหน้ำที่ ดังนี้ 

๑. งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
๑.๑  ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเอง  โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผลและประเมินผล

การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
๑.๒  ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร  ครู  ให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลใน

สถานศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
๑.๓  ศึกษา  วิเคราะห์  รูปแบบ  วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษา

ทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
๑.๔  จัดท าคู่มือการวัดผล  เทียบโอนผลการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย 
   ๒.  งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ๒.๑  ศึกษา  รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ๒.๒  พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา 
 ๒.๓  บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 
 



 

๑๔ 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

   

     

   ๓.  งานติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผล  การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ๓.๑  ศึกษา  วิเคราะห์  แนวทางในการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา 
 ๓.๒  ด าเนินการ  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา 
 ๓.๓  จัดท ารายงาน  เผยแพร่ผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการศึกษา 
 ๓.๔  ส่งเสริมระบบโปรแกรมการบริหารจัดการสถานศึกษา (School  Mis) 
   ๔.  งานทดสอบทางการศึกษา 
 ๔.๑  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เกี่ยวกับระบบ  วิธีการ  เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ๔.๒  วางแผนการทดสอบทางการศึกษา  ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง  ๘  กลุ่มสาระของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๔.๓  ก าหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา  ให้สอดคล้องตามที่กระทรวงศึกษาธิการและ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติก าหนด 
 ๔.๔  ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
 ๔.๕  ด าเนินการทดสอบทางการศึกษา 
 ๔.๖  ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (RT,  NT,  และ O-NET) 
 ๔.๗  สนับสนุนการด าเนินการจัดสอบ PISA  และข้อสอบมาตรฐานกลาง 
 

 ๓.๓  งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
 
 ได้รับมอบหมายงานพิเศษ ในการดูแลรับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และงานพิเศษอ่ืน ได้แก่  
 ๑) กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ๒) โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่าน(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ 
 ๓) โครงการเสริมสร้างศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Let’ Speak English Out 
   ๔) โครงการบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการศึกษาชั้นเรียน  (Lesson  Study) และวิธีการ
แบบเปิด (Open  Approach) 
  ๕) โครงการพัฒนาห้องสมุดและการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
  ๖) โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
  ๗) โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต 

 
 

 
 



 

๑๕ 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

   

     

                   ๓.๔  รำยละเอียดขอบข่ำยภำรกิจงำนตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
 
กลุ่มงำนกลุ่มงานส่งเสริมพฒันาระบบการประกนัคณุภาพการศึกษา 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ งำน ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบ กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษาระบบหลักเกณฑ์  วิ ธี การ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจน 
กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ๒.  ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานการศึกษา แล้วน ามา
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
            ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน 
 ๔.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน /ท้องถิ่น รวมทั้งการก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการแปลผลและ
ตัดสินการผ่านมาตรฐานพร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน 
 ๕.  ร่วมก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับ
สถานศึกษา 
              ๖.  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยมีหลักการและ
แนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา 
 ๗.  นิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

งานสง่เสรมิการพฒันาระบบการประกนั            
คุณภาพภายในสถานศกึษา 

ภายในสถานศกึษา กลุ่มงานส่งเสริม
พฒันาระบบ 

การประกนัคณุภาพ
การศึกษา งานสง่เสรมิและประสานงานการประกนัคุณภาพ

ภายในและภายนอกสถานศกึษา 

ภายในและภายนอกสถานศกึษา 
งานศกึษาคน้ควา้  วเิคราะห ์วจิยั  มาตรฐานและการ
ประกนัคุณภาพการศกึษา 

การประกนัคุณภาพการศกึษา 

งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศกึษา 



 

๑๖ 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

   

     

 ผลส ำเร็จที่คำดหวัง 
 สถานศึกษามีความสามารถในการจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพกฎหมำย  ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๕ 
 ๖.๓ งำนส่งเสริมและประสำนงำนกำรประกันคุณภำพภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
  ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ 
  ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 
 ๒.  พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดท ารายงานการประเมินตน เองของ
สถานศึกษา 
  ๓.  ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพ่ือเสนอรายชื่อ
สถานศึกษาต่อส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
  ๔.  ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อถึง
ก าหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
 ๕.  ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ผลส ำเร็จที่คำดหวัง 

 สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องระบบหลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 ๖.๔ งำนกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

 ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษาของแต่ละ
หน่วยงาน 
 ๒.  ส่งเสริม สนับสนุนและหรือร่วมกับสถานศึกษาด าเนินการวิจัยมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา   
 ๓.   ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามา
ใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 



 

๑๗ 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

   

     

 ๔.   รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
 ๕. นิ เ ท ศ  ติ ด ต า ม  ก า ร วิ จั ย ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง 
สถานศึกษาและน าผลมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ผลส ำเร็จที่คำดหวัง 
 สถานศึกษาทุกแห่งน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาใช้ในการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ       

   กฎหมำย  ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
  ๑ . พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องระบบหลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  ๓.  มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 
กลุ่มงำนกลุ่มงานวดัและประเมินผลการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๓.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผลการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลใน
สถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๓. ศึกษา วิเคราะห์  รูปแบบ  วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผล 
ในสถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๔. จัดท าคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

กลุ่มงานวัดและ
ประเมินผล 
การศึกษา 

งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 

งานติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

งานทดสอบทางการศึกษา 

งานส่งเสรมิและพัฒนาเครื่องมือวดัและประเมินผล
การศึกษา 



 

๑๘ 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

   

     

   ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ๑. ครูและผู้เก่ียวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียน  
ทั้งการวัดผลการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๒. การวัดผลและประเมินผลสอดคล้องตามแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และตามสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 ๓. ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล  และน าผลการวัดและ
ประเมินผลไปพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
 
 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
 

 ๓.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ๒. ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดท าแล้ว คัดเลือกให้เหมาะสมกับเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 ๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ครอบคลุมด้าน
ต่อไปนี้ 
  ๓.๑ เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 
  ๓.๒ เครื่องมอืวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๓.๓ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
  ๓.๔ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ๓.๕ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และการเขียนสื่อ
ความ 
 ๔. บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 มีคลังเครื่องมือวัดและประเมินผลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานศึกษา 
 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ 
 
 



 

๑๙ 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

   

     

 ๓.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  ศึกษา  วิเคราะห์  แนวทาง  ในการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
  ๒. ด าเนินการ  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
  ๓. จัดท ารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
  ๔. เผยแพร่ผล  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 สถานศึกษามีการวัดผลและประเมินผลการศึกษาท่ีถูกต้อง และมีคุณภาพ 

 กฎหมาย ระเบียบ และ เอกสาร ที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 ๓.๔ งานทดสอบทางการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เกี่ยวกับระบบ วิธีการ  เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ๒. วางแผนการทดสอบทางการศึกษา  ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๓.  ก า หนด แนวท า ง ใน กา รท ดสอบท า งก า รศึ กษ า  ใ ห้ ส อดคล้ อ ง ต า มที่ ก ร ะทร ว ง 
ศึกษาธิการและสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติก าหนด 
 ๔.  ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
 ๕. ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถให้กับนักเรียน 
 ๖. พัฒนาคลังขอ้สอบมาตรฐานการศึกษา 
 ๗. จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 มีคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา และมีข้อมูลคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียน 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
 
 
 
 

 



 

๒๐ 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

   

     

๓.๕ Flow Chart กำรปฏิบัติงำน กลุม่งำนส่งเสรมิพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
    กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ(กำรประเมินคุณภำพภำยนอก)                           
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๑ 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

   

     

๓.๖ กลุ่มโรงเรียน 
 

กลุ่มโรงเรียน ผู้รับผิดชอบ 
๑. กลุ่มโรงเรียนม่วงหวานกุดน้ าใส ปาณิตา ไชยทองศรี 
๒. กลุ่มโรงเรียนท่าวังพอง บุษษา มิ่งไธงสง 
๓. กลุ่มโรงเรียนน้ าพองสะอาด ปิยาภรณ์ นามไพร 
๔. กลุ่มโรงเรียนบัวเงินพังทุย ลัมพร ดาราษฎร์ 
๕. กลุ่มโรงเรียนหนองกุงทรายมูล ศิริวรรณ เสนาวงค์ 
๖. กลุ่มโรงเรียนพระธาตุปรางค์กู่ สันติ  จ้ าแพงจันทร์ 
๗. กลุ่มโรงเรียนเขื่อนอุบลรัตน์ กรรยา จิตฟุ้ง 
๘. กลุ่มโรงเรียนภูพานค า ภัทริกา  ทองยา 
๙. กลุ่มโรงเรียนกระนวน วิชดารัตช์ วงศ์สะอาด 
๑๐. กลุ่มโรงเรียนซ าสูง ณัฐยาภรณ์ โชติการณ์ 
๑๑. กลุ่มโรงเรียนหนองโนห้วยโจด ธรรญธร สมบัต ิ
๑๒. กลุ่มโรงเรียนดูนสาดฝางยางค า เสรี   โพธิ์นิล 
๑๓. กลุ่มโรงเรียนดงเมืองแอม เพชรรัตน์ อุดมพงษ์ 
๑๔. กลุ่มโรงเรียนกวางค า อนงนาถ เคนโพธิ์ 
๑๕. กลุ่มโรงเรียนนางิ้วโนนสมบูรณ์ นพคุณ  แงวกุดเรือ 

 

เครือข่ำยศูนย์พัฒนำวิชำกำร 
 

ศูนย์พัฒนำวิชำกำร ผู้รับผิดชอบ 
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 จ้ าแพงจันทร์ ณัฐยาภรณ์ โชติการณ์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชดารัชต์ วงศ์สะอาด ปิยาภรณ์ นามไพร 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อนงนาถ เคนโพธิ์ ศิริวรรณ เสนาวงค์ 

หมำยเหตุ ผู้รับผิดชอบล าดับแรกเป็นเจ้าของเรื่อง 



 

๒๒ 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 
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ส านักนายกรัฐมนตรี. ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่ 
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๒๓ 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 
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๒๔ 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

   

     

เครื่องมือนิเทศภำยในโรงเรียน 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔  ได้ก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรมการ
นิเทศภายในโรงเรียน และเสนอกิจกรรมการนิเทศดังนี้ 

ตำรำงเสนอแนะกิจกรรมกำรนิเทศ 

ที ่ กิจกรรมกำรนิเทศ ผู้รับกำรนิเทศ ผลที่ผู้รับกำรนิเทศได้รับ 

๑ การสังเกตการสอน รายบุคคล ทักษะและเจตคติที่ดีในการสอน 
๒ การเยี่ยมชั้นเรียน รายบุคคล ความรู้เจตคติที่ดีในการท างาน 
๓ การให้ค าปรึกษา รายบุคคล/กลุ่ม ความรู้เจตคติที่ดีในการท างาน 
๔ การศึกษาเอกสารทางวิชาการ รายบุคคล/กลุ่ม ความรู้เจตคติที่ดีในการท างาน 
๕ การศึกษาดูงาน รายบุคคล/กลุ่ม ได้ความรู้และประสบการณ์ใหม่จากการศึกษาดูงาน 
๖ การสาธิตการสอน รายกลุ่ม ความรู้และประสบการณ์สอนมากขึ้น 
๗ การระดมความคิด รายกลุ่ม ความรู้/แลกเปลี่ยนความรู้กันและกัน 
๘ การประชุม รายกลุ่ม ปฏิบัติงานได้ตามแผนที่ก าหนด 
๙ การประชุมปฏิบัติงาน รายกลุ่ม ความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงาน 

๑๐ การประชุมทางวิชาการ รายกลุ่ม ความรู้/แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๕ 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

   

     

แบบบันทึกกำรสังเกตกำรสอน 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔ 

 

ชื่อผู้สอน........................................ชั้น..............จ านวนนักเรยีน...........คน  โรงเรียน......................................... 
สังเกตการสอนครั้งที่...........วนัที่..........เดือน..............................พ.ศ.................เวลา..................ถึ ง.................. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/วิชา....................................เรื่อง/หน่วย............................................................................  
สาระ......................................................................................................................... ......................................... 
มาตรฐาน...................................................................................................................... ..................................... 
ตัวชี้วัด........................................................ ........................................................................................................  

รำยกำรที่สังเกต ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบัต ิ บันทึกเพิ่มเติมของผู้นิเทศ 

๑. กำรเตรียมกำรเรียนกำรสอน    
๑. แผนการจัดการเรียนรู ้    
๒. เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค ์    
๓. กิจกรรมสอดคล้องกับเนื้อหา    
๔. เวลาเหมาะสมกับเนื้อหา    
๕. สื่อการเรียนการสอนสอดคล้องกับเนื้อหา    
๖. การวัดผลสอดคล้องกับจุดประสงค์    
๒. บุคลิกภำพของครู    

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

๓. ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงครูกับนกัเรียน    
๑. สนทนาและสร้างความเปน็กันเองกับนักเรียนก่อนเสมอ    
๒. ใช้สายตามองนักเรียนอย่างทั่วถงึ    
๓. เอาใจใส่นักเรียนอย่างทั่วถึง    

๔. กำรด ำเนินกำรสอน    
๑. การน าเข้าสู่บทเรียน    
๒. ชี้แจงจุดประสงค์การเรียนให้นักเรียนทราบ    
๓. มีการเชื่อโยงเนื้อหาเดิมกับเนื้อหาใหม่    
๔. ซักถามนักเรียนในขณะสอน     



 

๒๖ 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

   

     

๕. มีการเสริมก าลังใจ    
๖. จัดกิจกรรมได้สอดคล้องกับเนื้อหาและเวลากบันักเรียน    
๗. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน     
๘. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม    
๙. สรุปบทเรียนและทบทวนเนือ้หา    

รำยกำรที่สังเกต ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบัต ิ บันทึกเพิ่มเติมของผู้นิเทศ 

๕. กำรใช้สื่อกำรเรียนกำรสอน 
๑. มีทักษะการใช้สื่อถูกต้องตามล าดับ 

   

๒. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการใช้สื่อให้มากๆ    
๓. เลือกใช้สื่อได้เหมาะสมกับเนือ้หาและกิจกรรม    

๖. กำรวัดและประเมินผล ด าเนินการวัดผล/ประเมินผล
สอดคล้องกับจุดประสงค์ โดยด าเนิน การวัดผล  
(ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ) ดังนี้ 

   

๑. ถามค าถาม    
๒. สังเกต    
๓. สัมภาษณ ์    
๔. ท าแบบฝึกหัด    
๕. ตรวจผลงาน    
๖. แบบทดสอบ        

สรุป / วิเครำะห์ / ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................................. .............................. 
.................................................................................................... ....................................................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
......................................................................................................................................... .................................. 
................................................................................................ ........................................................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
..................................................................................................................................... ...................................... 
............................................................................................ ............................................................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
................................................................................................................................. .......................................... 
........................................................................................ ................................................................................... 



 

๒๗ 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

   

     

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

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

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

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

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

ลงช่ือ.....................................................ผู้สังเกตกำรสอน 
                          (....................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๘ 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

   

     

แบบบันทึกกำรเยี่ยมชั้นเรียน 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔ 

โรงเรียน.................................................................อ าเภอ........................................................... 

ครูผู้สอน.......................................................กลุ่มสาระการเรียนรู้........................................ชั้ น......................... 

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

ค ำชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องผลการประเมิน 
 

รำยกำร 
ปฏิบัติ/ 

มี 
ไม่ปฏิบัติ/ 

ไม่มี 
บันทึกเพิ่มเติม 
ของผู้นิเทศ 

๑. สภำพกำรจัดห้องเรียน    
๑.๑  มีแสงสว่างเพียงพอ    
๑.๒  มีความสะอาด    
๑.๓  มีการจัดโต๊ะเรียนเหมาะสมกับกิจกรรม    
๑.๔  มีการจัดป้ายนิเทศหรือมุมประสบการณ์    
๑.๕  มีป้ายแสดงข้อมูลสถิติทางการเรียนของ

นักเรียน 
   

๑.๖  มีการแสดงผลงานของนักเรียน    
๑.๗   มีสัญลักษณ์ของชาติ ศาสนาและ

พระมหากษัตริย์ 
   

๒. พฤติกรรมของครู    
๒.๑  แต่งกายเหมาะสมกับความเป็นครู    
๒.๒  มีแผนการจัดการเรียนรู้เป็นปัจจุบัน    
๒.๓  มีสื่อประกอบการสอน    
๒.๔  สอนโดยยึดนักเรียนเป็นส าคัญ    
๒.๕  มีการซักถามความเข้าใจของนักเรียน    
๒.๖  มีการตรวจและแก้ไขสมุดงานนักเรียน    

๓. พฤติกรรมของนักเรียน    
๒.๑  แต่งกายสะอาดเรียบร้อย    
๒.๒  มีความสนใจกระตือรือร้นในการเรียน      
๒.๓  มีความกล้าในการแสดงออก    



 

๒๙ 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

   

     

๒.๔  มีการใช้กระบวนการกลุ่มในการร่วม
กิจกรรม 

   

๒.๕  สมุดรายงานของนักเรียนสะอาดเรียบร้อย    
 
 

สรุปควำมคิดเห็น
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................ ...............................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
........................................................................ ...................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 

ข้อเสนอแนะของผู้เยี่ยมชั้นเรียน 
............................................................................................................................. .............................................. 
................................................................................................................................................................. .......... 
........................................................................................................................ ................................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................................................. .............. 
.................................................................................................................... ....................................................... 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๐ 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

   

     

ตัวอย่ำง 
แบบประเมินควำมพึงพอใจกำรรับค ำปรึกษำ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔ 
 

โรงเรียน..........................................................................อ าเภอ...................................... ................................... 
เรื่องท่ีให้ค าปรึกษา.............................................................................................................................................  
ผู้ให้ค าปรึกษา...................................................................ต าแหน่ง..................................... ............................... 
วัน เดือน ปี  ที่ให้ค าปรึกษา................................................................................................. .............................. 

 

รำยกำรประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

พอใจมำก พอใจน้อย ไม่พอใจ 
๑. สถานที่ให้ค าปรึกษาเป็นสัดส่วน    
๒. ให้ค าปรึกษาเพ่ือแก้ปัญหา/พัฒนางานวิชาการ    
๓. ให้ความเป็นกันเองกับผู้รับค าปรึกษา    
๔. ผู้ให้ค าปรึกษามีความรู้น่าเชื่อถือ    
๕. หลังรับค าปรึกษาแล้วมองเห็นเป็นแนวทางการแก้ปัญหา 
    ด้วยตนเอง 

   

๖. ผู้รับค าปรึกษาน าแนวทางไปใช้แก้ปัญหาได้    
 

หมำยเหต ุ   ผู้รับค าปรึกษาเป็นผู้ประเมิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๑ 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

   

     

แบบบันทึกกำรศึกษำเอกสำรทำงวิชำกำร 

ชื่อผู้แต่ง (Author (s)) : ………………………………………………………..………………………………….…..…………………… 
ชื่อเรื่อง (Title) : ……………………………….……………………………………………………..………………..……..……………… 
ปีที่ (Volume) : ………...…ฉบับที่ (Number) …………..….หน้า………………………….………ป…ี…………..….……..… 
หรือชื่อหนังสือ : ……………………………………………………………………..………………………………..………………….…… 
บรรณาธิการ  : ………………………………………………………………………………………………..…..…………….….………… 
ส านักพิมพ์ : …………………………………………………………………เมืองที่พิมพ์………………………..…………..…………… 
หน้า :………………………………………….…..……………….ปีที่พิมพ์…………………………………...……….….………………… 

บันทึกย่อ  :  สำระส ำคัญจำกกำรอ่ำน
............................................................................................................................. .............................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

จ านวนเอกสารอ้างอิงในเรื่อง.................................................................รายการ 

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

 



 

๓๒ 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

   

     

แบบบันทึกกำรศึกษำดูงำน 
 

โรงเรียน...........................................................ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔ 
 

กำรศึกษำดูงำน   รายบุคคล 
   รายกลุ่ม จ านวน........................คน 

วัน เดือน ปี ที่ศึกษาดูงาน....................................สถำนที่ศึกษำดูงำน.............................................................. 
เรื่องท่ีศึกษำดูงำน........................................................................................ ..................................................... 
 

๑. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำดูงำน 
 ๑.๑.......................................................................................................................... ........................... 
 ๑.๒........................................................................................................................................ ............. 

 ๑.๓................................................................................................................. .................................... 

๒.  ลักษณะ / รูปแบบกำรศึกษำดูงำน 

 ๒.๑  การจัด/การท า/การสาธิต/การผลิต...........................................................................................
 ๒.๒  อ่ืน ๆ ระบุ.................................................................................................................................  

๓. สื่อและวิธีกำรที่ใช้ในกำรศึกษำดูงำน 

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

๔.  ผลจำกกำรศึกษำดูงำน 

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

๕.  รำยกำร / สิ่งที่ควรน ำไปปรับปรุงใช้ในโรงเรียน 

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

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



 

๓๓ 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

   

     

แบบบันทึกกำรประเมินระดมควำมคิด 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔ 

 

ประเด็นปัญหำ............................................................................................................................. ...................... 
ชื่อกลุ่มย่อย.................................โรงเรียน......................................................อ ำเภอ....................................... 

คนที่ / 
ความคิดท่ี 

น้ าหนักคะแนน ๑ - ๕ 
รวม ล าดับคุณค่า 

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             
๑๖             

 
เกณฑ์กำรประเมินคุณค่ำควำมคิดเห็น 
 ๕   หมายถึง ความคิดเห็นที่มีคุณค่าระดับมาก ดีมาก   
 ๔   หมายถึง ความคิดเห็นที่มีคุณค่าระดับมาก ดี   
 ๓   หมายถึง ความคิดเห็นที่มีคุณค่าระดับมาก ดีพอใช้   
 ๒   หมายถึง ความคิดเห็นที่มีคุณค่าระดับมาก ไม่ค่อยดี  
 ๑   หมายถึง ความคิดเห็นที่มีคุณค่าระดับมาก ไม่ดีเลย 
 

แนวทำงในกำรประเมินคุณค่ำควำมคิดเห็น 



 

๓๔ 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

   

     

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

บันทึกการประเมินคุณค่าความคิดเห็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๕ 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

   

     

ระเบียบวำระกำรประชุมทำงวิชำกำร 
 

โรงเรียน.......................................................................อ าเภอ......................................... ...................... 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

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

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

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



 

๓๖ 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

   

     

บันทึกกำรนิเทศประจ ำตัวครู 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔ 

 โรงเรียน......................................................อ าเภอ....................................กลุ่มคุณภาพ..................................... 
กิจกรรมการนิเทศ........................................................................วัน เดือน ปี ที่นิเทศ................. ...................... 
ผู้นิเทศ...................................................................ผู้รับการนิเทศ.................................... .................................. 

 

เรื่องนิเทศ สรุปผลกำรนิเทศ กำรปฏิบัติของผู้รับกำรนิเทศ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

เรื่องนิเทศ  :  บันทึกเรื่องที่นิเทศ 
สรุปผลกำรนิเทศ : บันทึกสรุปผลการนิเทศ 
กำรปฏิบัติของผู้รับกำรนิเทศ : บันทึกแนวทางการน าผลการนิเทศไปใช้ 
 



 

๓๗ 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

   

     

แบบบันทึกกำรประชุมทำงวิชำกำร 

ครั้งที่................../..................... 
โรงเรียน........................................................................อ ำเภอ........................................................ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา……. 
วันที่...............เดือน...................................พ.ศ..................... 

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

รำยช่ือผู้มำประชุม 
 

ล ำดับที่ ชื่อ -  สกุล ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
    
    
    

 
ผู้ไม่มำร่วมประชุม 
............................................................................................................................. .............................................. 
................................................................................................................................................. .......................... 

เริ่มประชุมเวลำ......................................น.  มีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวำระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
............................................................................................................................. .............................................. 
ระเบียบวำระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
............................................................................................................................. .............................................. 
ระเบียบวำระท่ี ๓    เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
........................................................................................................................................................................ ... 
ระเบียบวำระท่ี ๔   เรื่องเสนอพิจารณา 
.......................................................................................... ................................................................................. 
ระเบียบวำระท่ี ๕   เรื่องอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. .............................................. 

เลิกประชุมเวลำ..................................น. 

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

 



 

๓๘ 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

   

     

 

แบบบันทึกกำรนิเทศโรงเรียน 

วัน/เดือน/ปี  
ที่นิเทศ 

เรื่อง 
ที่นิเทศ 

เครื่องมือ 
กำรนิเทศ 

ผู้รับ        
กำรนิเทศ 

ผู้นิเทศ ผลกำรนิเทศ หมำยเหตุ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

หมำยเหตุ  ควรท าการนิเทศภายในโรงเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 

 



 
 

 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและกำรประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่นเขต ๔ 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


