
 
 



 
 
 

ค ำน ำ 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3 มีภารกิจหลักตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ดังนั้นเพ่ือให้การปฏิบัติงานของกลุ่ม
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 3 มี
ระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงาน ในระดับส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ 

คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาและรายละเอียดของภาระงานหลักท่ีส าคัญของ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ทั้งนี้ มีความมุ่งหวังในความร่วมมือกันของบุคลากรทุกคนใน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
มีการปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด เพื่อให้งานในความรับผิดชอบเป็นงาน และมีผลงาน
ที่มีคุณภาพ (Quality Product) เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนและผลักดันให้กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกลุ่มที่มีประสิทธิภาพสูง (High Productivity Organization : HPO) ต่อไป   

ขอขอบคุณบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทุกท่าน ที่ให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งและด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจต่อไป 

 

 

          กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3   
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1คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
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2 คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
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3คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

/
/

.
 / 

/

1

    

(
)

(
)

3.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

/

7.

1.
/

2.
/

3. 4.
..

..
5. 6.

/
7.

art_5.indd   3art_5.indd   3 4/4/2556   10:44:104/4/2556   10:44:10

4



4 คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
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5คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
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6 คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
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7คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
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8 คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
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9คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

/
/

.
 / 

/

4
1.

1.   2
. 

  3
. 

 4.
 

..
 25

53
 

/

 5.
 

 6.
 

 7.
 

/

1. 2.
/

3. 4. 5.
..

..
6.

.

art_5.indd   9art_5.indd   9 4/4/2556   10:44:114/4/2556   10:44:11

10



10 คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
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11คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
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12 คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
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13คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
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14 คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
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15คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
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16 คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

/
/

.
 / 

/

6
1.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
    

    
    

1. 2.
/

3. 4. 5.
 / 

 / 
 6.

..
..

art_5.indd   16art_5.indd   16 4/4/2556   10:44:124/4/2556   10:44:12

17



17คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

/
/

.
 / 

 / 

6
2.

1. 2. 3.

1. 2.
/

3. 4. 5.
 / 

 / 

 6.
..

..

art_5.indd   17art_5.indd   17 4/4/2556   10:44:124/4/2556   10:44:12

18



18 คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
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19คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
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20 คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
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ส่วนที่ 2 

ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 



กลมุนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 
 
 

ชื่อ นำยชนินทร์  ค ำเหนือ 
 

ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก ์ วิทยฐำนะ    ช ำนำญกำรพิเศษ 
 

กลุ่มงำน -            กลุ่ม - 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแกน่ เขต 3 

งำนในหน้ำที่รับผิดชอบ 
  ๑. งานควบคุม ก ากับ ติดตามและประเมินผล นิเทศและเร่งรัดการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาให้เป็นไปตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

  ๒. งานพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง กลั่นกรองและให้ความเห็นประกอบการ
วินิจฉัยงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ให้เป็นไป
ตามระเบียบ ข้อบังคับกฎหมายหรือหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเสนอต่อ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

       ๓. การนิเทศโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี ๘ อ าเภอหนองสองห้อง 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เรื่อง กำรควบคุม ก ำกับ ติดตำมและประเมินผล นิเทศและเร่งรัดกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกลุ่มนิเทศ ติดตำม 
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ให้เป็นไปตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร 

 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
4 

 ศึกษาวิเคราะห์ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ 
มอบหมายหน้าที่ รับผิดชอบให้บุคลากรในกลุ่ม 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด 
การศึกษา ประกอบด้วย 
   - กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และกระบวนการเรียนรู้ 
   - กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
   - กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
   - กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด 
การศึกษา 
   - กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกัน 
คุณภาพการศึกษา 
   - กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
การจัดการศึกษา 
   - งานธุรการ 
ให้บุคลากรในกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา จัดท ามาตรฐาน คู่มือการ 
ปฏิบัติงาน และปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ควบคุม ค ากับ และติดตามการปฏิบัติงานของ 

บุคลากรในคลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล การ
จัดการศึกษา 

1. ได้ศึกษาวิเคราะห์ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย
แผนพัฒนาการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
๒. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
ของบุคลากรในกลุ่มกลุ่มนิ เทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจดัการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. บุคลากรในกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา ได้จัดท ามาตรฐาน คู่มือการ
ปฏิบัติงานและปฏิทินการปฏิบัติงาน 
4. บุคลากรในกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา รายงานผลการปฏิบัติงานเสนอ
ต่อหัวหน้าหน่วยงานเป็นประจ าทุกเดือน 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เรื่อง งำนพิจำรณำตรวจสอบควำมถูกต้อง กลั่นกรองและให้ควำมเห็นประกอบกำรวินิจฉัยงำนของ 
กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ให้เป็นไปตำมระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมำยหรือหนังสือ 

สั่งกำรเกี่ยวข้องเพื่อเสนอต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 

ศึกษาวิเคราะห์ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน และ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3 ตรวจสอบความถูกต้อง 
กลั่นกรองและให้ความเห็น 
ประกอบการวินิจฉัยงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษา ให้เป็นไปตาม 
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่ 
เกี่ยวข้องเพ่ือเสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
เมื่อพบข้อผิดพลาด แก้ไข เพิ่มเติม แจ้งให้
บุคลากรที่รับผิดชอบ ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้
ถูกต้องพร้อมให้ค าปรึกษา ชี้แนะ 

๑. ได้ศึกษาวิเคราะห์ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
๒. ได้ตรวจสอบความถูกต้อง กลั่นกรองและให้ 
ความเห็นประกอบการวินิจฉัยงานของบุคลากรใน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 
กฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพ่ือเสนอ
ต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
๓. เมื่อพบข้อผิดพลาด แก้ไข เพ่ิมเติม แจ้งให้
บุคลากรที่รับผิดชอบ ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้
ถูกต้องโดยเร็ว พร้อมให้ค าปรึกษา ชี้แนะ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เรื่อง  กำรนิเทศโรงเรียนในศนูย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่ ๘ อ ำเภอหนองสองห้อง 
 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

รวบรวมข้อมูลและจัดระบบสารสนเทศของ
โรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๘  
จ านวน 13 โรงเรียน ได้แก่ 

๑. โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก 
๒. โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา 
๓. โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า 
๔. โรงเรียนบ้านโนนขามป้อม 
๕. โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมหัวขัว 
๖. โรงเรียนบ้านวังคูณ 
๗. โรงเรียนบ้านหนองไทร 
๘. โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงวิทยา 
๙. โรงเรียนบ้านกุดหอยกาบ 
๑๐. โรงเรียนบ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว 
๑๑. โรงเรียนบ้านหันโจดหนองกุง 
๑๒. โรงเรียนบ้านแฝก 
๑๓. โรงเรียนบ้านดอนชาด 

ด าเนินการนิเทศ ติดตามโรงเรียนเครือข่ายศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี ๘ อ าเภอหนองสอง
ห้อง ตามนโยบาย/จุดเน้นของ สพฐ.และเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา โดยใช้กระบวนการนิเทศเชิงระบบ  
8 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาข้อมูลรายโรงเรียน 
ขั้นตอนที่ ๒ ก าหนดเป้าหมายวางแผนงาน 
ขั้นตอนที่ ๓ จัดท าเครื่องมือ/นวัตกรรม 
ขั้นตอนที่ ๔ ปฏิบัติการนิเทศ 
ขั้นตอนที่ ๕ ติดตาม ตรวจสอบ 
ขั้นตอนที่ ๖ ประเมินผล 
ขั้นตอนที่ ๗ รายงาน 
ขั้นตอนที่ ๘ ปรับปรุงพัฒนา 
 
รายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี ๘ 
 

๑. มีข้อมูลและระบบสารสนเทศโรงเรียนในศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี ๘  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. มีแผนการนิเทศ/เอกสารการนิเทศ/บันทึกการ

นิเทศติดตามโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่ี ๘ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๓. มีรายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์ 

พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ ๘ 
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กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 

ชื่อ ดร.ยุพาพร   หรเสริฐ 
 

ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก ์ วิทยฐานะ    ช านาญการพิเศษ 
 

กลุ่มงาน พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
 

กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 3 

 

งานในหน้าที่รับผิดชอบ 
  ๑. การส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ๒. การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
  ๓. การส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 ๔. การนิเทศโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี ๓ อ าเภอพล และ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี ๑๕ อ าเภอแวงใหญ่ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เรื่อง การส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1  การส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน 

 1.รวบรวมข้อมูลและจัดระบบสารสนเทศ 
 2.การพัฒนาครู และผู้บริหารสถานศึกษาให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 4.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้ 
 และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้น 
 ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 5.นิเทศ ก ากับติดตาม การพัฒนาหลักสูตร 
 สถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
 ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕1 และน าข้อมูลมา
ใช้ในการวางแผนพัฒนา 
 

1.มีข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
2.มีกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 
3.มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน/ 
ประกาศ 
๔. มีเอกสารส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู/
ผู้บริหาร 

เข่น ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ โครงการ เอกสาร
การฝึกอบรม 
5.มีเอกสารส่งเสริมสนับสนุนการนิเทศ /แผนการ 
นิเทศ/บันทึกการนิเทศ 
6.มีรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
7.ทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 มีการพัฒนา/
ปรับปรุงการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวัด คลุ่มสาระการ
เรียนรู้ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และสาระ
ภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา 
และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตาม
ห ลั ก สู ต ร แ ก น ก ล า ง ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พ้ื น ฐ า น 
พุทธศักราช ๒๕51 และสอดคล้องกับกรอบ
หลักสูตรระดับท้องถิ่นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เรื่อง การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
2 การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนา 

หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
1. ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
๒. ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกระบวนการ 
เรียนรู้ 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาวิจัย 
เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 
๔. เผยแพร่ผลงานการศึกษา การวิจัยเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ 
๕. น าผลการวิจัยไปก าหนดนโยบายเพือ่พัฒนา
งานการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 

 
 
1. มีการศึกษาสภาพปัญหา เกี่ยวกับการพัฒนา 
หลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ 
 
2. มีรายงานวิจัยการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาและ/

หรือกระบวนการเรียนรู้ อย่างน้อยปีละ ๑ เรื่อง 
 

๓. มีเอกสาร/โครงการ/บันทึกการนิเทศท่ีสนับสนุน 
การศึกษาวิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู 
ผู้บริหาร อย่างน้อยปีละ ๑ เรื่อง/โครงการ 
๔. มีเอกสารรายงานการเผยแพร่ผลงานการศึกษา  
วิจัยอย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง 
 
๕. มีเอกสารการน าผลการวิจัยไปพัฒนางานบริหาร 
หลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เรื่อง การส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
4 1. การสร้างความตระหนักและความส าคัญ

ของการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒1 ให้กับ
ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูของโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายจ านวน ๙ โรงเรียน 
๒. จดัท าคู่มือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้ง
ระบบสู่การยกระตับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
ศตวรรษท่ี ๒๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ 
3. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒1 ผ่าน
ระบบการศึกษาทางไกล 
๔. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒1 จาก
สื่อนวัตกรรมที่สร้างขึ้น 
๕. นิเทศติดตามการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 
6. คัดเลือกสื่อนวัตกรรมที่เป็น           
Best Practice การจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
7. ประกาศยกย่อง มอบเกียรติบัตรและ
รางวัลที่ผ่านการคัดเลือก 
 

1. มีคู่มือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การ 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียน 
ให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี ๒1 ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ 
 
2. มีรายงานผลการพัฒนาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้ง 
ระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ 
เตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี ๒๑ ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 

เรื่อง การนิเทศโรงเรียนในศนูย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๓ อ าเภอพล 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
5 1. รวบรวมข้อมูลและจัดระบบสารสนเทศของ

โรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๓ 
อ าเภอพล จ านวน 12 โรงเรยีน ได้แก่ 
๑. โรงเรียนบ้านหนองบะโคกสว่าง 
๒. โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา 
๓. โรงเรียนบ้านหนองแวงมน 
๔. โรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ 
๕. โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง 
๖. โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี 
๗. โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง 
๘. โรงเรียนมิตรภาพ 2 
๙. โรงเรียนบ้านห้วยโจด 
๑๐. โรงเรียนบ้านหนองแวงนอกหนองแวงในสามัคคี 
๑๑. โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา 
๑๒. โรงเรียนบ้านโนนตะโก 

 
2. ด าเนินการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ ๓ อ าเภอพล 
ตามนโยบาย/จุดเน้นของ สพฐ.และเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา โดยใช้กระบวนการนิเทศเชิงระบบ  
8 ขั้นตอน ดังนี้ 
   ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาข้อมูลรายโรงเรียน 
   ขั้นตอนที่ ๒ ก าหนดเป้าหมายวางแผนงาน 
   ขั้นตอนที่ ๓ จัดท าเครื่องมือ/นวัตกรรม 
   ขั้นตอนที่ ๔ ปฏิบัติการนิเทศ 
   ขั้นตอนที่ ๕ ติดตาม ตรวจสอบ 
   ขั้นตอนที่ ๖ ประเมินผล 
   ขั้นตอนที่ ๗ รายงาน 
   ขั้นตอนที่ ๘ ปรับปรุงพัฒนา 
 
3. รายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี ๓ อ าเภอพล 
 

๑. มีข้อมูลและระบบสารสนเทศโรงเรียนในศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ ๓ อ าเภอพล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. มีแผนการนิเทศ/เอกสารการนิเทศ/บันทึกการนิเทศ
ติดตามโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 
๓ อ าเภอพล อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ วัน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๓. มีรายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี ๓ อ าเภอพล 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 

นิเทศโรงเรียนในศนูย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๑๕  อ าเภอแวงใหญ่ 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
5 1. รวบรวมข้อมูลและจัดระบบสารสนเทศของ

โรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๑๕ 
อ าเภอแวงใหญ่ จ านวน 12 โรงเรียน ได้แก่ 

๑. บ้านคอนฉิม 
๒. บ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 
๓. ดอนโจดโนนเก่าน้อยโคกสว่างวิทยา 
๔. ป่าแดงท่าเยี่ยมคุรุราษฎร์บ ารุง 
๕. ชุมชนบ้านแวงใหญ่ 
๖. ชุมชนบ้านดอนหัน 
๗. บ้านโจดใหญ่ 
๘. บ้านถลุงเหล็ก 
๙. โนนจันทึกห้วยแกวิทยา 
๑๐. บ้านโสกไผ่โสกเหลื่อม 
๑๑. บ้านใหม่นาเพียง 
๑๒. บ้านหนองแดง 

 
2. ด าเนินการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ ๑๕ อ าเภอแวงใหญ่ตาม
นโยบาย/จุดเน้นของ สพฐ.และเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา โดยใช้กระบวนการนิเทศเชิงระบบ  
8 ขั้นตอน ดังนี้ 
   ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาข้อมูลรายโรงเรียน 
   ขั้นตอนที่ ๒ ก าหนดเป้าหมายวางแผนงาน 
   ขั้นตอนที่ ๓ จัดท าเครื่องมือ/นวัตกรรม 
   ขั้นตอนที่ ๔ ปฏิบัติการนิเทศ 
   ขั้นตอนที่ ๕ ติดตาม ตรวจสอบ 
   ขั้นตอนที่ ๖ ประเมินผล 
   ขั้นตอนที่ ๗ รายงาน 
   ขั้นตอนที่ ๘ ปรับปรุงพัฒนา 
 
3. รายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี ๑๕ อ าเภอแวงใหญ่ 
 

๑. มีข้อมูลและระบบสารสนเทศโรงเรียนในศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ ๑๕ อ าเภอแวงใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. มีแผนการนิเทศ/เอกสารการนิเทศ/บันทึกการนิเทศ
ติดตามโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๑๕ 
อ าเภอแวงใหญ่ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. มีรายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี ๑๕ อ าเภอแวงใหญ่ 
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กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 

ชื่อ ดร.ปริญญา  เฉิดจ าเริญ 
 

ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก ์ วิทยฐานะ    ช านาญการพิเศษ 
 

กลุ่มงาน พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
 

กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 3 

 

งานในหน้าที่รับผิดชอบ 
  ๑. การส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  ๒. การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
  ๓. การนิเทศโรงเรียนในศูนย์ในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี ๑๖ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เรื่อง การส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1  การส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน 

 1.รวบรวมข้อมูลและจัดระบบสารสนเทศ 
 2.การพัฒนาครู และผู้บริหารสถานศึกษาให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 4.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้ 
 และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้น 
 ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 5.นิเทศ ก ากับติดตาม การพัฒนาหลักสูตร 
 สถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
 ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕1 และน าข้อมูลมา
ใช้ในการวางแผนพัฒนา 
 

1.มีข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
2.มีกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 
3.มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน/ 
ประกาศ 
๔. มีเอกสารส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู/
ผู้บริหาร 

เข่น ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ โครงการ เอกสาร
การฝึกอบรม 
5.มีเอกสารส่งเสริมสนับสนุนการนิเทศ /แผนการ 
นิเทศ/บันทึกการนิเทศ 
6.มีรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
7.ทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 มีการพัฒนา/
ปรับปรุงการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวัด คลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณติศาสตร์วิทยาศาสตร์ และสาระ
ภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา 
และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕51 และ สอดคล้องกับกรอบ
หลักสูตรระดับท้องถิ่นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เรื่อง การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
2 การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนา 

หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
1. ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
 
๒. ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกระบวนการ 
เรียนรู้ 
 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาวิจัย 
เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 
 
๔. เผยแพร่ผลงานการศึกษา การวิจัยเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ 
 
๕. น าผลการวิจัยไปก าหนดนโยบายเพือ่พัฒนา
งานการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 

 
 
1. มีการศึกษาสภาพปัญหา เกี่ยวกับการพัฒนา 
หลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ 
 
 
2. มีรายงานวิจัยการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาและ/

หรือกระบวนการเรียนรู้ อย่างน้อยปีละ ๑ เรื่อง 
 
 
 

๓. มีเอกสาร/โตรงการ/บันทึกการนิเทศท่ีสนับสนุน 
การศึกษาวิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู 
ผู้บริหาร อย่างน้อยปีละ ๑ เรื่อง/โครงการ 
 
๔. มีเอกสารรายงานการเผยแพร่ผลงานการศึกษา  
วิจัยอย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง 
 
 
๕. มีเอกสารการน าผลการวิจัยไปพัฒนางานบริหาร 
หลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 

เรื่อง การนิเทศโรงเรียนในศนูย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๑๖ อ าเภอโนนศิลา 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
5 1. รวบรวมข้อมูลและจัดระบบสารสนเทศของ

โรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๑๖ 
อ าเภอโนนศิลา จ านวน 8 โรงเรียน ได้แก่ 
1. เบญจคามสามัคคี 
2. บ้านวังยาวสามัคคี 
3. บ้านหันศิลางาม 
4. บ้านหนองขี้เห็น 
5. ไตรมิตรพัฒนศึกษา 
6. โพธิ์ทองหนองน้ าขุ่นเหนือ 
7. บ้านหนองไฮประชาสรรค์ 
8. บ้านห้วยแคน 

 
2. ด าเนินการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ ๑๖ อ าเภอโนนศิลา 
ตามนโยบาย/จุดเน้นของ สพฐ.และเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา โดยใช้กระบวนการนิเทศเชิงระบบ  
8 ขั้นตอน ดังนี้ 
   ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาข้อมูลรายโรงเรียน 
   ขั้นตอนที่ ๒ ก าหนดเป้าหมายวางแผนงาน 
   ขั้นตอนที่ ๓ จัดท าเครื่องมือ/นวัตกรรม 
   ขั้นตอนที่ ๔ ปฏิบัติการนิเทศ 
   ขั้นตอนที่ ๕ ติดตาม ตรวจสอบ 
   ขั้นตอนที่ ๖ ประเมินผล 
   ขั้นตอนที่ ๗ รายงาน 
   ขั้นตอนที่ ๘ ปรับปรุงพัฒนา 
 
3. รายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี ๑๖ อ าเภอโนนศิลา 
 

๑. มีข้อมูลและระบบสารสนเทศโรงเรียนในศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ ๑๖ อ าเภอโนนศิลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. มีแผนการนิเทศ/เอกสารการนิเทศ/บันทึกการนิเทศ
ติดตามโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๑๖ 
อ าเภอโนนศิลา อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. มีรายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี ๑๖ อ าเภอโนนศิลา 
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กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 

ชื่อ ดร.อดุลย์  วงศ์ก้อม 
 

ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก ์ วิทยฐานะ    ช านาญการพิเศษ 
 

กลุ่มงาน พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
 

กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 3 

 

งานในหน้าที่รับผิดชอบ 
  ๑. การส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ๒. การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
  ๓. การนิเทศโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี ๑๓  
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เรื่อง การส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1  การส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน 

 1.รวบรวมข้อมูลและจัดระบบสารสนเทศ 
 2.การพัฒนาครู และผู้บริหารสถานศึกษาให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 4.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้ 
 และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้น 
 ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 5.นิเทศ ก ากับติดตาม การพัฒนาหลักสูตร 
 สถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
 ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕1 และน าข้อมูลมา
ใช้ในการวางแผนพัฒนา 
 

1.มีข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
2.มีกรอบหลักสูตรระตับท้องถิ่น 
3.มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน/ 
ประกาศ 
๔. มีเอกสารส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู/
ผู้บริหาร 

เข่น ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ โครงการ เอกสาร
การฝึกอบรม 
5.มีเอกสารส่งเสริมสนับสนุนการนิเทศ /แผนการ 
นิเทศ/บันทึกการนิเทศ 
6.มีรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
7.ทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 มีการพัฒนา/
ปรับปรุงการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวัด คลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระ
ภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา 
และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕51 และสอดคล้องกับกรอบ
หลักสูตรระดับท้องถิ่นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เรื่อง การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
2 การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนา 

หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
1. ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
๒. ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกระบวนการ 
เรียนรู้ 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาวิจัย 
เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 
๔. เผยแพร่ผลงานการศึกษา การวิจัยเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ 
๕. น าผลการวิจัยไปก าหนดนโยบายเพือ่พัฒนา
งานการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 

 
 
1. มีการศึกษาสภาพปัญหา เกี่ยวกับการพัฒนา 
หลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ 
 
2. มีรายงานวิจัยการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาและ/

หรือกระบวนการเรียนรู้ อย่างน้อยปีละ ๑ เรื่อง 
 

๓. มีเอกสาร/โครงการ/บันทึกการนิเทศท่ีสนับสนุน 
การศึกษาวิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู 
ผู้บริหาร อย่างน้อยปีละ ๑ เรื่อง/โครงการ 
๔. มีเอกสารรายงานการเผยแพร่ผลงานการศึกษา  
วิจัยอย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง 
 
๕. มีเอกสารการน าผลการวิจัยไปพัฒนางานบริหาร 
หลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 

เรื่อง การนิเทศโรงเรียนในศนูย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๑๓ อ าเภอแวงน้อย 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
5 1. รวบรวมข้อมูลและจัดระบบสารสนเทศของ

โรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๑๓ 
อ าเภอแวงน้อย จ านวน 9 โรงเรียน ได้แก่ 

๑. บ้านท่านางแนว 
๒. บ้านโนนเขวาประชาศึกษา 
๓. บ้านหนองแวงท่าวัด 
๔. บ้านรวงโนนไทโนนโจด 
๕. บ้านหนองดู่ประชาสรรค์ 
๖. บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร 
๗. บ้านห้วยทรายทุ่งมน 
๘. บ้านละหานนา 
๙. บ้านโนนทองหลางโคกสูง 

 
2. ด าเนินการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ ๑๓ อ าเภอแวงน้อย ตาม
นโยบาย/จุดเน้นของ สพฐ.และเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา โดยใช้กระบวนการนิเทศเชิงระบบ  
8 ขั้นตอน ดังนี้ 
   ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาข้อมูลรายโรงเรียน 
   ขั้นตอนที่ ๒ ก าหนดเป้าหมายวางแผนงาน 
   ขั้นตอนที่ ๓ จัดท าเครื่องมือ/นวัตกรรม 
   ขั้นตอนที่ ๔ ปฏิบัติการนิเทศ 
   ขั้นตอนที่ ๕ ติดตาม ตรวจสอบ 
   ขั้นตอนที่ ๖ ประเมินผล 
   ขั้นตอนที่ ๗ รายงาน 
   ขั้นตอนที่ ๘ ปรับปรุงพัฒนา 
 
3. รายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี ๑๓ อ าเภอแวงน้อย 
 

๑. มีข้อมูลและระบบสารสนเทศโรงเรียนในศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ ๑๓ อ าเภอแวงน้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. มีแผนการนิเทศ/เอกสารการนิเทศ/บันทึกการนิเทศ
ติดตามโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๑๓ 
อ าเภอแวงน้อย อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. มีรายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี ๑๓ อ าเภอแวงน้อย 

 

40



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 

ชื่อ ดร.รุ่งนภา  แสนอ านวยผล 
 

ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก ์ วิทยฐานะ    ช านาญการพิเศษ 
 

กลุ่มงาน วัดและประเมินผลการศึกษา 
 

กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 3 

 

งานในหน้าที่รับผิดชอบ 
  ๑. งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
  ๒. งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
  ๓. งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ๔. งานทดสอบทางการศึกษา 
 ๕. การนิเทศโรงเรียนในศูนยพ์ัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี  ๑๐  
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เรื่อง งานส่งเสริมการวดัและประเมนิผลการศึกษา 
 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้

เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผล การศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

- ครูมคีวามรู้ความเข้าใจและสามารถพัฒนาตนเอง 
เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผลการศึกษา ใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

2 ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่
หลากหลายในการวัดและประเมินผลใน
สถานศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา 
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

- ผู้บริหารและครูมีความรู้ความเข้าใจและสามารถ 
ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล 
ในสถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ นอกระบบ 
และตามอัธยาศัยและน าผลการวัดและประเมินผล
ไปพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแตล่ะบุคคล 

3 ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ วิธีการในการพัฒนา  
แนวทางการวัดผลและประเมินผล ในสถานศึกษา 
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

- มีการศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ วิธีการ ในการ
พัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผล   

     ใน สถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ นอกระบบ 
และตามอัธยาศัย และไดรู้ปแบบ วิธีการวัดและ 
ประเมินผลที่สอดคลองกับแนวทางการจัดการ 
ศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม และตามสาระ
การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4 จัดท าคูมือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษา 
ส าหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

- มีคูม่ือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาส าหรับ 
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ 
การศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคลองกับแนวทาง 
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไข เพ่ิมเติม และ
ตามสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เรื่อง งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา - มีเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา    

ที่ครอบคลุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคุณลักษณะที่พึงประสงค์
และความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ 
และการเขียน 

2 ศึกษา วิเคราะห์เครื่องมือวัดผลและประเมินผล 
ทีม่ีผู้จดัท าแล้ว คัดเลือกให้เหมาะสมกับเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาและสถานศึกษา 

- มีคลังเครื่องมือวัดและประเมินผลระดับเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ 
สถานศึกษา 

3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าและพัฒนา 
เครื่องมือวัดและประเมินผลให้ครอบคลุมด้าน       
ต่อไปนี้ 

3.1 เครื่องมือวัดและประเมินผลตาม    
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 

3.2 เครื่องมือวัดผลและประเมินผล          
ตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

3.3 เครื่องมือวัดผลและประเมินผล          
ตามสภาพจริง 

3.4 เครื่องมือวัดผลและประเมินผล 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3.5 เครื่องมือวัดผลและประเมินผล 
ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และการเขียนสื่อความ 

- ครแูละผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ 
จัดท าและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล 
ตามสภาพจริงที่ครอบคลุมกลุ่มสาระการเรียนรู้
8 กลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
คุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ และความสามารถ
ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียน 

4 บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
แก่สถานศึกษา 

- สามารถให้บริการเครื่องมือวัดและประเมินผล 
ทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานศึกษา 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เรื่อง  งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ในการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา 
- มีการศึกษา วิเคราะห์ แนวทางในการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษาของ 
สถานศึกษา ให้ไดม้าซึ่งข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล 

2 ด าเนินการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
การศึกษา 

- ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและ 
ประเมินผลการศึกษาเกี่ยวกับการวัดและ 
ประเมินผลของสถานศึกษาให้มีความถูกต้องและ 
มีคุณภาพ 

3 จัดท ารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และ 
ประเมินผลการศึกษา 

-  มีรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
การศึกษาท่ีครอบคลุมทุกระดับทั้งในระดับ 
ชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาและระดับชาติที่ถูกต้อง 
และเป็นปัจจุบัน 

4 เผยแพร่ผล การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
การศึกษา 

- มีการเผยแพร่และประเมินผล ผลการติดตาม 
ตรวจสอบ การศึกษาทุกระดับให้สถานศึกษาและ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลไปปรับปรุง 
และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู และการจัด
การศึกษา 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เรื่อง งานทดสอบทางการศึกษา 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ในการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
- มีการศึกษา วิเคราะห์ แนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ

และประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้มาซึ่ง 
ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการวัดและประเมินผล 

2 ด าเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการศึกษา 

- ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
การศึกษาเก่ียวกับการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา
ให้มีความถูกต้องและมีคุณภาพ 

3 จัดท ารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการศึกษา 

- มีรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
การศึกษาท่ีครอบคลุมทุกระดับทั้งในระดับชั้นเรียน 
ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ 
ระดับชาติที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

4 เผยแพร่ผล การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการศึกษา 

- มีการเผยแพร่และประเมินผลผล การติดตามตรวจสอบ 
การศึกษาทุกระดับให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสามารถน าผลไปปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการจัดการศึกษา 

5 ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาและ 
ให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถ ให้
กับนักเรียน 

- ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัด 
ความรู้ความสามารถให้กับนักเรียนดังนี้ 
- การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สอบวัดความรูความสามารถ 
ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้กับนักเรียนทุกคนของ 
สถานศึกษาในสังกัด 

- การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) สอบวัดความรู้ 
ความสามารถให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3 ให้กับนักเรียนทุกคนของสถานศึกษาในสังกัด 

- การประเมินคุณภาพด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) 
สอบวัดความรู้ความสามารถด้านการอ่านให้กับ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้กับนักเรียนทุก
คน ของสถานศึกษาในสังกัด 

- การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับเขต 
พ้ืนที่ (ข้อสอบมาตรฐานกลาง) สอบวัดความรู้
ความสามารถให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทุก
คนของสถานศึกษาในสังกัด 

- การประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทุกคนของสถานศึกษาใน 
สังกัด 

- การเตรียมความพร้อมประเมินผลนักเรียนระดับ 
นานาชาติ (Program for International 
Student Assessment หรือ PISA) 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 

เรื่อง การนิเทศโรงเรียนในศนูย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๑๐ อ าเภอหนองสองห้อง 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 การนิเทศโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ที ่๑๐ 
1. รวบรวมข้อมูลและจัดระบบสารสนเทศโรงเรียน 
ในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๑๐ 
 จ านวน 9 โรงเรียน ไดแก่ 

๑. บ้านดอนดู่ 
๒. บ้านโนนท่อน 
๓. โนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา 
๔. บ้านหนองไผ่น้อย 
๕. บ้านหนองแวงยาว 
๖. บ้านหนองแสง 
๗. บ้านกุดหว้า 
๘. บ้านสวองหนองไผ่ล้อม 
๙. บ้านหนองกุงสว่าง 

1. มีข้อมูลและระบบสารสนเทศโรงเรียนในศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ ๑๐ 

 

 2. ด าเนินการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ ๑๐ ตาม นโยบาย/จุดเน้นของ 
สพฐ.และเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้กระบวนการ
นิเทศเชิงระบบ 8 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลรายโรงเรียน 
ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดเป้าหมายหมายวางแผนงาน 
ขั้นตอนที่ 3 จัดท าเครื่องมือ/นวัตกรรม 
ขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติการนิเทศ 
ขั้นตอนที่ 5 ติดตาม ตรวจสอบ 
ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผล 
ขั้นตอนที่ 7 รายงาน 
ขั้นตอนที่ 8 ปรับปรุงพัฒนา 

2. มีแผนการนิเทศ/เอกสารการนิเทศ/บันทึกการ 
นิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที ่๑๐ 

 

 3. รายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี ๑๐ 

3. มีรายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี ๑๐ 
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กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 

ชื่อ นางสาวเสาวนีย์  เวชพิทักษ์ 
 

ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก ์ วิทยฐานะ    ช านาญการพิเศษ 
 

กลุ่มงาน วัดและประเมินผลการศึกษา 
 

กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 3 

 

งานในหน้าที่รับผิดชอบ 
  ๑. งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
  ๒. งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
  ๓. งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ๔. งานทดสอบทางการศึกษา 
              ๕. การนิเทศโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี ๒ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เรื่อง งานส่งเสริมการวดัและประเมนิผลการศึกษา 
 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้

เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผล การศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

- ครูมีความรู้ความเข้าใจและสามารถพัฒนาตนเอง 
เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผลการศึกษา ใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

2 ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่
หลากหลายในการวัดและประเมินผลใน
สถานศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา 
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

- ผู้บริหารและครูมีความรู้ความเข้าใจและสามารถ 
ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล 
ในสถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ นอกระบบ 
และตามอัธยาศัยและน าผลการวัดและประเมินผล
ไปพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแตล่ะบุคคล 

3 ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ วิธีการในการพัฒนา  
แนวทางการวัดผลและประเมินผล ในสถานศึกษา 
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

- มีการศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ วิธีการ ในการ
พัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผล   

     ใน สถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ 
และตามอัธยาศัย และได้รูปแบบ วิธีการวัดและ 
ประเมินผลที่สอดคลองกับแนวทางการจัดการ 
ศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และตามสาระการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4 จัดท าคมูือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษา 
ส าหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

- มีคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาส าหรับ 
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ 
การศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคลองกับแนวทาง 
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไข เพ่ิมเติม และ
ตามสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

48



มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เรื่อง งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา - มีเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา    

ที่ครอบคลุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคุณลักษณะที่พึงประสงค์
และความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ 
และการเขียน 

2 ศึกษา วิเคราะห์เครื่องมือวัดผลและประเมินผล 
ที่มีผูจ้ัดท าแล้ว คัดเลือกให้เหมาะสมกับเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาและสถานศึกษา 

- มีคลังเครื่องมือวัดและประเมินผลระดับเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ 
สถานศึกษา 

3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าและพัฒนา 
เครื่องมือวัดและประเมินผลให้ครอบคลุมด้าน       
ต่อไปนี้ 

3.1 เครื่องมือวัดและประเมินผลตาม    
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 

3.2 เครื่องมือวัดผลและประเมินผล          
ตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

3.3 เครื่องมือวัดผลและประเมินผล          
ตามสภาพจริง 

3.4 เครื่องมือวัดผลและประเมินผล 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3.5 เครื่องมือวัดผลและประเมินผล 
ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และการเขียนสื่อความ 

- ครูและผู้เก่ียวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ 
จัดท าและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล 
ตามสภาพจริงที่ครอบคลุมกลุ่มสาระการเรียนรู้
8 กลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
คุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ และความสามารถ
ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียน 

4 บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
แก่สถานศึกษา 

- สามารถให้บริการเครื่องมือวัดและประเมินผล 
ทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานศึกษา 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เรื่อง  งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ในการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา 
- มีการศึกษา วิเคราะห์ แนวทางในการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษาของ 
สถานศึกษา ให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับ
การวัดและประเมินผล 

2 ด าเนินการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
การศึกษา 

- ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการศึกษาเกี่ยวกับการวัดและ 
ประเมินผลของสถานศึกษาให้มีความถูกต้องและ 
มีคุณภาพ 

3 จัดท ารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และ 
ประเมินผลการศึกษา 

-  มีรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การศึกษาที่ครอบคลุมทุกระดับทั้งในระดับชั้นเรียน 
ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่ การศึกษาและ
ระดับชาติที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

4 เผยแพร่ผล การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
การศึกษา 

- มีการเผยแพร่และประเมินผล ผลการติดตาม 
ตรวจสอบ การศึกษาทุกระดับให้สถานศึกษาและ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลไปปรับปรุง 
และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู และการจัด
การศึกษา 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เรื่อง งานทดสอบทางการศึกษา 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ในการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
- มีการศึกษา วิเคราะห์ แนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ

และประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้มาซึ่ง 
ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการวัดและประเมินผล 

2 ด าเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการศึกษา 

- ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
การศึกษาเก่ียวกับการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา
ให้มีความถูกต้องและมีคุณภาพ 

3 จัดท ารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการศึกษา 

- มีรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
การศึกษาท่ีครอบคลุมทุกระดับทั้งในระดับชั้นเรียน 
ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ 
ระดับชาติที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

4 เผยแพร่ผล การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการศึกษา 

- มีการเผยแพร่และประเมินผลผล การติดตามตรวจสอบ 
การศึกษาทุกระดับให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสามารถน าผลไปปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการจัดการศึกษา 

5 ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาและ 
ให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถ ให้
กับนักเรียน 

- ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัด 
ความรู้ความสามารถให้กับนักเรียนดังนี้ 
- การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สอบวัดความรูความสามารถ 
ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้กับนักเรียนทุกคนของ 
สถานศึกษาในสังกัด 

- การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) สอบวัดความรู้ 
ความสามารถให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3 ให้กับนักเรียนทุกคนของสถานศึกษาในสังกัด 

- การประเมินคุณภาพด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) 
สอบวัดความรู้ความสามารถด้านการอ่านให้กับ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้กับนักเรียนทุก
คน ของสถานศึกษาในสังกัด 

- การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับเขต 
พ้ืนที่ (ข้อสอบมาตรฐานกลาง) สอบวัดความรู้
ความสามารถให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทุก
คนของสถานศึกษาในสังกัด 

- การประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทุกคนของสถานศึกษาใน 
สังกัด 

- การเตรียมความพร้อมประเมินผลนักเรียนระดับ 
นานาชาติ (Program for International 
Student Assessment หรือ PISA) 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 

เรื่อง การนิเทศโรงเรียนในศนูย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๒ อ าเภอพล 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 การนิเทศโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ที ่๒ 
1. รวบรวมข้อมูลและจัดระบบสารสนเทศโรงเรียน 
ในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๒ 
จ านวน 10 โรงเรียน ได้แก่ 

๑. บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 
๒. บ้านคึมชาตหนองผงนาดี 
๓. ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 
๔. บ้านฝาผนังวังจาน 
๕. บ้านหนองแวงนางเบ้า 
๖. บ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ 
๗. หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี 
๘. หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร 
๙. สหราษฎร์อนุกูล 
๑๐. บ้านหนองทุ่มหนองสะแบง 

1. มีข้อมูลและระบบสารสนเทศโรงเรียนในศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ ๒ 

 

 2. ด าเนินการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ 2 ตาม นโยบาย/จุดเน้นของ 
สพฐ.และเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้กระบวนการ
นิเทศเชิงระบบ 8 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลรายโรงเรียน 
ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดเป้าหมายหมายวางแผนงาน 
ขั้นตอนที่ 3 จัดท าเครื่องมือ/นวัตกรรม 
ขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติการนิเทศ 
ขั้นตอนที่ 5 ติดตาม ตรวจสอบ 
ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผล 
ขั้นตอนที่ 7 รายงาน 
ขั้นตอนที่ 8 ปรับปรุงพัฒนา 

2. มีแผนการนิเทศ/เอกสารการนิเทศ/บันทึกการ 
นิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่ ๒  

 

 3. รายงานผลการนิเทศ ติดตามในศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ ๒ 

3. มีรายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี ๒ 
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กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 

ชื่อ นางสาวปิยนาถ  เครือวรรณ 
 

ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก ์ วิทยฐานะ    ช านาญการพิเศษ 
 

กลุ่มงาน วัดและประเมินผลการศึกษา 
 

กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 3 

 

งานในหน้าที่รับผิดชอบ 
  ๑. งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
  ๒. งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
  ๓. งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ๔. งานทดสอบทางการศึกษา 
      ๕. การนิเทศโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี ๔ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เรื่อง งานส่งเสริมการวดัและประเมนิผลการศึกษา 
 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้

เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผล การศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

- ครูมคีวามรู้ความเข้าใจและสามารถพัฒนาตนเอง 
เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผลการศึกษา ใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

2 ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่
หลากหลายในการวัดและประเมินผลใน
สถานศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา 
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

- ผู้บริหารและครูมีความรู้ความเข้าใจและสามารถ 
ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล 
ในสถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ นอกระบบ 
และตามอัธยาศัยและน าผลการวัดและประเมินผล
ไปพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแตล่ะบุคคล 

3 ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ วิธีการในการพัฒนา  
แนวทางการวัดผลและประเมินผล ในสถานศึกษา 
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

- มีการศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ วิธีการ ในการ
พัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผล   

     ใน สถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ นอกระบบ 
และตามอัธยาศัย และไดรู้ปแบบ วิธีการวัดและ 
ประเมินผลที่สอดคลองกับแนวทางการจัดการ 
ศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม และตามสาระ
การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4 จัดท าคูมือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษา 
ส าหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

- มีคูม่ือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาส าหรับ 
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ 
การศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคลองกับแนวทาง 
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไข เพ่ิมเติม และ
ตามสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เรื่อง งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา - มีเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา    

ที่ครอบคลุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคุณลักษณะที่พึงประสงค์
และความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ 
และการเขียน 

2 ศึกษา วิเคราะห์เครื่องมือวัดผลและประเมินผล 
ทีม่ีผู้จดัท าแล้ว คัดเลือกให้เหมาะสมกับเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาและสถานศึกษา 

- มีคลังเครื่องมือวัดและประเมินผลระดับเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ 
สถานศึกษา 

3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าและพัฒนา 
เครื่องมือวัดและประเมินผลให้ครอบคลุมด้าน       
ต่อไปนี้ 

3.1 เครื่องมือวัดและประเมินผลตาม    
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 

3.2 เครื่องมือวัดผลและประเมินผล          
ตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

3.3 เครื่องมือวัดผลและประเมินผล          
ตามสภาพจริง 

3.4 เครื่องมือวัดผลและประเมินผล 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3.5 เครื่องมือวัดผลและประเมินผล 
ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และการเขียนสื่อความ 

- ครแูละผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ 
จัดท าและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล 
ตามสภาพจริงที่ครอบคลุมกลุ่มสาระการเรียนรู้
8 กลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
คุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ และความสามารถ
ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียน 

4 บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
แก่สถานศึกษา 

- สามารถให้บริการเครื่องมือวัดและประเมินผล 
ทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานศึกษา 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เรื่อง  งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ในการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา 
- มีการศึกษา วิเคราะห์ แนวทางในการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษาของ 
สถานศึกษา ให้ไดม้าซึ่งข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
การวัดและประเมินผล 

2 ด าเนินการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
การศึกษา 

- ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและ 
ประเมินผลการศึกษาเกี่ยวกับการวัดและ 
ประเมินผลของสถานศึกษาให้มีความถูกต้องและ 
มีคุณภาพ 

3 จัดท ารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และ 
ประเมินผลการศึกษา 

-  มีรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
การศึกษาท่ีครอบคลุมทุกระดับทั้งในระดับ 
ชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาและระดับชาติที่ถูกต้อง 
และเป็นปัจจุบัน 

4 เผยแพร่ผล การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
การศึกษา 

- มีการเผยแพร่และประเมินผล ผลการติดตาม 
ตรวจสอบ การศึกษาทุกระดับให้สถานศึกษาและ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลไปปรับปรุง 
และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู และการจัด
การศึกษา 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เรื่อง งานทดสอบทางการศึกษา 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ในการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
- มีการศึกษา วิเคราะห์ แนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ

และประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้มาซึ่ง 
ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการวัดและประเมินผล 

2 ด าเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการศึกษา 

- ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
การศึกษาเก่ียวกับการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา
ให้มีความถูกต้องและมีคุณภาพ 

3 จัดท ารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการศึกษา 

- มีรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
การศึกษาท่ีครอบคลุมทุกระดับทั้งในระดับชั้นเรียน 
ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ 
ระดับชาติที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

4 เผยแพร่ผล การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการศึกษา 

- มีการเผยแพร่และประเมินผลผล การติดตามตรวจสอบ 
การศึกษาทุกระดับให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสามารถน าผลไปปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการจัดการศึกษา 

5 ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาและ 
ให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถ ให้
กับนักเรียน 

- ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัด 
ความรู้ความสามารถให้กับนักเรียนดังนี้ 
- การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สอบวัดความรูความสามารถ 
ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้กับนักเรียนทุกคนของ 
สถานศึกษาในสังกัด 

- การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) สอบวัดความรู้ 
ความสามารถให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3 ให้กับนักเรียนทุกคนของสถานศึกษาในสังกัด 

- การประเมินคุณภาพด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) 
สอบวัดความรู้ความสามารถด้านการอ่านให้กับ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้กับนักเรียนทุก
คน ของสถานศึกษาในสังกัด 

- การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับเขต 
พ้ืนที่ (ข้อสอบมาตรฐานกลาง) สอบวัดความรู้
ความสามารถให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทุก
คนของสถานศึกษาในสังกัด 

- การประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทุกคนของสถานศึกษาใน 
สังกัด 

- การเตรียมความพร้อมประเมินผลนักเรียนระดับ 
นานาชาติ (Program for International 
Student Assessment หรือ PISA) 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 

เรื่อง การนิเทศโรงเรียนในศนูย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๔ อ าเภอพล 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 การนิเทศโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ที ่4 
1. รวบรวมข้อมูลและจัดระบบสารสนเทศโรงเรียน 
ในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 
 จ านวน 10 โรงเรียน ไดแก่ 

๑. บ้านโจดหนองแกหนองสิม 
๒. บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู 
๓. บ้านวังขอนพาดหนองแวง 
๔. บ้านหนองเรือ 
๕. บ้านหนองหว้าสามัคคี 
๖. บ้านโคกล่ามกลางต าแย(ไพจิตรอุปถัมภ์) 
๗. บ้านเพ็กน้อย 
๘. บ้านป่าเป้า 
๙. บ้านโสกนกเต็น 
๑๐. บ้านหนองบัวทวิคามบ ารุง 

1. มีข้อมูลและระบบสารสนเทศโรงเรียนในศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ ๔ 

 

 2. ด าเนินการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ 4 ตาม นโยบาย/จุดเน้นของ 
สพฐ.และเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้กระบวนการ
นิเทศเชิงระบบ 8 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลรายโรงเรียน 
ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดเป้าหมายหมายวางแผนงาน 
ขั้นตอนที่ 3 จัดท าเครื่องมือ/นวัตกรรม 
ขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติการนิเทศ 
ขั้นตอนที่ 5 ติดตาม ตรวจสอบ 
ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผล 
ขั้นตอนที่ 7 รายงาน 
ขั้นตอนที่ 8 ปรับปรุงพัฒนา 

2. มีแผนการนิเทศ/เอกสารการนิเทศ/บันทึกการ 
นิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที ่4 

 

 3. รายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที ่๔ 
 

3. มีรายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที ่๔ 
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กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 

ชื่อ นายกีรติ  ชาดาแม็ก 
 

ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก ์ วิทยฐานะ    ช านาญการพิเศษ 
 

กลุ่มงาน ส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 3 

 

งานในหน้าที่รับผิดชอบ 
  ๑. การส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  ๒. การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา 
  ๓. การนิเทศโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี ๑๒ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เรื่อง การส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 
 
 
 

 1. ศึกษา ความต้องการสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
2. ด าเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือช่วยเหลือสนับสนุนสถานศึกษา 
 
3. ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ 
ความสามารถ ในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ 
เทคโนโลยี 
 
 
4. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
5. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ 
เอกชนใน การส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

- ส ารวจความต้องการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี  
ทางการศึกษา ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 
- พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง (นวัตกรรม) 
 
- มีแผนงาน/โครงการส่งเสริมและพัฒนาครู 
บุคลากรทางการศึกษาตามงบประมาณที่ได้รับหรือ
ได้รับนโยบายจาก สพฐ. ในการพัฒนาฯ อย่างน้อย
ปีละ ๑ โครงการ 
 
- แผนนิเทศติดตามฯ หรือ โครงการนิเทศติดตามฯ/
รายงานการนิเทศฯ (ทุกสิ้นเดือน) 
 
- หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์/อกสารหลักฐานที่แสดง
ถึงการส่งเสริมการใช้สี่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาภายใน ๓ วันนับตั้งแต่ได้รับเรื่อง 
 
- ด าเนินการเผยแพร่ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่ได้ 
สรุปผลรายงานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีทางการศึกษา /ได้รับสื่อจากทาง 
สพฐ. ให้ทาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เรื่อง การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
2 1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการ

พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา 
 
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาที่ด าเนิน 
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทาง การศึกษาได้มีโอกาส 
แลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัยนาไปใช้และ 
เผยแพร่สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

- รายงานการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาอย่างน้อย ปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง 

 
- มีเว็บไซต์/ศูนย์บริการทางการศึกษา ที่

สถานศึกษา/ครูที่ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์
วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์
วิจัย 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 

เรื่อง  การนิเทศโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๑๒ อ าเภอแวงน้อย 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
3 1. รวบรวมข้อมูลและจัดระบบสารสนเทศของ

โรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๑๒ 
จ านวน 17 โรงเรียน ได้แก่ 

๑. บ้านหนองโกโสกกระหนวน 
๒. วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) 
๓. บ้านบะแหบหญ้าคา 
๔. บ้านตลาดหนองแก 
๕. บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง 
๖. บ้านโสกน้ าขาว 
๗. บ้านทางขวาง 
๘. บ้านโคกสง่า 
๙. บ้านหันโสกเชือก 
๑๐. บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว 
๑๑. บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา 
๑๒. บ้านป่าเป้งน้ าซับ 
๑๓. ชุมชนบ้านโคกสี 
๑๔. บ้านกุดรู 
๑๕. บ้านแวงน้อย 
๑๖. บ้านหนองแขมอีโล 
๑๗. บ้านดอนหันนาจาน 

 
2. ด าเนินการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ ๑๒ ตามนโยบาย/จุดเน้นของ 
สพฐ.และเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้กระบวนการ
นิเทศเชิงระบบ 8 ขั้นตอน ดังนี้ 
   ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาข้อมูลรายโรงเรียน 
   ขั้นตอนที่ ๒ ก าหนดเป้าหมายวางแผนงาน 
   ขั้นตอนที่ ๓ จัดท าเครื่องมือ/นวัตกรรม 
   ขั้นตอนที่ ๔ ปฏิบัติการนิเทศ 
   ขั้นตอนที่ ๕ ติดตาม ตรวจสอบ 
   ขั้นตอนที่ ๖ ประเมินผล 
   ขั้นตอนที่ ๗ รายงาน 
   ขั้นตอนที่ ๘ ปรับปรุงพัฒนา 
 
3. รายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี ๑๒ 
 

- มีการศึกษา วิเคราะห์ แนวทางในการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษาของ 
สถานศึกษาให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ 
การวัดและประเมินผล 
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กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 

ชื่อ นายพิภพ  เอกวุธ 
 

ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก ์ วิทยฐานะ    ช านาญการพิเศษ 
 

กลุ่มงาน นิเทศ ติดตามและประเมนิผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 

กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 3 

 

งานในหน้าที่รับผิดชอบ 
  ๑. งานส่งเสริม และพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  ๒. งานส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา 

สถานศึกษาหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และชุมชน 
๓. งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
 ๔. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 ๕. การนิเทศโรงเรียนในศูนยพ์ัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี ๖
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เรื่อง งานส่งเสริม และพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 1. รวบรวมจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ

การพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
 
2. ศึกษาสภาพความต้องการของการนิเทศ และ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 
3. จัดท าแผนการส่งเสริม และพัฒนาระบบการ
นิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 
๔. ด าเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ 
โครงการเป็นฐาน 
   ๔.1 การนิเทศโดยโรงเรียนเป็นฐาน ส่งเสริมการ
นิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายนิเทศ ครูแกนน า   
ครูภูมิปัญญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก การนิเทศ 
อย่างมีส่วนร่วม การระดมพลังนิเทศจากทุกฝ่าย 
   ๔.๒ นิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน เช่น 
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โรงเรียนประชารัฐ 
 

1. มีสารสนเทศเก่ียวกับการพัฒนาระบบการนิเทศ 
และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 
 
๒. มีสารสนเทศท่ีแสดงถึงสภาพความต้องการ 
ของการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 
๓. มีแผนงาน/โครงการเพื่อส่งเสริม พัฒนาระบบ 
การนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 
4. มีบันทึกการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน / 
โครงการเป็นฐาน และรายงานการนิเทศการศึกษา 
ทุกภาคเรียน 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เรื่อง งานส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน 

 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
2 1. ประสานการจัดท าระบบสารสนเทศเก่ียวกับ 

เครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
๒. จัดท าแผนการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่าย 
การนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
 
3. ด าเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
พัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ 
ที่หลากหลาย 
 
๔. จัดท าสรุปรายงานและเผยแพร่เทคนิค วิธีการ 
สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบเครือข่ายการนิเทศ และ 
เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ 
 

1. มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศใน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
๒. มีแผนนิเทศ ส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ายการนิเทศ 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 
3. มีร่องรอย/หลักฐานการด าเนินการ และร่วมมือกับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนา 
 
 

๔. มีรายงานการนิเทศ เครือข่ายการนิเทศ และ 
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

65



มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เรื่อง  งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน            
ของสถานศึกษา 

 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
3 1. จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการนิเทศ

ติดตามการบริหาร และการจัดการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 
๒. ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และ 
ประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 
3. สรุปรายงานผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผล รวมทั้งเผยแพร่ผลการด าเนินการ 
 

1. มีสารสนเทศเก่ียวกับการนิเทศ ติดตาม การบริหาร
และการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสถานศึกษา
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
 
๒. ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษา 
ชั้นพื้นฐานของสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
 
3. มีรายงานผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและ 
ประเมินผล รวมทั้งเผยแพร่ผลการด าเนินการ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เรื่อง งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 

 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
4 1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สภาพปัญหา

เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหาร และการจัด
การศึกษา 
 
๒. ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
บริหาร และการจัดการศึกษา 
 
๓. สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การ
วิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับ 
   ๓.๑ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ 
   ๓.๒ จัดคลังความรู้รูปแบบวิธีการบริหาร
และการจัดการศึกษาที่ดี 
 

๑. มีแผนนิเทศการศึกษา 
 
๒. มีสารสนเทศเก่ียวกับการพัฒนาระบบบริหาร และ     
การจัดการศึกษา 
 
๓. น าสารสนเทศตามข้อ ๒. มาใช้เชื่อมโยงประกอบการ
ด าเนินงานการนิเทศ 
 
๔. มีงานวิจัยเกี่ยวกับการนิเทศเพ่ือการพัฒนาระบบบริหาร
และการจัดการศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ เรื่อง 
 
๕. มีหลักฐานแสดงการด าเนินการสนับสนุน ส่งเสริม และ
เผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการ
บริหาร และการจัดการศึกษา 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 

เรื่อง การนิเทศโรงเรียนในศนูย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๖ อ าเภอหนองสองห้อง 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
5 การนิเทศโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ที ่๖ 
1. รวบรวมข้อมูลและจัดระบบสารสนเทศโรงเรียน 
ในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๖ 
จ านวน 13 โรงเรียน ได้แก่ 

๑. บ้านกอกโนนแต้ 
๒. บ้านโคกสูงประชาสรรค์ 
๓. บ้านชาดหนองเหล็ก 
๔. บ้านโนนธาตุ 
๕. บ้านสว่างวิทยา 
๖. บ้านส าราญ 
๗. ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 
๘. บ้านโนนกราด 
๙. บ้านโนนรังหนองบอน 
๑๐. บ้านเปาะ 
๑๑. บ้านเมย 
๑๒. บ้านหนองสองห้อง 
๑๓. ไตรมิตรวิทยา 

1. มีข้อมูลและระบบสารสนเทศโรงเรียนในศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาที ่๖ 

 

 2. ด าเนินการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ ๖ ตาม นโยบาย/จุดเน้นของ 
สพฐ.และเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้กระบวนการ
นิเทศเชิงระบบ 8 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลโรงเรียนรายโรงเรียน 
ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดเป้าหมายวางแผนงาน 
ขั้นตอนที่ 3 จัดท าเครื่องมือ/นวัตกรรม 
ขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติการนิเทศ 
ขั้นตอนที่ 5 ติดตาม ตรวจสอบ 
ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผล 
ขั้นตอนที่ 7 รายงาน 
ขั้นตอนที่ 8 ปรับปรุงพัฒนา 

2. มีแผนการนิเทศ/เอกสารการนิเทศ/บันทึกการ 
นิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที ่๖ 

 

 3. รายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี ๖ 

3. มีรายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี ๖ 
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กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 

ชื่อ นายทยุต  เทวบุตร 
 

ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก ์ วิทยฐานะ    ช านาญการ 
 

กลุ่มงาน นิเทศ ติดตามและประเมนิผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 

กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 3 

 

งานในหน้าที่รับผิดชอบ 
  ๑. งานส่งเสริม และพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  ๒. งานส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา 

สถานศึกษาหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และชุมชน 
๓. งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
 ๔. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 ๕. การนิเทศโรงเรียนในศูนยพ์ัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี ๑๗
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เรื่อง งานส่งเสริม และพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 1. รวบรวมจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ

การพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
 
2. ศึกษาสภาพความต้องการของการนิเทศ และ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 
3. จัดท าแผนการส่งเสริม และพัฒนาระบบการ
นิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 
๔. ด าเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ 
โครงการเป็นฐาน 
   ๔.1 การนิเทศโดยโรงเรียนเป็นฐาน ส่งเสริม
การนิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายนิเทศ ครูแกน
น า   ครูภูมิปัญญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก 
การนิเทศ 
อย่างมีส่วนร่วม การระดมพลังนิเทศจากทุกฝ่าย 
   ๔.๒ นิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน เช่น 
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โรงเรียนประชารัฐ 
 

1. มีสารสนเทศเก่ียวกับการพัฒนาระบบการนิเทศ 
และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 
 
๒. มีสารสนเทศท่ีแสดงถึงสภาพความต้องการ 
ของการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 
๓. มีแผนงาน/โครงการเพื่อส่งเสริม พัฒนาระบบ 
การนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 
4. มีบันทึกการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน / 
โครงการเป็นฐาน และรายงานการนิเทศการศึกษา 
ทุกภาคเรียน 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เรื่อง งานส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน 

 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
2 1. ประสานการจัดท าระบบสารสนเทศเก่ียวกับ 

เครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
๒. จัดท าแผนการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่าย 
การนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
 
3. ต าเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
พัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ 
ที่หลากหลาย 
 
๔. จัดท าสรุปรายงานและเผยแพร่เทคนิค วิธีการ 
สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบเครือข่ายการนิเทศ และ 
เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ 
 

1. มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศใน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
๒. มีแผนนิเทศ ส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ายการนิเทศ 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 
3. มีร่องรอย/หลักฐานการด าเนินการ และร่วมมือกับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนา 
 
 

๔. มีรายงานการนิเทศ เครือข่ายการนิเทศ และ 
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เรื่อง  งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน            
ของสถานศึกษา 

 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
3 1. จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการนิเทศ

ติดตามการบริหาร และการจัดการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 
๒. ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และ 
ประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 
3. สรุปรายงานผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผล รวมทั้งเผยแพร่ผลการด าเนินการ 
 

1. มีสารสนเทศเก่ียวกับการนิเทศ ติดตาม การบริหาร
และการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสถานศึกษา
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
 
๒. ต าเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษา 
ชั้นพื้นฐานของสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
 
3. มีรายงานผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและ 
ประเมินผล รวมทั้งเผยแพร่ผลการด าเนินการ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เรื่อง งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 

 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
4 1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สภาพปัญหา

เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหาร และการจัด
การศึกษา 
 
๒. ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
บริหาร และการจัดการศึกษา 
 
๓. สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การ
วิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับ 
   ๓.๑ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ 
   ๓.๒ จัดคลังความรู้รูปแบบวิธีการบริหาร
และการจัดการศึกษาที่ดี 
 

๑. มีแผนนิเทศการศึกษา 
 
๒. มีสารสนเทศเก่ียวกับการพัฒนาระบบบริหาร และ     
การจัดการศึกษา 
 
๓. น าสารสนเทศตามข้อ ๒. มาใช้เชื่อมโยงประกอบการ
ด าเนินงานการนิเทศ 
 
๔. มีงานวิจัยเกี่ยวกับการนิเทศเพ่ือการพัฒนาระบบบริหาร
และการจัดการศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ เรื่อง 
 
๕. มีหลักฐานแสดงการด าเนินการสนับสนุน ส่งเสริม และ
เผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการ
บริหาร และการจัดการศึกษา 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 

เรื่อง การนิเทศโรงเรียนในศนูย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๑๗ อ าเภอโนนศิลา 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
5 การนิเทศโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ที่ 17 
1. รวบรวมข้อมูลและจัดระบบสารสนเทศโรงเรียน 
ในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 
จ านวน 10 โรงเรียน ได้แก่ 

๑. บ้านโนนแดง 
๒. บ้านหนองทุ่มหนองหว้า 
๓. ขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 
๔. บ้านหลุบคา 
๕. บ้านเหล่าโนนคูณ 
๖. ไตรราษฎร์สามัคคี 
๗. บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ 
๘. บ้านผักหวาน 
๙. บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า 
๑๐. หนองกุงห้วยเสียววิทยา 

1. มีข้อมูลและระบบสารสนเทศโรงเรียนในศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาที ่๑๗ 

 

 2. ด าเนินการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ 17 ตาม นโยบาย/จุดเน้นของ 
สพฐ.และเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้กระบวนการ
นิเทศเชิงระบบ 8 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลโรงเรียนรายโรงเรียน 
ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดเป้าหมายวางแผนงาน 
ขั้นตอนที่ 3 จัดท าเครื่องมือ/นวัตกรรม 
ขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติการนิเทศ 
ขั้นตอนที่ 5 ติดตาม ตรวจสอบ 
ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผล 
ขั้นตอนที่ 7 รายงาน 
ขั้นตอนที่ 8 ปรับปรุงพัฒนา 

2. มีแผนการนิเทศ/เอกสารการนิเทศ/บันทึกการ 
นิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที ่๑๗ 

 

 3. รายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที ่๑๗ 
 

3. มีรายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที ่๑๗ 
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กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 

ชื่อ นางปภัชญา  มิ่งขวัญ 
 

ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก ์ วิทยฐานะ    ช านาญการพิเศษ 
 

กลุ่มงาน นิเทศ ติดตามและประเมนิผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 

กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 3 

 

งานในหน้าที่รับผิดชอบ 
  ๑. งานส่งเสริม และพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  ๒. งานส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา 

สถานศึกษาหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และชุมชน 
๓. งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
 ๔. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 ๕. การนิเทศโรงเรียนในศูนยพ์ัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี ๑๔
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เรื่อง งานส่งเสริม และพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 1. รวบรวมจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ

การพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
 
2. ศึกษาสภาพความต้องการของการนิเทศ และ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 
3. จัดท าแผนการส่งเสริม และพัฒนาระบบการ
นิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 
๔. ด าเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ 
โครงการเป็นฐาน 
   ๔.1 การนิเทศโตยโรงเรียนเป็นฐาน ส่งเสริมการ
นิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายนิเทศ ครูแกนน า   
ครูภูมิปัญญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก การนิเทศ 
อย่างมีส่วนร่วม การระตมพลังนิเทศจากทุกฝ่าย 
   ๔.๒ นิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน เช่น 
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โรงเรียนประชารัฐ 
 

1. มีสารสนเทศเก่ียวกับการพัฒนาระบบการนิเทศ 
และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 
 
๒. มีสารสนเทศท่ีแสดงถึงสภาพความต้องการ 
ของการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 
๓. มีแผนงาน/โครงการเพื่อส่งเสริม พัฒนาระบบ 
การนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 
4. มีบันทึกการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน / 
โครงการเป็นฐาน และรายงานการนิเทศการศึกษา 
ทุกภาคเรียน 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เรื่อง งานส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน 

 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
2 1. ประสานการจัดท าระบบสารสนเทศเก่ียวกับ 

เครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
๒. จัดท าแผนการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่าย 
การนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
 
3. ต าเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
พัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ 
ที่หลากหลาย 
 
๔. จัดท าสรุปรายงานและเผยแพร่เทคนิค วิธีการ 
สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบเครือข่ายการนิเทศ และ 
เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ 
 

1. มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศใน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
๒. มีแผนนิเทศ ส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ายการนิเทศ 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 
3. มีร่องรอย/หลักฐานการด าเนินการ และร่วมมือกับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนา 
 
 

๔. มีรายงานการนิเทศ เครือข่ายการนิเทศ และ 
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เรื่อง  งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน            
ของสถานศึกษา 

 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
3 1. จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการนิเทศ

ติดตามการบริหาร และการจัดการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 
๒. ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และ 
ประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 
3. สรุปรายงานผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผล รวมทั้งเผยแพร่ผลการด าเนินการ 
 

1. มีสารสนเทศเก่ียวกับการนิเทศ ติดตาม การบริหาร
และการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสถานศึกษา
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
 
๒. ต าเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษา 
ชั้นพื้นฐานของสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
 
3. มีรายงานผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและ 
ประเมินผล รวมทั้งเผยแพร่ผลการด าเนินการ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เรื่อง งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 

 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
4 1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สภาพปัญหา

เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหาร และการจัด
การศึกษา 
 
๒. ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
บริหาร และการจัดการศึกษา 
 
๓. สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การ
วิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับ 
   ๓.๑ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ 
   ๓.๒ จัดคลังความรู้รูปแบบวิธีการบริหาร
และการจัดการศึกษาที่ดี 
 

๑. มีแผนนิเทศการศึกษา 
 
๒. มีสารสนเทศเก่ียวกับการพัฒนาระบบบริหาร และ     
การจัดการศึกษา 
 
๓. น าสารสนเทศตามข้อ ๒. มาใช้เชื่อมโยงประกอบการ
ด าเนินงานการนิเทศ 
 
๔. มีงานวิจัยเกี่ยวกับการนิเทศเพ่ือการพัฒนาระบบบริหาร
และการจัดการศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ เรื่อง 
 
๕. มีหลักฐานแสดงการด าเนินการสนับสนุน ส่งเสริม และ
เผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการ
บริหาร และการจัดการศึกษา 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 

เรื่อง การนิเทศโรงเรียนในศนูย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๑๔ อ าเภอแวงใหญ่ 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
5 การนิเทศโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ที่ 14 
1. รวบรวมข้อมูลและจัดระบบสารสนเทศโรงเรียน 
ในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 14 
จ านวน 8 โรงเรียน ได้แก่ 

๑. บ้านโนนข่าวิทยา 
๒. โนนทองวิทยา 
๓. บ้านรัตนะ 
๔. บ้านหนองแซงแสงอรุณ 
๕. บ้านกุดหมากเห็บ 
๖. นาโพธิ์ชีวิทยา 
๗. บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ 
๘. วังบงน้อยวิทยา 

1. มีข้อมูลและระบบสารสนเทศโรงเรียนในศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาที ่๑๔ 

 

 2. ด าเนินการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ 14 ตาม นโยบาย/จุดเน้นของ 
สพฐ.และเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้กระบวนการ
นิเทศเชิงระบบ 8 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลโรงเรียนรายโรงเรียน 
ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดเป้าหมายวางแผนงาน 
ขั้นตอนที่ 3 จัดท าเครื่องมือ/นวัตกรรม 
ขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติการนิเทศ 
ขั้นตอนที่ 5 ติดตาม ตรวจสอบ 
ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผล 
ขั้นตอนที่ 7 รายงาน 
ขั้นตอนที่ 8 ปรับปรุงพัฒนา 

2. มีแผนการนิเทศ/เอกสารการนิเทศ/บันทึกการ 
นิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที ่๑๔ 

 

 3. รายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที ่๑๔ 

3. มีรายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที ่๑๔ 
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กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 

ชื่อ น.ส.โศศิษฐา  ไชยเทศ 
 

ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก ์ วิทยฐานะ    ช านาญการพิเศษ 
 

กลุ่มงาน ส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 3 

 

งานในหน้าที่รับผิดชอบ 
๑. งานส่งเสริม และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๒. งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๓. งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๔. งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
๕. การนิเทศโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี ๙
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เรื่อง งานส่งเสริม และพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 1. ศึกษาระบบหลักเกณฑ์วิธีการ การประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจนกฎเกณฑ์
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 
๒. ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎี

เกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานการศึกษาแล้ว  
น ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐาน
การศึกษาชาติและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้าง

ความตระหนักความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่บุคลากรทุกคน 

 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนด

มาตรฐาน ระดับสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและ ความต้องการของชุมชน /
ท้องถิ่น รวมทั้งการก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ในการแปลผลและตัดสินการผ่านมาตรฐาน
พร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
สถานศึกษาด้วยกัน 

 
5. ร่วมก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ระดับสถานศึกษา 

 
6. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกัน

คุณภาพภายในสถนศึกษาโดยมีหลักการและ
แนวคิดอยู่บนพ้ืนฐาน การปรับปรุงพัฒนา 

 
7. นิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

- หลักฐาน/ร่องรอย การศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการ
กฎเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
- หลักฐาน/ร่องรอย การวิเคราะห์เปรียบเทียบ

มาตรฐานการศึกษาชาติและหน่วยงานต้นสังกัด
มาตรฐานการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน มาตรฐาน
การศึกษา ระดับปฐมวัย 

 
- หลักฐาน/ร่องรอยแสดงการส่งเสริมสนับสนุนการ

พัฒนาคุณภาพ และการประกันคุณภาพ
สถานศึกษา 

 

- หลักฐาน/ร่องรอย แสดงการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานระดับ
สถานศึกษา สภาพแวดล้อมและความต้องการ
ของชุมชน /ท้องถิ่นการก าหนดตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การแปลผลและตัดสินการผ่านมาตรฐาน
และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา 

 
- หลักฐาน/ร่องรอยแสดงการร่วมก าหนดกลยุทธ์

ในการพัฒนาให้สอดคล้องกับระบบประกัน
คุณภาพทั้งระดับเขตพ้ืนที่และระดับสถานศึกษา 

 
- หลักฐานหรือร่องรอยแสดงการส่งเสริมระบบ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
- หลักฐาน/ร่องรอย การนิเทศ ติดตามจัดสร้าง 

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

 
 

82



มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เรื่อง งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
2 1. จัดท าระบบการตรวจสอบคุณภาพภายใน

สถานศึกษาระตับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
๒. นิเทศ สถานศึกษา เพ่ือไห้สามารถด าเนินการ

ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง 

 
๓. ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือ

หาจุดพัฒนาและน ามาเป็นแนวทางในการปรับ
ปรงสถานศึกษาท่ียังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 

 
4. จัดตั้งคณะท างานเพ่ือรับผิดชอบ และให้ความ

ช่วยเหลือสถานศึกษา 
 
๕. จดัตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา

ด าเนินการ ตรวจสอบวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือก าหนดนโยบาย
ในการพัฒนาการประกัน คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

 
6. จัดท าระบบสารสนเทศผลการประเงินคุณภาพ

ภายใน สถานศึกษา 
 
๗. จัดท าเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาที่ผ่าน

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานจากคณะกรรมการ
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
8. นิเทศ ติดตาม ก ากับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้

มาตรฐานตามเกณฑ์ 
 

- หลักฐาน/ร่องรอย การจัดท าระบบการตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
- หลักฐาน/ร่องรอยการนิเทศ สถานศึกษาเท่ียวกับ

การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง 

 
- หลักฐาน/ร่องรอย การร่วมกับสถานศึกษาในการ

วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือหาจุดพัฒนาปรับปรุง
สถานศึกษาท่ียังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 

 
- หลักฐาน/ร่องรอย จัดตั้งคณะท างานเพ่ือ

รับผิดชอบให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 
 
- หลักฐาน/ร่องรอยการจัดตั้งคณะกรรมการระดับ

เขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการตรวจสอบวิเคราะห์
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
- การจัดท าระบบสารสนเทศผลการประเงิน

คุณภาพกายในสถานศึกษาอย่างครบถ้วนและ
พร้อมใช้ 

 
- มีเหลักฐาน/ร่องรอย การเผยแพร่ตัวอย่าง

สถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
จากคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
- หลักฐาน/ร่องรอยการนิเทศ ติดตามสถานศึกษา

ในการพัฒนาไห้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เรื่อง  งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
3 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมิน

ตนเอง และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา 

 
๒. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการ

จัดท ารายงาน การประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 

 
3. ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับ

การประเมินภายนอก เพ่ือเสนอรายชื่อ
สถานศึกษาต่อส านักงาน รับรองมาตรฐาน และ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

 
๔. ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐาน และ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อถึง
ก าหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษา 

 
๕. ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอกเพ่ือ

น ามา ใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

 

- หลักฐาน/ร่องรอยการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

 
 
- มีหลักฐาน/ร่องรอยการส่งเสริม สนับสนุนให้

สถานศึกษาวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
สถานศึกษา 

 
- มีการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน า

ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษามาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

 
- มีการรวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐาน

และการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 
 

- มีหลักฐาน/ร่องรอยการนิเทศ ติดตาม การวิจัย
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาและน าผลมาใช้ในการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
4 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการ

ประกันคุณภาพภายใน 
 
2. ส่งเสริม สนับสนุนและหรอืร่วมกับ

สถานศึกษาด าเนินการวิจัยมาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา 

 
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน า

ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษามาใช้ในการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
4. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐาน

และการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

 
5. นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาและน าผลมาใช้ในการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

๑. มีแผนนิเทศการศึกษา 
 
๒. มีสารสนเทศเก่ียวกับการพัฒนาระบบบริหาร และ     
การจัดการศึกษา 
 
๓. น าสารสนเทศตามข้อ ๒. มาใช้เชื่อมโยงประกอบการ
ด าเนินงานการนิเทศ 
 
๔. มีงานวิจัยเกี่ยวกับการนิเทศเพ่ือการพัฒนาระบบบริหาร
และการจัดการศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ เรื่อง 
 
๕. มีหลักฐานแสดงการด าเนินการสนับสนุน ส่งเสริม และ
เผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการ
บริหาร และการจัดการศึกษา 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 

เรื่อง การนิเทศโรงเรียนในศนูย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๙ อ าเภอหนองสองห้อง 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
5 การนิเทศโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ที่ 9 
1. รวบรวมข้อมูลและจัดระบบสารสนเทศโรงเรียน 
ในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 
จ านวน 9 โรงเรียน ได้แก่ 

๑. บ้านดงเค็ง 
๒. โนนชาดหนองช้างน้ า 
๓. หนองพลวงมิตรประชา 
๔. บ้านหนองหญ้าขาว 
๕. บ้านหนองบัวแดง 
๖. บ้านหนองตะครองบ้านโกรก 
๗. บ้านหนองเปล่ง 
๘. จตุคามวิทยา 
๙. บ้านตะก่ัวป่า 

1. มีข้อมูลและระบบสารสนเทศโรงเรียนในศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ ๙ 

 

 2. ด าเนินการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ 9 ตาม นโยบาย/จุดเน้นของ 
สพฐ.และเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้กระบวนการ
นิเทศเชิงระบบ 8 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลโรงเรียนรายโรงเรียน 
ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดเป้าหมายวางแผนงาน 
ขั้นตอนที่ 3 จัดท าเครื่องมือ/นวัตกรรม 
ขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติการนิเทศ 
ขั้นตอนที่ 5 ติดตาม ตรวจสอบ 
ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผล 
ขั้นตอนที่ 7 รายงาน 
ขั้นตอนที่ 8 ปรับปรุงพัฒนา 

2. มีแผนการนิเทศ/เอกสารการนิเทศ/บันทึกการ 
นิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที ่๙ 

 

 3. รายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที ่๙ 

3. มีรายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที ่๙ 
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กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 

ชื่อ นางภัทราภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ 
 

ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก ์ วิทยฐานะ    ช านาญการพิเศษ 
 

กลุ่มงาน ส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 3 

 

งานในหน้าที่รับผิดชอบ 
๑. งานส่งเสริม และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๒. งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๓. งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๔. งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
5. งานนิเทศโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี ๗
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เรื่อง งานส่งเสริม และพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 1. ศึกษาระบบหลักเกณฑ์วิธีการ การประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจนกฎเกณฑ์
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 
๒. ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎี

เกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานการศึกษาแล้ว  
น ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐาน
การศึกษาชาติและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้าง

ความตระหนักความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่บุคลากรทุกคน 

 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนด

มาตรฐาน ระดับสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและ ความต้องการของชุมชน /
ท้องถิ่น รวมทั้งการก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ในการแปลผลและตัดสินการผ่านมาตรฐาน
พร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
สถานศึกษาด้วยกัน 

 
5. ร่วมก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ระดับสถานศึกษา 

 
6. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกัน

คุณภาพภายในสถนศึกษาโดยมีหลักการและ
แนวคิดอยู่บนพ้ืนฐาน การปรับปรุงพัฒนา 

 
7. นิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

- หลักฐาน/ร่องรอย การศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการ
กฎเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
- หลักฐาน/ร่องรอย การวิเคราะห์เปรียบเทียบ

มาตรฐานการศึกษาชาติและหน่วยงานต้นสังกัด
มาตรฐานการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน มาตรฐาน
การศึกษา ระดับปฐมวัย 

 
- หลักฐาน/ร่องรอยแสดงการส่งเสริมสนับสนุนการ

พัฒนาคุณภาพ และการประกันคุณภาพ
สถานศึกษา 

 

- หลักฐาน/ร่องรอย แสดงการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานระดับ
สถานศึกษา สภาพแวดล้อมและความต้องการ
ของชุมชน /ท้องถิ่นการก าหนดตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การแปลผลและตัดสินการผ่านมาตรฐาน
และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา 

 
- หลักฐาน/ร่องรอยแสดงการร่วมก าหนดกลยุทธ์

ในการพัฒนาให้สอดคล้องกับระบบประกัน
คุณภาพทั้งระดับเขตพ้ืนที่และระดับสถานศึกษา 

 
- หลักฐานหรือร่องรอยแสดงการส่งเสริมระบบ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
- หลักฐาน/ร่องรอย การนิเทศ ติดตามจัดสร้าง 

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เรื่อง งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
2 1. จัดท าระบบการตรวจสอบคุณภาพภายใน

สถานศึกษาระตับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
๒. นิเทศ สถานศึกษา เพ่ือไห้สามารถด าเนินการ

ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง 

 
๓. ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือ

หาจุดพัฒนาและน ามาเป็นแนวทางในการปรับ
ปรงสถานศึกษาท่ียังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 

 
4. จัดตั้งคณะท างานเพ่ือรับผิดชอบ และให้ความ

ช่วยเหลือสถานศึกษา 
 
๕. จดัตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา

ด าเนินการ ตรวจสอบวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือก าหนดนโยบาย
ในการพัฒนาการประกัน คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

 
6. จัดท าระบบสารสนเทศผลการประเงินคุณภาพ

ภายใน สถานศึกษา 
 
๗. จัดท าเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาที่ผ่าน

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานจากคณะกรรมการ
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
8. นิเทศ ติดตาม ก ากับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้

มาตรฐานตามเกณฑ์ 
 

- หลักฐาน/ร่องรอย การจัดท าระบบการตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
- หลักฐาน/ร่องรอยการนิเทศ สถานศึกษาเท่ียวกับ

การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง 

 
- หลักฐาน/ร่องรอย การร่วมกับสถานศึกษาในการ

วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือหาจุดพัฒนาปรับปรุง
สถานศึกษาท่ียังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 

 
- หลักฐาน/ร่องรอย จัดตั้งคณะท างานเพ่ือ

รับผิดชอบให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 
 
- หลักฐาน/ร่องรอยการจัดตั้งคณะกรรมการระดับ

เขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการตรวจสอบวิเคราะห์
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
- การจัดท าระบบสารสนเทศผลการประเงิน

คุณภาพกายในสถานศึกษาอย่างครบถ้วนและ
พร้อมใช้ 

 
- มีเหลักฐาน/ร่องรอย การเผยแพร่ตัวอย่าง

สถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
จากคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
- หลักฐาน/ร่องรอยการนิเทศ ติดตามสถานศึกษา

ในการพัฒนาไห้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เรื่อง  งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
3 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมิน

ตนเอง และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา 

 
๒. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการ

จัดท ารายงาน การประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 

 
3. ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับ

การประเมินภายนอก เพ่ือเสนอรายชื่อ
สถานศึกษาต่อส านักงาน รับรองมาตรฐาน และ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

 
๔. ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐาน และ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อถึง
ก าหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษา 

 
๕. ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอกเพ่ือ

น ามา ใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

 

- หลักฐาน/ร่องรอยการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

 
 
- มีหลักฐาน/ร่องรอยการส่งเสริม สนับสนุนให้

สถานศึกษาวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
สถานศึกษา 

 
- มีการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน า

ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษามาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

 
- มีการรวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐาน

และการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 
 

- มีหลักฐาน/ร่องรอยการนิเทศ ติดตาม การวิจัย
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาและน าผลมาใช้ในการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
4 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการ

ประกันคุณภาพภายใน 
 
2. ส่งเสริม สนับสนุนและหรอืร่วมกับ

สถานศึกษาด าเนินการวิจัยมาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา 

 
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน า

ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษามาใช้ในการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
4. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐาน

และการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

 
5. นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาและน าผลมาใช้ในการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

๑. มีแผนนิเทศการศึกษา 
 
๒. มีสารสนเทศเก่ียวกับการพัฒนาระบบบริหาร และ     
การจัดการศึกษา 
 
๓. น าสารสนเทศตามข้อ ๒. มาใช้เชื่อมโยงประกอบการ
ด าเนินงานการนิเทศ 
 
๔. มีงานวิจัยเกี่ยวกับการนิเทศเพ่ือการพัฒนาระบบบริหาร
และการจัดการศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ เรื่อง 
 
๕. มีหลักฐานแสดงการด าเนินการสนับสนุน ส่งเสริม และ
เผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการ
บริหาร และการจัดการศึกษา 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 

เรื่อง การนิเทศโรงเรียนในศนูย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๗ อ าเภอหนองสองห้อง 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
5 การนิเทศโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ที่ 7 
1. รวบรวมข้อมูลและจัดระบบสารสนเทศโรงเรียน 
ในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7 
จ านวน 9 โรงเรียน ได้แก่ 

๑. ชุมชนวังหิน 
๒. บ้านหลักด่าน 
๓. บ้านหนองคลองหนองทุ่ม 
๔. บ้านหนองยาง 
๕. บ้านส าโรง 
๖. บ้านหินลาดนาดี 
๗. บ้านหนองกาว 
๘. บ้านหนองคลองดอนแดง 
๙. บ้านเหล่านกชุม 

1. มีข้อมูลและระบบสารสนเทศโรงเรียนในศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ ๗ 

 

 2. ด าเนินการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ 7 ตาม นโยบาย/จุดเน้นของ 
สพฐ.และเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้กระบวนการ
นิเทศเชิงระบบ 8 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลโรงเรียนรายโรงเรียน 
ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดเป้าหมายวางแผนงาน 
ขั้นตอนที่ 3 จัดท าเครื่องมือ/นวัตกรรม 
ขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติการนิเทศ 
ขั้นตอนที่ 5 ติดตาม ตรวจสอบ 
ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผล 
ขั้นตอนที่ 7 รายงาน 
ขัน้ตอนที่ 8 ปรับปรุงพัฒนา 

2. มีแผนการนิเทศ/เอกสารการนิเทศ/บันทึกการ 
นิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที ่๗ 

 

 3. รายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ ๗ 

3. มีรายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ ๗ 
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กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 

ชื่อ นางธัญกนก  ศรีบุญโรจน์ 
 

ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก ์ วิทยฐานะ    ช านาญการ 
 

กลุ่มงาน ส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 3 

 

งานในหน้าที่รับผิดชอบ 
๑. งานส่งเสริม และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๒. งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๓. งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๔. งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
5. งานนิเทศโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี ๕
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เรื่อง งานส่งเสริม และพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 1. ศึกษาระบบหลักเกณฑ์วิธีการ การประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจนกฎเกณฑ์
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 
๒. ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎี

เกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานการศึกษาแล้ว  
น ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐาน
การศึกษาชาติและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้าง

ความตระหนักความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่บุคลากรทุกคน 

 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนด

มาตรฐาน ระดับสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและ ความต้องการของชุมชน /
ท้องถิ่น รวมทั้งการก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ในการแปลผลและตัดสินการผ่านมาตรฐาน
พร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
สถานศึกษาด้วยกัน 

 
5. ร่วมก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ระดับสถานศึกษา 

 
6. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกัน

คุณภาพภายในสถนศึกษาโดยมีหลักการและ
แนวคิดอยู่บนพ้ืนฐาน การปรับปรุงพัฒนา 

 
7. นิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

- หลักฐาน/ร่องรอย การศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการ
กฎเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
- หลักฐาน/ร่องรอย การวิเคราะห์เปรียบเทียบ

มาตรฐานการศึกษาชาติและหน่วยงานต้นสังกัด
มาตรฐานการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน มาตรฐาน
การศึกษา ระดับปฐมวัย 

 
- หลักฐาน/ร่องรอยแสดงการส่งเสริมสนับสนุนการ

พัฒนาคุณภาพ และการประกันคุณภาพ
สถานศึกษา 

 

- หลักฐาน/ร่องรอย แสดงการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานระดับ
สถานศึกษา สภาพแวดล้อมและความต้องการ
ของชุมชน /ท้องถิ่นการก าหนดตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การแปลผลและตัดสินการผ่านมาตรฐาน
และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา 

 
- หลักฐาน/ร่องรอยแสดงการร่วมก าหนดกลยุทธ์

ในการพัฒนาให้สอดคล้องกับระบบประกัน
คุณภาพทั้งระดับเขตพ้ืนที่และระดับสถานศึกษา 

 
- หลักฐานหรือร่องรอยแสดงการส่งเสริมระบบ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
- หลักฐาน/ร่องรอย การนิเทศ ติดตามจัดสร้าง 

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เรื่อง งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
2 1. จัดท าระบบการตรวจสอบคุณภาพภายใน

สถานศึกษาระตับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
๒. นิเทศ สถานศึกษา เพ่ือไห้สามารถด าเนินการ

ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง 

 
๓. ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือ

หาจุดพัฒนาและน ามาเป็นแนวทางในการปรับ
ปรงสถานศึกษาท่ียังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 

 
4. จัดตั้งคณะท างานเพ่ือรับผิดชอบ และให้ความ

ช่วยเหลือสถานศึกษา 
 
๕. จดัตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา

ด าเนินการ ตรวจสอบวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือก าหนดนโยบาย
ในการพัฒนาการประกัน คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

 
6. จัดท าระบบสารสนเทศผลการประเงินคุณภาพ

ภายใน สถานศึกษา 
 
๗. จัดท าเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาที่ผ่าน

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานจากคณะกรรมการ
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
8. นิเทศ ติดตาม ก ากับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้

มาตรฐานตามเกณฑ์ 
 

- หลักฐาน/ร่องรอย การจัดท าระบบการตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
- หลักฐาน/ร่องรอยการนิเทศ สถานศึกษาเท่ียวกับ

การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง 

 
- หลักฐาน/ร่องรอย การร่วมกับสถานศึกษาในการ

วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือหาจุดพัฒนาปรับปรุง
สถานศึกษาท่ียังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 

 
- หลักฐาน/ร่องรอย จัดตั้งคณะท างานเพ่ือ

รับผิดชอบให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 
 
- หลักฐาน/ร่องรอยการจัดตั้งคณะกรรมการระดับ

เขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการตรวจสอบวิเคราะห์
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
- การจัดท าระบบสารสนเทศผลการประเงิน

คุณภาพกายในสถานศึกษาอย่างครบถ้วนและ
พร้อมใช้ 

 
- มีเหลักฐาน/ร่องรอย การเผยแพร่ตัวอย่าง

สถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
จากคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
- หลักฐาน/ร่องรอยการนิเทศ ติดตามสถานศึกษา

ในการพัฒนาไห้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เรื่อง  งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
3 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมิน

ตนเอง และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา 

 
๒. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการ

จัดท ารายงาน การประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 

 
3. ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับ

การประเมินภายนอก เพ่ือเสนอรายชื่อ
สถานศึกษาต่อส านักงาน รับรองมาตรฐาน และ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

 
๔. ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐาน และ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อถึง
ก าหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษา 

 
๕. ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอกเพ่ือ

น ามา ใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

 

- หลักฐาน/ร่องรอยการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

 
 
- มีหลักฐาน/ร่องรอยการส่งเสริม สนับสนุนให้

สถานศึกษาวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
สถานศึกษา 

 
- มีการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน า

ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษามาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

 
- มีการรวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐาน

และการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 
 

- มีหลักฐาน/ร่องรอยการนิเทศ ติดตาม การวิจัย
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาและน าผลมาใช้ในการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
4 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการ

ประกันคุณภาพภายใน 
 
2. ส่งเสริม สนับสนุนและหรอืร่วมกับ

สถานศึกษาด าเนินการวิจัยมาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา 

 
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน า

ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษามาใช้ในการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
4. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐาน

และการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

 
5. นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาและน าผลมาใช้ในการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

๑. มีแผนนิเทศการศึกษา 
 
๒. มีสารสนเทศเก่ียวกับการพัฒนาระบบบริหาร และ     
การจัดการศึกษา 
 
๓. น าสารสนเทศตามข้อ ๒. มาใช้เชื่อมโยงประกอบการ
ด าเนินงานการนิเทศ 
 
๔. มีงานวิจัยเกี่ยวกับการนิเทศเพ่ือการพัฒนาระบบบริหาร
และการจัดการศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ เรื่อง 
 
๕. มีหลักฐานแสดงการด าเนินการสนับสนุน ส่งเสริม และ
เผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการ
บริหาร และการจัดการศึกษา 
 

97



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 

เรื่อง การนิเทศโรงเรียนในศนูย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๕ อ าเภอพล 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
5 การนิเทศโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ที่ 5 
1. รวบรวมข้อมูลและจัดระบบสารสนเทศโรงเรียน 
ในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 
จ านวน 10 โรงเรียน ได้แก่ 

๑. ชุมชนบ้านชาด 
๒. บ้านทับบา 
๓. บ้านหญ้าคาท่าหลวง 
๔. บ้านหันใหญ่ 
๕. ไตรคามราษฎร์บ ารุง 
๖. บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี 
๗. บ้านโนนชาดวิทยา 
๘. บ้านหนองแปน 
๙. บ้านหนองแวงโสกพระ 
๑๐. บ้านหันน้อย 

1. มีข้อมูลและระบบสารสนเทศโรงเรียนในศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ ๕ 

 

 2. ด าเนินการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ 5 ตาม นโยบาย/จุดเน้นของ 
สพฐ.และเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้กระบวนการ
นิเทศเชิงระบบ 8 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลโรงเรียนรายโรงเรียน 
ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดเป้าหมายวางแผนงาน 
ขั้นตอนที่ 3 จัดท าเครื่องมือ/นวัตกรรม 
ขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติการนิเทศ 
ขั้นตอนที่ 5 ติดตาม ตรวจสอบ 
ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผล 
ขั้นตอนที่ 7 รายงาน 
ขั้นตอนที่ 8 ปรับปรุงพัฒนา 

2. มีแผนการนิเทศ/เอกสารการนิเทศ/บันทึกการ 
นิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที ่๕ 

 

 3. รายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที ่๕ 

3. มีรายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที ่๕ 
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กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 

ชื่อ นางสาวสุมิตรา ทะนาฤทธิ์ 
 

ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก ์ วิทยฐานะ    ช านาญการพิเศษ 
 

กลุ่มงาน เลขานุการคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 

 

กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 3 

 

งานในหน้าที่รับผิดชอบ 
  ๑. งานเลขานกุารคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ 

การศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  ๒. การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและการนิเทศการศึกษา 
  ๓. งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผล 
 ๔. การนิเทศโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี ๑ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เรื่อง งานเลขานุการคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเป็นผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 
 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 1. ก าหนดขอบข่ายของข้อมูลด้านวิชาการ 

บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และบริหาร
ทั่วไปของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยศึกษา
จากนโยบายแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีรายงานผลการปฏิบัติงานจากกลุ่มต่าง ๆ 
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
2. รวบรวมวิเคราะห์สังเคราะห์และจัดท าระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ 
 
3. ตรวจสอบข้อมูลและสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
 
4. เผยแพร่ข้อมูลเป็นเอกสารและทาง Internet 
ในระบบเครือข่าย และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ 
 
5. รายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ที่เป็น
ข้อมูลและ สารสนเทศ ต่อคณะกรรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาถึง 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
 

- ก าหนดขอบข่ายข้อมูลทุกด้านได้ถูกต้องเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
- จัดท าระบบข้อมูลได้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
 
 
- ด าเนินการหลังการจัดท าระบบข้อมูลไม่เกิน ๕ วัน 
 
- ด าเนินการหลังการจัดท าระบบข้อมูลไม่เกิน ๗ วัน 
 
 
- ด าเนินการหลังการจัดท าระบบข้อมูลเสร็จสิ้น    

ไม่เกิน ๑๐ วัน 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เรื่อง การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและการนิเทศการศึกษา 
 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
2 1. วิเคราะห์ผลการบริหารและการจัดการศึกษาใน

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้านวิชาการบริหาร 
งานบุคคล บริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป ให้
เห็นจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
 
2. ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ใน
แผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา 
 
 
3. น าเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาตรวจสอบ 
ประเมิน และการนิเทศการศึกษา ต่อคณะกรรรม
การตดิตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา 
 
4. แจ้งแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินและ นิเทศการศึกษาให้กลุ่มต่าง ๆ น าไปสู่
การด าเนินการตามแผน 
 
5. ประสานงานกับคณะกรรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เพื่อ
ด าเนินการตามแผนและแก้ไขการ ด าเนินงาน
ระหว่างการปฏิบัติ 
 

- วิเคราะห์ผลการบริหารและการจัดการศึกษาให้
เห็นจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม และชัดเจน 
 
 
- ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ใน
แผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและการนิเทศการศึกษาไต้สอดคล้อง
และเหมาะสม 
 
- ต าเนินการหลังการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
เสร็จสิ้นไม่เกิน ๗ วัน 
 
 
 

- ต าเนินการหลังการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
เสร็จสิ้นไม่เกิน ๑๐ วัน 
 
 
- มีการประสานงาน เพ่ือต าเนินการตามแผนและ
แก้ไขการด าเนินงานระหว่างการปฏิบัติ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เรื่อง  งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผล 
 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
3 1. เสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน

และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ความ
เห็นชอบ 
 
2. น าแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินและ การนิเทศการศึกษา มาก าหนด
จุดเน้น วิธีการ เครื่องมือและ คณะกรรมการการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา 
 
3. น าเสนอแนวจุดเน้น วิธีการ เครื่องมือและ
คณะกรรมการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
และนิเทศ ต่อคณะกรรมการการ ติดตามตรวจสอบ 
ประเมินและนิเทศการศึกษา 
 
4. ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเงินและการ
นิเทศตาม แนวทางของคณะกรรมการการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศ 
 
5. รวบรวม ประมวล และวิเคราะห์ข้อมูลจาก  
การตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินและการนิเทศ 
 
6. จัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมิน และการนิเทศต่อคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบประเงินและนิเทศการศึกษา 
 
7. เผยแพร่รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมิน และการนิเทศต่อคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเงินและนิเทศการศึกษาต่อ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

- ด าเนินการหลังการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ   
เสร็จสิ้นไม่เกิน 1๐ วัน 
 
 
- มีการก าหนดจุดเน้น วิธีการ เครื่องมือ และ
คณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และ
นิเทศการศึกษา 
 
 
- ด าเนินการหลังเสร็จสิ้นการก าหนดจุดเน้นวิธีการ 
เครื่องมือ แล้วเสร็จไม่เกิน ๗ วัน 
 
 
 

- มีการด าเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน 
และนิเทศตามแนวทางของคณะกรรมการการ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศ 
 
- มีการรวบรวม ประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล     
จากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศ 
 
- มีการจัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินและนิเทศ 
 
 
- มีการเผยแพร่รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเงินและการนิเทศ ต่อคณะกรรมการ ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมิน , สพป. และ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องก่อนสิ้นปี 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 

เรื่อง การนิเทศโรงเรียนในศนูย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๑ อ าเภอพล 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
4 การนิเทศโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ที่ 1 
1. รวบรวมข้อมูลและจัดระบบสารสนเทศโรงเรียน 
ในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 
จ านวน 10 โรงเรียน ได้แก่ 

๑. บ้านทุ่งแค 
๒. บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฏร์สามัคคี) 
๓. บ้านยานางโนนแต้ 
๔. บ้านหนองสะแบงสามัคคี 
๕. บ้านโคกกลางประชาสรรค์ 
๖. บ้านโนนหอมโนนศาลา 
๗. บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย 
๘. บ้านลอมคอม 
๙. บ้านหนองอรุณ 
๑๐. วัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 

1. มีข้อมูลและระบบสารสนเทศโรงเรียนในศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ ๑ 

 

 2. ด าเนินการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ 1 ตาม นโยบาย/จุดเน้นของ 
สพฐ.และเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้กระบวนการ
นิเทศเชิงระบบ 8 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลโรงเรียนรายโรงเรียน 
ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดเป้าหมายวางแผนงาน 
ขั้นตอนที่ 3 จัดท าเครื่องมือ/นวัตกรรม 
ขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติการนิเทศ 
ขั้นตอนที่ 5 ติดตาม ตรวจสอบ 
ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผล 
ขั้นตอนที่ 7 รายงาน 
ขั้นตอนที่ 8 ปรับปรุงพัฒนา 

2. มีแผนการนิเทศ/เอกสารการนิเทศ/บันทึกการ 
นิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที ่๑ 

 

 3. รายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที ่๑ 
 

3. มีรายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที ่๑ 
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กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 

ชื่อ นางสาววรารตัน์  ศรีปัญญา 
 

ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก ์ วิทยฐานะ    ช านาญการ 
 

กลุ่มงาน เลขานุการคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 

 

กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 3 

 

งานในหน้าที่รับผิดชอบ 
  ๑. งานเลขานกุารคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ 

การศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  ๒. การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและการนิเทศการศึกษา 
  ๓. งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผล 
 ๔. การนิเทศโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี ๑๑ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เรื่อง งานเลขานุการคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเป็นผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 
 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 1. ก าหนดขอบข่ายของข้อมูลด้านวิชาการ 

บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และบริหาร
ทั่วไปของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยศึกษา
จากนโยบายแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีรายงานผลการปฏิบัติงานจากกลุ่มต่าง ๆ 
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
2. รวบรวมวิเคราะห์สังเคราะห์และจัดท าระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ 
 
3. ตรวจสอบข้อมูลและสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
 
4. เผยแพร่ข้อมูลเป็นเอกสารและทาง Internet 
ในระบบเครือข่าย และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ 
 
5. รายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ที่เป็น
ข้อมูลและ สารสนเทศ ต่อคณะกรรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาถึง 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
 

- ก าหนดขอบข่ายข้อมูลทุกด้านได้ถูกต้องเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
- จัดท าระบบข้อมูลได้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
 
 
- ด าเนินการหลังการจัดท าระบบข้อมูลไม่เกิน ๕ วัน 
 
- ด าเนินการหลังการจัดท าระบบข้อมูลไม่เกิน ๗ วัน 
 
 
- ด าเนินการหลังการจัดท าระบบข้อมูลเสร็จสิ้น    

ไม่เกิน ๑๐ วัน 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เรื่อง การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและการนิเทศการศึกษา 
 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
2 1. วิเคราะห์ผลการบริหารและการจัดการศึกษาใน

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้านวิชาการบริหาร 
งานบุคคล บริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป ให้
เห็นจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
 
2. ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ใน
แผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา 
 
 
3. น าเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาตรวจสอบ 
ประเมิน และการนิเทศการศึกษา ต่อคณะกรรรม
การตดิตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา 
 
4. แจ้งแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินและ นิเทศการศึกษาให้กลุ่มต่าง ๆ น าไปสู่
การด าเนินการตามแผน 
 
5. ประสานงานกับคณะกรรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เพื่อ
ด าเนินการตามแผนและแก้ไขการ ด าเนินงาน
ระหว่างการปฏิบัติ 
 

- วิเคราะห์ผลการบริหารและการจัดการศึกษาให้
เห็นจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม และชัดเจน 
 
 
- ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ใน
แผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและการนิเทศการศึกษาไต้สอดคล้อง
และเหมาะสม 
 
- ต าเนินการหลังการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
เสร็จสิ้นไม่เกิน ๗ วัน 
 
 
 

- ต าเนินการหลังการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
เสร็จสิ้นไม่เกิน ๑๐ วัน 
 
 
- มีการประสานงาน เพ่ือต าเนินการตามแผนและ
แก้ไขการด าเนินงานระหว่างการปฏิบัติ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เรื่อง  งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผล 
 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
3 1. เสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน

และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ความ
เห็นชอบ 
 
2. น าแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินและ การนิเทศการศึกษา มาก าหนด
จุดเน้น วิธีการ เครื่องมือและ คณะกรรมการการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา 
 
3. น าเสนอแนวจุดเน้น วิธีการ เครื่องมือและ
คณะกรรมการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
และนิเทศ ต่อคณะกรรมการการ ติดตามตรวจสอบ 
ประเมินและนิเทศการศึกษา 
 
4. ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเงินและการ
นิเทศตาม แนวทางของคณะกรรมการการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศ 
 
5. รวบรวม ประมวล และวิเคราะห์ข้อมูลจาก  
การตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินและการนิเทศ 
 
6. จัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมิน และการนิเทศต่อคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบประเงินและนิเทศการศึกษา 
 
7. เผยแพร่รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมิน และการนิเทศต่อคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเงินและนิเทศการศึกษาต่อ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

- ด าเนินการหลังการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ   
เสร็จสิ้นไม่เกิน 1๐ วัน 
 
 
- มีการก าหนดจุดเน้น วิธีการ เครื่องมือ และ
คณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และ
นิเทศการศึกษา 
 
 
- ด าเนินการหลังเสร็จสิ้นการก าหนดจุดเน้นวิธีการ 
เครื่องมือ แล้วเสร็จไม่เกิน ๗ วัน 
 
 
 

- มีการด าเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน 
และนิเทศตามแนวทางของคณะกรรมการการ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศ 
 
- มีการรวบรวม ประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล     
จากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศ 
 
- มีการจัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินและนิเทศ 
 
 
- มีการเผยแพร่รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเงินและการนิเทศ ต่อคณะกรรมการ ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมิน , สพป. และ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องก่อนสิ้นปี 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 

เรื่อง การนิเทศโรงเรียนในศนูย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๑๑ อ าเภอหนองสองห้อง 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
4 การนิเทศโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ที่ 11 
1. รวบรวมข้อมูลและจัดระบบสารสนเทศโรงเรียน 
ในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11 
จ านวน 9 โรงเรียน ได้แก่ 

๑. บ้านชาดศรีสมบูรณ์ 
๒. บ้านปอแดง 
๓. บ้านหนองกุงโนนทัน 
๔. บ้านหนองแวงตอตั้ง 
๕. บ้านศุภชัย 
๖. บ้านกระหนวนดอนดั่ง 
๗. บ้านหินแร่ 
๘. บ้านหนองวัดป่า 
๙. บ้านหนองแวงน้อย 

1. มีข้อมูลและระบบสารสนเทศโรงเรียนในศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ ๑๑ 

 

 2. ด าเนินการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ 11 ตาม นโยบาย/จุดเน้นของ 
สพฐ.และเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้กระบวนการ
นิเทศเชิงระบบ 8 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลโรงเรียนรายโรงเรียน 
ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดเป้าหมายวางแผนงาน 
ขั้นตอนที่ 3 จัดท าเครื่องมือ/นวัตกรรม 
ขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติการนิเทศ 
ขั้นตอนที่ 5 ติดตาม ตรวจสอบ 
ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผล 
ขั้นตอนที่ 7 รายงาน 
ขั้นตอนที่ 8 ปรับปรุงพัฒนา 

2. มีแผนการนิเทศ/เอกสารการนิเทศ/บันทึกการ 
นิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที ่๑๑ 

 

 3. รายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที ่๑๑ 

3. มีรายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที ่๑๑ 
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กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 

ชื่อ นางชลิกา   ยนจอหอ 
 

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
 

กลุ่มงาน งานธุรการ 
 

กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต  3

งานในหน้าที่รับผิดชอบ 
  ๑. งานรับ – ส่งหนังสือราชการด้วยระบบ (AMSS++) 
  ๒. ด าเนนิการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่มนิเทศและประเมินผล

การจัดการศึกษาติดตาม 
  ๓. เสนอหนงัสือการประสานงานข้อราชการให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
 ๔. งานศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับงานสารบรรณของกลุ่มนิเทศฯ 
 ๕. งานประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มนิเทศฯ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง งานธุรการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
5 

งานรับ – ส่งหนังสือราชการด้วยระบบ (AMSS++) 
   
 
 
 

ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่มนิเทศ
และประเมินผลการจัดการศึกษาติดตาม 

 
 
 

เสนอหนังสือการประสานงานข้อราชการให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ 

  
 
 
 
 
 
 
งานศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับงานสารบรรณของ
กลุ่มนิเทศฯ 
 
งานประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของ
กลุ่มนิเทศฯ 

 

1.รับหนังสือจากกลุ่มอ านวยการ/ในระบบ และ        
ได้น าหนั งสื อราชการมอบให้แก่ ผู้ รั บผิ ดชอบ     
ภายใน ๑ วันท าการและได้ส่งหนังสือในระบบ 
(AMSS++) ให้โรงเรียนไดท้ันในเวลาทีก่ าหนด  
 
2.ได้มีการจัดเตรียมสถานที่ประชุม/จองห้อง
ประชุม เตรียมเอกสารการประชุม,บันทึกประชุม
เตรียม เอกสารการประชุม,บันทึกการประชุมพร้อม
ทั้ง รายงานการประชุม 

 
3.ได้มีการประสานงานกับทุก กลุ่มงานในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  3  
ด้วยกัลยาณมิตรที่ดีและมีการเสนอหนังสือตาม 
ขั้นตอนการท างาน โดยหนังสือทุกเรื่องจะเสนอ    
ผ่านผู้อ านวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลการ         
จัดการศึกษา ผ่านรองผู้อ านวยการที่ดูแลรับผิดชอบ
นิเทศฯและน าเสนอต่อท่านผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  3   
 

4.ได้มีการวางแผนและจัดระบบการบริหารงานใน   
แตล่ะครั้งให้ถูกต้อง 
 
5.กลุ่มนิเทศฯไดร้ับข่าวสารอยู่ตลอดเวลา 
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กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 

ชื่อ นายธีระวัฒน์  ทองชุม 
 

ต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว 
 

กลุ่มงาน งานธุรการ 
 

กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต  3

งานในหน้าที่รับผิดชอบ 
  ๑. งานรับ – ส่งหนังสือราชการด้วยระบบ (AMSS++) 
  ๒. ด าเนนิการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่มนิเทศและประเมินผล

การจัดการศึกษาติดตาม 
  ๓. เสนอหนงัสือการประสานงานข้อราชการให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
 ๔. งานศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับงานสารบรรณของกลุ่มนิเทศฯ 
 ๕. งานประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มนิเทศฯ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง งานธุรการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
5 

งานรับ – ส่งหนังสือราชการด้วยระบบ (AMSS++) 
   
 
 
 

ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่มนิเทศ
และประเมินผลการจัดการศึกษาติดตาม 

 
 
 

เสนอหนังสือการประสานงานข้อราชการให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ 

  
 
 
 
 
 
 
งานศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับงานสารบรรณของ
กลุ่มนิเทศฯ 
 
งานประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของ
กลุ่มนิเทศฯ 

 

1.รับหนังสือจากกลุ่มอ านวยการ/ในระบบ และ        
ได้น าหนั งสื อราชการมอบให้แก่ ผู้ รั บผิ ดชอบ     
ภายใน ๑ วันท าการและได้ส่งหนังสือในระบบ 
(AMSS++) ให้โรงเรียนไดท้ันในเวลาทีก่ าหนด  
 
2.ได้มีการจัดเตรียมสถานที่ประชุม/จองห้อง
ประชุม เตรียมเอกสารการประชุม,บันทึกประชุม
เตรียม เอกสารการประชุม,บันทึกการประชุมพร้อม
ทั้ง รายงานการประชุม 

 
3.ได้มีการประสานงานกับทุก กลุ่มงานในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  3  
ด้วยกัลยาณมิตรที่ดีและมีการเสนอหนังสือตาม 
ขั้นตอนการท างาน โดยหนังสือทุกเรื่องจะเสนอ    
ผ่านผู้อ านวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลการ         
จัดการศึกษา ผ่านรองผู้อ านวยการที่ดูแลรับผิดชอบ
นิเทศฯและน าเสนอต่อท่านผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  3   
 

4.ได้มีการวางแผนและจัดระบบการบริหารงานใน   
แตล่ะครั้งให้ถูกต้อง 
 
5.กลุ่มนิเทศฯไดร้ับข่าวสารอยู่ตลอดเวลา 
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