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ข้อมูลทั่วไป 

 ประวัติส่วนตัว 
  ชื่อ  นางสาวเขมิกา นามสกุล  สาทัน 

 เกิดวันท่ี  15  เดือน  มกราคม   พ.ศ.  2519     อายุ  45  ปี 
 เช่ือชาติ   ไทย สัญชาติ  ไทย    
 ภูมิล าเนา  เลขท่ี 182  หมู่ 12 บ้านโพนทอง  ต าบลโพนทอง  อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
 เริ่มรับราชการเมื่อ 11 พฤษภาคม 2555 ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
 โรงเรียนบ้านพฒันาสามัคคี อ าเภอ ภักดีชุมพล จังหวัด ชัยภูมิ 

 ประวัติการศึกษา  ดังแสดงในตาราง  1 

ตาราง  1  แสดงประวัติการศึกษา   

  

ล าดับที่ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา   ปีที่ส าเร็จ วุฒิที่ได้รับ 
1 ประถมศึกษา โรงเรียนสุนทรวฒันา 2531 ป.6 
2 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2534 ม.3 
3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 2537 ปวช. 
4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูง 
สถาบันเทคโนโลยี 
ราชมงคลภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือนครราชสีมา 

2539 ปวส. 

5 ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2542 คบ. 
6 ปริญญาโท 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 2559 คม. 

   
  

สถานที่ท างานปัจจุบัน 
      ต าแหน่งงาน ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการ   สถานท่ีท างาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาชัยภูมิ กระทรวงศึกษาธิการ 
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การปฏบิัตหิน้าที่และความรบัผิดชอบ 

คู่มือการนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษาเล่มนี้ เป็นเครื่องมือส าหรับ                   
ใช้ในการปฏิบัติราชการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิ ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนปฏิบัติราชการ สามารถด าเนินการวิเคราะห์ วิจัย 
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินระบบบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งใน
การบริหารและการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนท่ีตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และคุณลักษณะของคนในศตวรรษท่ี 21 โดยมีหลักการ แนวคิด วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ค่านิยมขององค์กร ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ และวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ในการขับเคล่ือนกระบวนการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
แนวคิด 
 
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
เป็นกลุ่มงานด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
พัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ ผู้เรียนท้ังในระบบ  
นอกระบบและตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา 
 
วัตถุประสงค ์
 

1. เพื่อให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูม ิและสถานศึกษา 
 2. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและ จัด
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 

4. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
 5. เพื่อส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา ให้มีคุณภาพ 
 7. เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา  

8. เพื่อส่งเสริม การศึกษา วิจัย และพัฒนาให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ และ
สถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน 
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วิสัยทัศน์ (Vision) ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  

“สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง” 

พันธกิจ (Mission) ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร

คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่

หลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการจ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นท่ี 

  ส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ ผ่านแนวทางการ

จัดการเรียนรู้เชิงรุก และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนา ผู้เรียนท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ มี

ทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเปิดโลกทัศน์มุมมอง

ร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 

  ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญการในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมท้ัง การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น

ระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน 

  พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาท่ีเน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ          

ต่อคุณภาพการศึกษา 

ค่านิยมองค์กรของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  

“มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด” 

เพื่อให้การขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร   เพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันน าไปสู่คุณภาพของผู้เรียนให้มี
ความรู้ความสามารถและมีคุณลักษณะของคนในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งประกอบด้วย 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) ของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

“สร้างแรงบันดาลใจ ก้าวไกลด้วยปัญญา พัฒนาผู้เรียนสู่คนดี ด้วยวิถีการพึ่งพาตนเอง” 
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พันธกิจ (Mission) ของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความ

เข้าใจในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
     3. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
     4. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนเพื่อให้เกิดการปรับปรุง 
พัฒนา ภายใต้การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม 
 

ค่านิยมองค์กรของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมนิผลการจัดการศึกษา 
 

“ประสานสัมพันธ์ ยึดมั่นในอุดมการณ์ พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ มุ่งคุณภาพการสอนสู่ผู้เรียน” 
 

ข้ันตอนการด าเนินงาน 
 รวบรวม จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ตามสภาพปัญหา ความต้องการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

1. จัดท าเกณฑ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เครื่องมือ และวิธีการนิเทศ การตรวจสอบการจัดการศึกษา   
ของสถานศึกษา 

2. สถานศึกษาประเมินตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑ์ การตรวจสอบการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษา 

3. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามเกณฑ์และตัวชี้วัด วิจัย  
พัฒนารูปแบบ/วิธีการท่ีเหมาะสม 

4. ด าเนินการ พิจารณา คัดเลือกรูปแบบ วิธีการท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนารูปแบบ 
การด าเนินการนิเทศท่ีดี หรือวิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 

5. สรุป อภิปรายผลจากการด าเนินงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษา วิเคราะห์จุดเด่น จุดควรพัฒนา เพื่อก าหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนางานต่อไป 

6. เผยแพร่ผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อหน่วยงาน   
ต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือผู้ท่ีสนใจ 
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 จากขั้นตอนการด าเนินงานท่ีกล่าวมาข้างต้น กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา      
สรุปเป็นแผนผังรูปภาพ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิภาพที่ 1 ขั้นตอนการด าเนินงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 

 

จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ตามสภาพปัญหา                

ความต้องการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

จัดท าเกณฑ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือและวิธีการนิเทศ 

สถานศึกษาประเมินตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑ์และตัวชี้วัด 

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลตามเกณฑ์ของตัวชี้วัด 

ด าเนินการ เลือกวิธีการท่ีเหมาะสม                                                 

ในการปฏิบัติเพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศ 

สรุปผล อภิปรายผล หาจุดเด่น จุดพัฒนา มาก าหนดเป็นแนวทาง  

ในการปรับปรุงแก้ไข และวางแผนการด าเนินงาน 

รายงานผล/เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

ไม่บรรลุ 

วิจัย/พัฒนา 

บรรลุ 
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ขอบขา่ยภารกิจงาน 

 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานรายบุคคลเล่มนี้ ครอบคลุมการด าเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับการนิเทศ 

ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ในส่วนงานท่ีรับผิดชอบและงานท่ีต้องประสานกับสถานศึกษา      ใน

สังกัด และหน่วยงานภายนอกต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

ตามค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ท่ี 181/2563  ลงวันที่   

30 มิถุนายน 2563  มอบหมายหน้าท่ีดังนี้  

 
นางสาวเขมิกา สาทัน ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ มีหน้าท่ีรับผิดชอบดังนี้ 
1. ปฏิบัติหน้าท่ีในกลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา มีหน้าท่ี

ก ากับ ติดตาม ประสานงาน ศึกษาคันคว้า วิคราะห์ วิจัย ส่งเสริมและพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
  2.  ปฏิบัติหน้าท่ีดูแลงานธุรการ มีหน้าท่ี ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร  และผลงานของกลุ่มนิเทศฯ
ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของกลุ่ม 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาช้ันพื้นฐาน ศึกษาคันคว้า วิเคราะห์ วิจัย 
การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา และด าเนินงานยกระดับ
คุณภาพการศึกษาร่วมกับศูนย์พัฒนาวิชการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการงาน
อาชีพ (คอมพิวเตอร์) 

4. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย นิเทศ ก ากับ ติดตาม และรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

4.1 Coding 
4.2 DLIT 
4.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (Admin) 
4.4 งานวิจัย 

 5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีรับผิดชอบ ในสหวิทยาเขตบัวแดงภักดี ได้แก่โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา และโรงเรียนเจียงทอง
พิทยาคม 
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ภารกิจงาน 

1. งานส่งเสริม  พัฒนาสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา   

     ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ          

      1. ศึกษา  ความต้องการส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา          

      2. ด าเนินการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งส่ือต้นแบบของหน่วยงานเพื่อ

สนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา           

      3. ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาส่ือนวัตกรรม และ

เทคโนโลยี          

     4. นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อ

น าผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ          

      5. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้ส่ือ นวัตกรรม

และเทคโนโลยีทางการศึกษา   

      6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา   

     ผลส าเร็จที่คาดหวัง           

     สถานศึกษามีส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า 

2. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห ์วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

     ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ           

      1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  

     2. วิจัยเพื่อพัฒนาส่ือต้นแบบ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของสถานศึกษา           

      3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาท่ีด าเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  พัฒนา

ส่ือ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา    ได้มีโอกาสแลกเปล่ียนผลการวิเคราะห์  วิจัย น าไปใช้ และ

เผยแพร่ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา           

     ผลส าเร็จที่คาดหวัง           

     เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง ได้ศึกษาและน าผลการวิเคราะห์วิจัยไปใช้ในการพัฒนา

ส่ือ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น 
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กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

ภารกิจงาน 
1.  งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  1. ด าเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ  และ

บริหารงานท่ัวไป ของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 2 . รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการ  ด้านบริหารงานบุคคล ด้าน

บริหารงานงบประมาณ และด้านบริหารงานท่ัวไป ในระบบฐานข้อมูล 
3. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

     4. เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและ  Internet 
   5. รายงานผลการวิเคราะห์  ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   1. ข้อมูลพื้นฐานด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และบริหารงานท่ัวไป เป็น
ปัจจุบันและมีสภาพพร้อมใช้งาน                

2. เขตพื้นท่ีการศึกษามีข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

2.  งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
      ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 1. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นท่ี

การศึกษา 
2. จัดท าแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

     3. เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 4. ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเพื่อ

ด าเนินการตามแผน 
ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
3.  งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

      ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
      1. รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
บริหารและการจัดการศึกษา 
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   2. จัดท าสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
    1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูลการ

ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 
    2. ส านักงานเขตพื้นท่ีใช้ประโยชน์จากการรายงานผลเพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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บรรลุผล 

กระบวนงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ล าดับ ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน 

1 
 

 

 

- ศึกษาฐานข้อมูลการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

  ในการจัดการเรียนรู้ 

 

2 
 

 

 

- ให้บริการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

- ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ และผลิตสื่อฯ 

  

3 
 

 

- ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีการผลิตสื่อ/พัฒนาต่อยอดเป็นสื่อต้นแบบ 

  ความรู้ความสามารถในการใช้ และผลิตสื่อฯ 

 

 4 
 - วางแผนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้/ผลิตสื่อ ตามปฏิทินนิเทศ  

  โดยใช้เคร่ืองมือนิเทศที่เหมาะสม 

5 
 

 

- ด าเนินการนิเทศ ติดตาม โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ตามแผนการนิเทศ,  

  ปฏิทินนิเทศ และ เครื่องมือนิเทศ ที่ได้รบัการอนุมัติให้ด าเนินการ 

- สะท้อนผลการนิเทศร่วมกัน เพื่อหาประเด็นในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม  

  และเทคโนโลยีทางการศึกษา ส าหรับการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

 

 
6 

 - จัดให้มีกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อการเผยแพร่ น าเสนอผลงาน และ 

  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

7 
  ไม่บรรลุผล - ประเมินระบบการพัฒนา ส่งเสริมการผลิต การใช้สื่อ นวัตกรรม และ 

  เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน 

  และตัวชี้วัด 

 

8 

 

 - สรุปรายงานผลการนิเทศเสนอผู้บังคับบัญชา และผู้เก่ียวข้อง เพื่อใช้เป็น 

  ข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มนิเมทศฯ และส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

  มัธยมศึกษาชัยภูมิ ต่อไป 

 

ศึกษาฐานข้อมูลการใช้สื่อ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ 

ให้บริการ/ส่งเสริมและพฒันาบุคลากร

ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้/

ผลิตสื่อฯ 

ด าเนินการนิเทศ ติดตาม /  
สะท้อนผลการนิเทศ 

 

 

การจัดการความรู้ 

สรุปรายงานผลการ

ด าเนินงานและเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ 

 

ส่งเสริมและพัฒนาการผลติสื่อ/ 

พัฒนาต่อยอดเป็นสื่อต้นแบบ 

 

 

ประเมินระบบการ

พัฒนา 

 

วางแผนการนิเทศ  

จัดท าปฏทิินนิเทศ และ เครื่องมือ

นิเทศ 
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เห็นชอบ 

กระบวนงานการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการงานอาชีพ 

ล าดับ ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน 

1 
 

 

 

- ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานของโรงเรียนในสังกดั 

  ยุทธศาสตร์ นโยบาย และแนวทางการด าเนินการ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 

  การเรียนการสอนการงานอาชีพ 

 

2 
 

 

 

- จัดท าโครงการตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

- จัดท าบันทึกข้อความพร้อมโครงการเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

ตามล าดับ  

   

3 
  ไม่เห็นชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ผอ.กลุ่มฯ พิจารณาการจัดท าโครงการ และความถูกต้องของการจัดท า 

  เอกสาร  เสนอต่อกลุ่มนโยบายและแผน, รองผอ.สพม.30 และ ผอ.สพม.30  

  พิจารณาเห็นชอบอนุมัติโครงการ หรือแก้ไขตามข้อสั่งการ 

 

 4 
 - บันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ ก าหนดระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย  

  ขออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตาม

งบประมาณ 

  ของโครงการ   

 

 

5 
  ไม่เห็นชอบ - ผอ.กลุ่มฯ พิจารณาการขออนุมัติด าเนินโครงการ และความถูกต้องของ 

  การจัดท าเอกสาร  เสนอต่อ รองผอ.สพม.30 และ ผอ.สพม.30 พิจารณา   

  เห็นชอบอนุมัติโครงการ หรือแก้ไขตามข้อสั่งการ 

 

 6 
 - ด าเนินการจัดการประชุม/อบรม/จัดกิจกรรมตามรายละเอียดของ

โครงการ 

  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสาระการงานอาชีพของโรงเรียนในสังกัด  

7 
 - นิเทศ ติดตามการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน และสะท้อน 

  ผลการนิเทศร่วมกันระหว่างผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศ เพื่อหาประเด็น 

  ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน /สะท้อนผล 

  

8 

 

 - สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการเสนอผู้บังคับบัญชาและหน่วยงาน 

  ที่เก่ียวข้อง 

 

 

ศึกษาข้อมูลสารสนเทศ

พื้นฐาน/นโยบายที่เกี่ยวข้อง 

 

รายงานผลการพัฒนา 

เสนอผู้บังคับบัญชา 

 

จัดท าโครงการพัฒนาการจัด 

การเรียนการสอนการงานอาชีพ 

ผู้บังคับบัญชาพิจารณา 

 

นิเทศ ติดตามการพัฒนาการจัด 

การเรียนการสอนในโรงเรียน/สะท้อน

ผล 

 

ด าเนินโครงการ/จัดกิจกรรมพฒันา 

การเรียนการสอนสาระการงานอาชีพ 

 

 

บันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ 

 

ผู้บังคับบัญชาพิจารณา 

 

เห็นชอบ 



คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานรายบุคคล นางสาวเขมิกา สาทัน  14 

 

เห็นชอบ 

กระบวนงานธุรการ 
 

ล าดับ ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน 

1 

 
 
 

- ธุรการกลุ่มนิเทศรับหนังสือราชการจากธุรการเขตและลงทะเบียนรับ  
- ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พิจารณามอบงานให้ผู้รับผิดชอบ 
 

2 

 
 
 

- พิจารณาวิเคราะห์หนังสือ ตามข้อเท็จจริงและข้อสั่งการในหนังสอื 
- จัดท าบันทึกข้อความเสนอผู้บังคบับัญชาตามล าดับ คือ ผอ.กลุ่มฯ,  
  รอง ผอ สพม.30 ที่รับผิดชอบกลุ่มนิเทศฯ และผอ.สพม.30 เพื่อพิจารณา 
  เห็นชอบให้ด าเนินการตามเสนอ 

3 

  ไม่เห็นชอบ - ผอ.กลุ่มฯ พิจารณาข้อเท็จจริงและข้อสั่งการตามหนังสือ และความถูกต้อง 
  ของการจัดท าเอกสาร เสนอต่อรองผอ.สพม.30 และ/หรือ ผอ.สพม.30  
  พิจารณาใหค้วามเห็นชอบให้ด าเนินการตามเสนอ หรือ แก้ไขตามข้อสั่งการ 
 
 

4 

 - ธุรการกลุ่มนิเทศออกเลขหนังสือราชการผ่านระบบ Smart OBEC 
- ด าเนินการตามข้อสั่งการ แจ้งผู้เก่ียวข้องด าเนินการในส่วน 
  ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ เข้าร่วมการประชุม/อบรม หรือ แจ้งสถานศึกษา 
  ด าเนินการตามข้อสั่งการ 
 
 

5 

 - ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินการตามข้อสั่งการ หรือขออนุมัติ 
  ไปราชการเพื่อเข้าร่วมการประชุม/อบรมตามวันเวลาและสถานที่ที่ก าหนด 
 
 

6 

 - สรุปผลการด าเนินงานในส่วนที่เก่ียวข้อง เพื่อรายงานข้อมูล 
  ต่อผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่สั่งการตามหนังสือราชการ 
 
 

 

7 
 

 - เก็บรวบรวมเร่ืองเข้าแฟ้มแยกหมวดหมู่ตามเร่ืองที่เก่ียวข้อง เพื่อสะดวก 
  ในการสืบค้น หรือด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องในภายหลัง 

 
 
 
 
 

รับหนังสือของหน่วยงาน 

จากธุรการกลุ่ม 

 

พิจารณา วิเคราะห์ 

บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา 

 

 
ผู้บังคับบัญชาพิจารณา 

 

 

ด าเนินการ / แจ้งผู้เกี่ยวข้อง 

 

 

ติดตาม ตรวจสอบผลการปฏบัิติงาน 

 

 

สรุปรายงานผลการด าเนินการ  

เสนอผู้บังคับบัญชา 

 

 
เก็บรวบรวมเรื่อง 

แยกหมวดหมู่ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 ท่ี กระบวนงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
1 งานส่งเสริม และพัฒนา 

ส่ือ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

- มีข้อมูลสารสนเทศการใช้ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
- สถานศึกษามีส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อใช้ 
  ในการจัดการเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า  
- มีรูปแบบระบบการบริการท่ีดี tและมีกระบวนการจัดการความรู้เพื่อ  
  การเผยแพร่ท่ีมีประสิทธิภาพ 
- มีการศึกษาและน าผลการวิเคราะห์วิจัยไปใช้ในการพัฒนาส่ือ   
  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น 

2 งานพัฒนาการเรียนการ
สอนสาระการงานอาชีพ 

- มีข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานของโรงเรียนท่ีเป็นปัจจุบัน 

- มีกิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
ท่ีเหมาะสม 

- มีการนิเทศ ติดตาม โรงเรียนท่ีเป็นระบบและต่อเนื่อง  
3 งานธุรการ 

 
- การปฏิบัติงานด้านเอกสารเป็นระบบ ถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
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ปัญหา/ ความเสี่ยง /ข้อควรระวังส าคัญท่ีพบในการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหา 

ท่ี กระบวนงาน ปัญหา/ ความเสี่ยง/ ข้อควร

ระวังส าคัญท่ีพบในการ

ปฏิบัติงาน  

วิธีการแก้ไขปัญหา/  

ลดความเสี่ยง 

1 งานส่งเสริม และพัฒนา 

ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

ทางการศึกษา 

- การส่งเสริม พัฒนา  

  ไม่ต่อเนื่อง 

- ส่งเสริมการพัฒนาส่ือ 

  และนิเทศด้วยวิธีการต่างๆ 

2 การพัฒนาการเรียนการสอน

สาระการงานอาชีพ 

- นักเรียนไม่เห็นความส าคัญ 

  ของการการเรียน 

- ส่งเสริมการด าเนินการ 

  ของโรงเรียนหลากหลาย

รูปแบบ 

3 งานเลขานุการคณะกรรมการ 

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน

และนิเทศการศึกษาของเขต

พื้นท่ีการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

- การประชุมไม่สม่ าเสมอ - จัดท าปฏิทินการประชุม 

  ให้ยืดหยุ่นได้ตามบริบท และ 

  สถานการณ์ 
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ระบบติดตามประเมินผล 

 1.  ติดตามการด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ, รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ (ท่ีรับผิดชอบกลุ่ม

นิเทศฯ) และผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูม ิ  

2.  ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการน าคู่มือการปฏิบัติงานไปใช้ โดยผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ       

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ (ท่ีรับผิดชอบ) และผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูม ิ
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เอกสารอ้างอิง 

 1.  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

 2.  ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

 3.  ค าส่ังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ท่ี 181/2563  ลงวันท่ี  30 มิถุนายน 

2563   
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แผนที่เขตพื้นที่บริการของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูม ิ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ มีพื้นท่ีบริการทางการศึกษา จ านวน 16 อ าเภอ  พื้นท่ี 
12,778.3 ตารางกิโลเมตร มีโรงเรียนในสังกัด จ านวน 37 โรงเรียน  และมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ  เพชรบูรณ์ และ ขอนแก่น 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ขอนแก่น  และ นครราชสีมา 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ลพบรุี  และ เพชรบูรณ์ 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ  นครราชสีมา  และ ลพบุรี   

●คอนสารวิทยาคม 

●โนนคูณวทิยาคาร รชัมคัลาภิเษก 

●หนองบวัแดงวทิยา 

●นางแดดวงัชมภูวทิยา รชัมงัคลาภิเษก 

●คูเมืองวทิยา 

●หนองบวัระเหววิทยาคาร 

●เจียงทองพทิยาคม 

●ภกัดีชุมพลวทิยา 

● นายางกลกั

พทิยาคม 

●เทพสถิตวิทยา 

●เพชรพทิยาสรรค์ 

● เรงิรมย์

วทิยาคม 
●บางอ าพนัธว์ิทยาคม 

●จตัุรสัวทิยาคาร 

●ละหานเจรญิวทิยา 
●หนองบวับานวทิยา 

●บา้นเขวา้วิทยายน 

●บา้นแทน่วิทยา 

●โนนสะอาดวทิยา 

●คอนสวรรค์ 

●สามหมอวทิยา 
●ปู่ ดว้งศึกษาลยั 

●ภูเขียว 

●หนองคอนไทยวิทยาคม 
●พระธาตุหนองสามหม่ืน 

●แกง้ครอ้วทิยา 

●นาหนองทุม่วทิยา 
●ทา่มะไฟหวานวทิยาคม 

●บา้นค่ายวทิยา 
●ชีลองวทิยา 

●เมืองพญาแลวทิยา 
●สตรีชยัภูมิ 

●ชยัภูมิภกัดีชุมพล 

●กุดตุม้วทิยา 
●ภูพระวทิยาคม 

●กาญจนาภิเษกวทิยาลยั ชยัภูมิ 

●หว้ยแยว้ิทยา 
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ช่ือโรงเรียน สพม.30 
 

โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล     โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ     โรงเรียนเรงิรมย์วิทยาคม 
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา    โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 
โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา     โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 
โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา     โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 
โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัยชัยภูมิ   โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 
โรงเรียนภูพระวิทยาคม 
โรงเรียนชีลองวิทยา 
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 
โรงเรียนคอนสวรรค์ 
โรงเรียนสามหมอวิทยา 
โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 
โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย 
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
โรงเรียนคูเมืองวิทยา 
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 
โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 
โรงเรียนภูเขียว 
โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 
โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 
โรงเรียนแกง้คร้อวิทยา 
โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 
โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 
โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 
โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 
โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 
โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 
โรงเรียนบางอ าพนัธ์วิทยาคม 
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สหวิทยาเขต สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

 ท่ี สหวิทยาเขต  โรงเรียน ประธานสหวิทยาเขต 

1 เมืองพระยาภักดีชุมพล 1. ชัยภูมิภักดีชุมพล 
2. เมืองพญาแลวิทยา 
3. ชีลองวิทยา 
4. บ้านเขว้าวิทยายน 

 นายปรีชา  เคนชมภู  

 2  พญาแล 1. สตรีชัยภูมิ 
2. บ้านค่ายวิทยา 
3. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 
4. กุดต้มวิทยา 
5. ภูพระวิทยาคม  

 นายวีระศักด์ิ  สายสุวรรณ 

 3  แก้งคร้อ-คอนสวรรค์ 1. แก้งคร้อวิทยา 
2. นาหนองทุ่มวิทยา 
3. ท่ามะไฟหวานวิทยาคม 
4. คอนสวรรค์ 
5. สามหมอวิทยา 
6. โนนสะอาดวิทยา 
7. ปู่ด้วงศึกษาลัย 

 นายวีรยุทธ  ปรุงชัยภูมิ 

 4  บัวแดงภักดี 1. หนองบัวแดงวิทยา 
2. นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
3. คูเมืองวิทยา 
4. ภักดีชุมพลวิทยา 
5. เจียงทองพิทยาคม 

 นายชัยรัตน์  เจริญสุข 

 5  ภูตะเภา-ทุ่งกะมัง 1. ภูเขียว 
2. หนองคอนไทยวิทยาคม 
3. พระธาตุหนองสามหมื่น 
4. บ้านแท่นวิทยา 
5. คอนสารวิทยาคม 
6. โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิษก  

 นายกษิดิษ  ปลื้มญาติ 

 6  เมืองสี่มุม 1. จัตุรัสวิทยาคาร 
2. หนองบัวบานวิทยา 
3. ละหานเจริญวิทยา 
4. หนองบัวระเหววิทยาคาร 
5. ห้วยแย้วิทยา 

นายอมร  ชัยวิเชียร 

 7  ดอกกระเจียว 1. เทพสถิตวิทยา 
2. นายางกลักพิทยาคม 
3. บางอ าพันธ์วิทยาคม 
4. เพชรพิทยาสรรค์ 
5. เริงรมย์วิทยาคม 

 นายประวิทย์  พลอยด า 
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