
 

 
            คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานรายบุคคล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางศศิธร  โพธิ์อ่อนแย้ม 
ศึกษานิเทศก์ 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

   

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาชัยภูม ิ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 



 
ค าน า 

 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานรายบุคคลฉบับนี้ จัดท าข้ึนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ        
นางศศิธร  โพธ์ิอ่อนแย้ม ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อย่างมีระบบ มีคุณภาพและมาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดของกระบวนงานที่มีความสอดคล้องสัมพันธ์กับภาระงาน        
ตามคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ่งมีบทบาทส าคัญเกี่ยวกับ
งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ งานวัดและประเมินผลการศึกษา งานส่งเสริมและ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัด
การศึกษา งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และ งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ตลอดทั้ง การมีส่วนร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงาน            
กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้จัดท าได้ใช้แนวทางหลักในการปฏิบัติราชการ ตามบทบาทอ านาจหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติ จัดท าให้ครอบคลุม ถูกต้อง ครบถ้วน มีความชัดเจนต่อการน าสู่การปฏิบัติ  

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและ 
ประเมินผลการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างถูกต้อง สามารถพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการ
วัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานที่สามารถตรวจสอบได้ ต่อไป  
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ส่วนท่ี 1 
บทน า 

 
1. แนวคิด 
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน เป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือการแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงาน และ    
การพัฒนางาน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย     
การเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา รวมทั้ง ต้องฝึกฝนให้มีทักษะหรือความช านาญสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง  การจัดท าคู่มือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานรายบุคคลที่ดี ควรมีมาตรฐาน ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร และแสดงถึงรายละเอียดข้ันตอน
การปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบ และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 
เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผล หรือ การบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญ
ของกระบวนการ และ เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนา    
ให้การท างานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้ง  แสดงหรือเผยแพร่
ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากคู่มือการปฏิบัติงานที่มีอยู่ เพื่อขอการรับ
บริการที่ตรงกับความต้องการ 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นกลุ่มงานที่ด าเนินการ
เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและ    
การจัดการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหาร และการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ    
เท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้       
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา ในงานตามภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาที่มีศึกษานิเทศก์แต่ละคนรับผิดชอบตามกรอบงานที่ได้รับมอบหมาย โดยตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงานดังนี้ 

1.1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพือ่พัฒนาการนิเทศการศึกษา เพื่อให้เกิดการพฒันาวิชาชีพทางการศึกษา
อย่างสม่ าเสมอ 

1.2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้รับการนิเทศ 
1.3 มุ่งมั่นพฒันาผูร้ับการนเิทศใหล้งมอืปฏิบัติกจิกรรมจนเกิดผลตอ่การพัฒนาอย่างมีคุณภาพเต็มศักยภาพ 
1.4 พัฒนาแผนการนิเทศให้มีคุณภาพสูง สามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง 
1.5 พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงข้ึนเป็นล าดับ 
1.6 จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้รับการนิเทศ 
1.7 ด าเนินการและรายงานผลการนิเทศการศึกษาให้มีคุณภาพสูงได้อย่างเป็นระบบ 
1.8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
1.9 ร่วมพัฒนางานกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ 
1.10 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
1.11 เป็นผู้น าและสร้างผู้น าทางวิชาการ 
1.12 สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์ 

 
 
 
 



 
2 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานรายบุคคล  นางศศิธร  โพธ์ิอ่อนแย้ม 

 
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพื่อให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 
 2.2 เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  
 2.3 เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน การศึกษาชาติ  
 2.4 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา ให้มีคุณภาพ  
 2.5 เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา   
 2.6 เพื่อส่งเสริมการศึกษา วิจัย และพัฒนาให้เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน  
 
3. ขอบข่ายภารกิจงาน 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานรายบุคคลเล่มนี้ ครอบคลุมการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงาน           
ของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และภารกิจงานของ นางศศิธร  โพธ์ิอ่อนแย้ม ศึกษานิเทศก์ 
ที่ได้รับมอบหมายในการประสานงานกับสถานศึกษาในสังกัด และหน่วยงานภายนอกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
  3.๑ งานธุรการ   
  3.๒ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้  
  3.๓ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  
  3.๔ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
  3.๕ กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
  3.๖ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
  3.๗ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  
  3.8 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 
4. บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

บทบาทหน้าที่ตามประกาศประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงาน      
เขตพื้นที่การศึกษาพ.ศ. 2560 มอบอ านาจหน้าที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนี ้

     4.1 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
                4.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
                4.3 วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา 
                4.4 วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  รวมทั้งประเมิน 
ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
                4.5 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
                4.6 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
                4.7 ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ        
เขตพื้นที่การศึกษา 
                 4.8 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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5. แผนผังกลุ่มงานตามภารกิจ 
 

 
 
 
 
 
 

 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
      การศึกษาพิเศษและผู้มีความสามารถพิเศษ 
 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและ 

กระบวนการเรียนรู้ 
 

 
 

 งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 งานส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
 งานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการวดัและประเมนิผลการศึกษา 
 งานทดสอบทางการศึกษา 
 
 
 งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา 
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

        
 งานสง่เสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรยีนรู ้
 งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 

หน่วยงานที่เก่ียวข้องและชุมชน 
 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 
 

 งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและ 

ภายนอกสถานศึกษา 
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยมาตรฐานและการประกัน 

คุณภาพการศึกษา 
 
 

 งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
 งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 

การศึกษา 
 งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 

การศึกษา   

 
 
 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

กลุ่มงานวดัและประเมินผล 
การศกึษา 

  
 

กลุ่มงานพฒันาหลกัสตูรการศกึษา       
ขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาส่ือนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

 
ทางการศึกษา 

 

งานธุรการ 

 

กลุ่มงานนิเทศตดิตามและประเมินผลระบบ
บริหารและการจดัการศึกษา 

         
 

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 
 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ 
ตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  

และนิเทศการศกึษา 
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6. ภาระงานตามภารกิจ  
 6.1 งานธุรการ  
    ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
    ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่มให้สามารถ ด าเนินงาน
ตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
    ๒. ศึกษา วิเคราะห์ สภาพของกลุ่ม และออกแบบ ระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม และสอดคล้องกับ 
ระบบงานสารบรรณของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
    ๓. ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม  
    ๔. ประสานงานกับกลุ่มอื่นในส านักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่ เกี่ยวข้องกับ           
การบริหารงานของกลุ่ม  
    ๕. ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่ม ให้ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ  
    ๖. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของกลุ่ม  
    ผลส าเร็จท่ีคาดหวัง  
    การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานเป็นระบบ สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
 
 6.2 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้  

 
    6.2.1 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี
ความสามารถพิเศษ  
      ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
   ๑. ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถ
พิเศษ  
   ๒. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ ทั้งใน
และต่างประเทศ  
   ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ  
ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา โดย   
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    ๓.๑ พัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ  
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และด าเนินการวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาหลักสูตรได้   
    ๓.๒ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      
ในการจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ  
   ๔. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส  
และผู้มีความสามารถพิเศษ และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้านการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  
   ๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่จัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิ เศษ ผู้ด้อยโอกาส และ      
มีความสามารถพิเศษ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นต้น  
  ผลส าเร็จท่ีคาดหวัง  
   นักเรียนก่อนวัยเรียน ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 
ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง ในสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้โดยครูและผูบ้ริหารสถานศึกษาที่มีความรู้  ความ
เข้าใจและมีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและมีความทันสมัยอยู่เสมอ  
 
  6.2.2 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
   ๑. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕51 และมาตรฐานการเรียนรู้         
ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
   ๒. ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดท าระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินการดังนี้   
    ๒.๑ ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร   
    ๒.๒ รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร  
   ๓. พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  
   ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสียทุกฝ่าย  
   ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนใหส้ถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น โรงเรียน ๒ ภาษา โรงเรียนตามแนว
พุทธ โรงเรียนกีฬา โรงเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอัจฉริยะ   
   ๖. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น Home School การศึกษาที่จัดในสถาน
ประกอบการ ฯ เป็นต้น  
   ๗. ส่งเสริมและสนับสนุนใหค้รูออกแบบการเรียนรูแ้ละจดัการเรียนรูต้ามแนวปฏิรูปกระบวนการเรยีนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
   ๘. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัย           
ในช้ันเรียนและการนิเทศภายใน  
   ๙. ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา และน า
ข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา  
   ผลส าเร็จท่ีคาดหวัง  
    นักเรียนวัยเรียนทุกคนที่อยู่ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานได้รับการจัดการเรียนรู้โดยครูและผู้บริหาร 
สถานศึกษาที่มีความรู้ ความเข้าใจการศึกษาข้ันพื้นฐานตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ และมีความสามารถในการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
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  6.2.3 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
   ๑. ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
   ๒. ด าเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
   ๓. สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู 
ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง   
   ๔. เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
   ๕. น าผลการวิจัยไปก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้  
   ผลส าเร็จท่ีคาดหวัง  
    สถานศึกษามีผลการศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 
 6.3 กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา   

 
  6.3.1 งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา  
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
   ๑. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผลการศึกษา     
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
   ๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลในสถานศึกษา    
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
   ๓. ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษา     
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
   ๔. จัดท าคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย  
  ผลส าเร็จท่ีคาดหวัง  
   ๑. ครูและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียน ทั้งการวัดผล 
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
   ๒. การวัดผลและประเมินผลสอดคล้องตามแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
   ๓. ครูและผู้ที่ เกี่ยวข้องใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล และน าผลการวัดและ 
ประเมินผลไปพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล  
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 6.3.2 งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา  
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
  ๑. รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา  
  ๒. ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดท าแล้ว คัดเลือกให้เหมาะสมกับเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา  
  ๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ครอบคลุมด้านต่อไปนี้  
   ๓.๑ เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ  
   ๓.๒ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
   ๓.๓ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง  
   ๓.๔ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
   ๓.๕ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และการเขียนสื่อความ  
  ๔. บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา  
  ผลส าเร็จท่ีคาดหวัง  
   มีคลัง เครื่องมือวัดและประเมินผลระดับเขตพื้นที่ การศึกษาที่ สอดคล้องกับความต้องการ               
ของสถานศึกษา  
 6.๓.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา  
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
  ๑. ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  
  ๒. ด าเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  
  ๓. จัดท ารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  
  ๔. เผยแพร่ผล การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  
 ผลส าเร็จท่ีคาดหวัง  
  สถานศึกษามีการวัดผลและประเมินผลการศึกษาที่ถูกต้อง และมีคุณภาพ 
 6.๓.๔ งานทดสอบทางการศึกษา  
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
  ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา  
  ๒. วางแผนการทดสอบทางการศึกษา ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระของหลักสูตรการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  
  ๓. ก าหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามที่กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติก าหนด  
  ๔. ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  
  ๕. ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถให้กับนักเรียน  
  ๖. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา  
  ๗. จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 ผลส าเร็จท่ีคาดหวัง  
  มีคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และมีข้อมูลคุณภาพ การศึกษา
ของผู้เรียน  
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 6.๔ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
 

 
  6.4.1 งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
   ๑. ศึกษา ความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา   
   ๒. ด าเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพื่อสนับสนุน 
ช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา  
   ๓. ส่งเสริมและพัฒนาคร ูผู้บรหิาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ เทคโนโลยี  
   ๔. นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  เพื่อน าผลมา
ปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ  
   ๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีทางการศึกษา  
   ๖. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
 ผลส าเร็จท่ีคาดหวัง  
  สถานศึกษามีสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า  
 6.๔.๒ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
  ๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ทางการศึกษา  
  ๒. วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ ของ
สถานศึกษา  
  ๓. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาที่ด าเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย น าไปใช้ และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม  และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา  
 ผลส าเร็จท่ีคาดหวัง  
  เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง ได้ศึกษาและน าผลการวิเคราะห์วิจัยไปใช้ในการพัฒนาสื่อ  
นวัตกรรม และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถ่ิน  
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 6.5 กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  

 
  6.๕.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ   
   ๑. รวบรวม จัดท า ระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการ 
เรียนรู้  
   ๒. ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  
   ๓. จัดท าแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้  
   ๔. ด าเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ โครงการเป็นฐาน ดังนี้  
    ๔.๑ การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ายบริหารเป็นหลักในการนิเทศภายใน  ส่งเสริม
ครูเป็นผู้สร้างกัลยาณมิตร นิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศ ครูต้นแบบ ครูแกนน า ผู้ปกครอง ชุมชน และ     
ภูมิปัญญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก รวมทั้ง ส่งเสริมการนิเทศที่มีการรวมพลังจากทุกฝ่าย  
     ๔.๒ การนิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน เช่น โครงการน าร่อง (Pilot Study) โครงการร่วมพัฒนา 
(Joint Project) เป็นต้น  
   ๕. จัดท าสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่ประสบ
ผลส าเร็จ  
  ผลส าเร็จท่ีคาดหวัง  
   สถานศึกษาได้รับการพัฒนาการจดัระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ  
 6.๕.๒ งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสถานศึกษา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
และชุมชน  
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
  ๑. ประสานการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นที่การศึกษา  
  ๒. จัดท าแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  
  ๓. ด าเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย  
   ๓.๑ พัฒนาห้องเรียน หรือสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
   ๓.๒ จัดต้ังและด าเนินการในรูปแบบของเครือข่ายชุมชน  
   ๓.๓ จัดเวทีวิชาการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
   ๓.๔ จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนน า ครูต้นแบบ ครูแห่งชาติ เป็นต้น  
  ๔. จัดท าสรุปรายงาน และเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบเครือข่ายการนิเทศ  
 



 
10 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานรายบุคคล  นางศศิธร  โพธ์ิอ่อนแย้ม 

  ผลส าเร็จท่ีคาดหวัง  
   ๑. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาจากองค์กรเครือข่ายอย่างเป็นระบบ  
   ๒. หน่วยงาน ชุมชน องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
 6.๕.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ 
สถานศึกษา  
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
  ๑. จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ของสถานศึกษา  
  ๒. ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าเกณฑ์ ดัชนีช้ีวัดความส าเร็จ ในการบริหารและการจัดการศึกษา  
  ๓. ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน        
ของสถานศึกษา  
  ๔. สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดท ารายงานเผยแพร่ 
 ผลส าเร็จท่ีคาดหวัง  
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา น าผลการรายงานไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาให้ได้ 
มาตรฐาน  
 6.๕.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
   ๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา   
  ๒. ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
   ๒.๑ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
   ๒.๒ การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล  
   ๒.๓ การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ  
  ๓. สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารและการจัด
การศึกษา  
  ผลส าเร็จท่ีคาดหวัง  
   เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบการบริหารและการจัด
การศึกษา และน าผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 
 6.๖. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
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 6.6.1 งานส่งเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
   ๑. ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจนกฎเกณฑ์ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง  
   ๒. ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานการศึกษา แล้วน ามา
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
   ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน  
   ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา  ให้สอดคล้องกับ 
สภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน /ท้องถ่ิน รวมทั้งการก าหนดตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ในการแปลผล และตัดสิน
การผ่านมาตรฐานพร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน  
   ๕. ร่วมก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับ
สถานศึกษา  
   ๖. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีหลักการ และแนวคิด
อยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา  
   ๗. นิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
  ผลส าเร็จท่ีคาดหวัง  
   สถานศึกษามีความสามารถในการจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  
  6.๖.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  
   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
   ๑. จัดท าระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
   ๒. นิเทศ สถานศึกษา เพื่อให้สามารถด าเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน สถานศึกษา
โดยการประเมินตนเอง  
   ๓. ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อหาจุดพัฒนาและน ามาเป็นแนวทาง  ในการปรับปรุง
สถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์  
   ๔. จัดต้ังคณะท างานเพื่อรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐาน  ตามเกณฑ์
อย่างเป็นระบบ  
   ๕. จัดต้ังคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ด าเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์  
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อก าหนดนโยบายในการพัฒนาการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา  
   ๖. จัดท าระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
   ๗. จัดท าเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน จากคณะกรรมการ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
   ๘. นิเทศ ติดตาม ก ากับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์   
  ผลส าเร็จท่ีคาดหวัง  
   สถานศึกษาทุกแห่งในเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ทั้งโดยวิธีการ
ประเมินตนเอง และจากคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
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  6.๖.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา  
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
   ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง         
ของสถานศึกษา  
   ๒. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
   ๓. ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพื่ อเสนอรายช่ือสถานศึกษา   
ต่อส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
   ๔. ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อถึงก าหนดการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  

  ๕. ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 ผลส าเร็จท่ีคาดหวัง  

   สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
  6.๖.๔ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
   ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา ของแต่ละ
หน่วยงาน  
   ๒. ส่งเสริม สนับสนุนและหรือร่วมกับสถานศึกษาด าเนินการวิจัยมาตรฐานและ  
การประกันคุณภาพการศึกษา   
   ๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาใช้ใน
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
   ๔. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   
   ๕. นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและน าผลมาใช้
ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
  ผลส าเร็จท่ีคาดหวัง  
   สถานศึกษาทุกแห่งน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
 
 6.๗ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  
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  6.๗.๑ งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ  
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
   ๑. ด าเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และ บริหารงานทั่วไป 
ของเขตพื้นที่การศึกษา  
   ๒. รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงาน
งบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป ในระบบฐานข้อมูล  
   ๓. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  
   ๔. เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและ Internet  
   ๕. รายงานผลการวิเคราะห์ ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  
  ผลส าเร็จท่ีคาดหวัง  
   ๑. ข้อมูลพื้นฐานด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และบริหารงานทั่วไป เป็นปัจจุบันและ     
มีสภาพพร้อมใช้งาน  
   ๒. เขตพื้นที่การศึกษามีข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
  6.๗.๒ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
   ๑. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  
   ๒. จัดท าแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
   ๓. เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
   ๔. ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพื่อด าเนินการ
ตามแผน  
  ผลส าเร็จท่ีคาดหวัง  
   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
  6.๗.๓ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
   ๑. รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การบริหารและ
การจัดการศึกษา  
   ๒. จัดท าสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อคณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  
  ผลส าเร็จท่ีคาดหวัง  
   ๑. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูลการติดตาม 
และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา  
   ๒. ส านักงานเขตพื้นที่ใช้ประโยชน์จากการรายงานผลเพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 
 
 
 



 
ส่วนท่ี ๒ 

ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
 
 ตามค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ที่ 312/2564 ลงวันที่ 3  พฤศจิกายน ๒๕๖4    
ได้มอบหมายหน้าที่บุคลากรรับผิดชอบการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษาเพื่อให้การ
ปฏิบัติราชการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา
ชัยภูมิ เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนปฏิบัติราชการ สามารถ ด าเนินการวิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินระบบบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อให้ สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้โรงเรียน เป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายการจัดการศึกษา   
 ในการนี้ ข้าพเจ้า นางศศิธร  โพธ์ิอ่อนแย้ม ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้  

1. ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
  2. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของ

เขตพื้นที่การศึกษา 
 3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การ
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา และด าเนินงานยกระดับคุณภาพ
การศึกษาร่วมกับศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 4. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่
รับผิดชอบในสหวิทยาเขตพญาแล  
 5. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย นิเทศ ก ากับ ติดตาม และรายงานผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายดังนี้ 
     5.1 โรงเรียนมาตรฐานสากล  
     5.2 เขตสุจริต 

  6. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย  
๑. ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
    ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑.๑ บริหารงานในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้แก่ การควบคุม ก ากับ ดูแล ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษาให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ตลอดจนการเร่งรัดและพัฒนางานให้ส าเร็จ ถูกต้อง ทันตาม ก าหนดเวลา  
 ๑.๒ พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ ให้ความเห็นในบันทึกเสนอของบุคลากรกลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายข้อบังคับ หนังสือ
ราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดูแลงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา และเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ตามล าดับ  
 ๑.๓ ประเมินผลงานบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เสนอแนะ ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ในการพิจารณาความดีความชอบของศึกษานิเทศก์และบุคลากร       
ในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
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 ๑.๔ ร่วมมือกับหน่วยงาน สถานศึกษาและส่วนราชการอื่นในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศ และ      
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด  
 ๑.๕ ประสานการด าเนินงานและจัดท าระเบียบวาระการประชุมในส่วนที่เกี่ยวกับภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษากับหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 ๑.๖ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  
 ๑.๗ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
 
๒. เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.)   
    ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๒.๑ งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ  
    ๒.๑.๑ ด าเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และ บริหารงานทั่วไป
ของเขตพื้นที่การศึกษา  
  ๒.๑.๒ รวบรวม วิเคราะห์และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงาน
งบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป ในระบบฐานข้อมูล  
  ๒.๑.๓ ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  
  ๒.๑.๔ เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและInternet  
  ๒.๑.๕ รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  
 ผลส าเร็จท่ีคาดหวัง  
  ๑) ข้อมูลพื้นฐานด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และบริหารงานทั่วไป เป็นปัจจุบันและมี
สภาพพร้อมใช้งาน  
  ๒) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 2.2 งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
  ๒.๒.๑ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  
  ๒.๒.๒ จัดท าแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
  ๒.๒.๓ เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
  ๒.๒.๔ ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพื่อด าเนินการ
ตามแผน  
 ผลส าเร็จท่ีคาดหวัง  
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ มีแผนการติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา  
 ๒.๓. งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
   ๒.๓.๑ รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การบริหารและ
การจัดการศึกษา  
     ๒.๓.๒ จัดท าสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
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 ผลส าเร็จท่ีคาดหวัง  
     ๑) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูล
การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา  
      ๒) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ใช้ประโยชน์จากการรายงานผล  เพื่อวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  
 
3. นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประสาน ส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา และด าเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษาร่วมกับศูนย์พัฒนา
วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 3.1 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  
  3.1.1 รวบรวม จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  3.1.2 ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  
  3.1.3 จัดท าแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  
  3.1.4 ด าเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ายบริหารเป็นหลักในการนิเทศภายใน 
ส่งเสริมครูเป็นผู้สร้างกัลยาณมิตร นิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศ ครูต้นแบบ ครูแกนน า ผู้ปกครอง ชุมชน 
และภูมิปัญญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก รวมทั้ง ส่งเสริมการนิเทศที่มีการรวมพลังจากทุกฝ่าย  
       3.1.5 จัดท าสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่ประสบ
ผลส าเร็จ  
 ผลส าเร็จท่ีคาดหวัง  
  สถานศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ  
 3.2 งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของสถานศึกษา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและชุมชน  
  3.2.1 ประสานการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับ
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  3.2.2 จัดท าแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในสถานศึกษา  
  3.2.3 ด าเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ ที่
หลากหลาย เช่น  
   ๑) พัฒนาห้องเรียน หรือสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
   ๒) จัดต้ังและด าเนินการในรูปแบบของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 
   ๓) จัดเวทีวิชาการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
   ๔) จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนน า ครูต้นแบบ ครูแห่งชาติเป็นต้น  
   ๕) จัดท าสรุปรายงาน และเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบ เครือข่ายการนิเทศ  
 ผลส าเร็จท่ีคาดหวัง  
  ๑) สถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาจากองค์กร/เครือข่ายอย่างเป็นระบบ  
  ๒) หน่วยงาน ชุมชน องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
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 3.3 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             
ของสถานศึกษา  
  3.3.1 จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและการจัด การเรียนรู้     
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของสถานศึกษาในสังกัด  
  3.3.2 ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าเกณฑ์ดัชนีช้ีวัดความส าเร็จในการบริหารและการจัดการเรียนรู้       กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
  3.3.3 ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ     
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
  3.3.4 สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลและจัดท ารายงานเผยแพร่  
 ผลส าเร็จท่ีคาดหวัง  
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ และสถานศึกษาน าผลการรายงานไปใช้ในการพัฒนา
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน  
 
4. ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ก ากับ ติดตามและประสานงานโรงเรียนในสหวิทยาเขตพญาแล  
    ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
   ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ประสานงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาที่รับผิดชอบในสหวิทยาเขตพญาแล ได้แก่ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ โรงเรียนกาญจนาภิเษก   
วิทยาลัย ชัยภูมิ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา และ โรงเรียนภูพระวิทยาคม  ดังนี้ 
  4.1 ส่งเสริม สนับสนุน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา การใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายในสถานศึกษา การนิเทศภายในสถานศึกษา ตลอดจนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา    
ในสหวิทยาเขต 
  4.2 ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามภารกิจทั้ง 4 ด้านของสถานศึกษา ได้แก่ วิชาการ ด้านบุคลากร ด้าน
งบประมาณ และบริหารงานทั่วไป 
  4.3 นิเทศ ติดตาม การด าเนินงานตามนโยบาย จุดเน้น สพฐ., สพม.ชัยภูมิ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
  4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ      
ในการแข่งขันในระดับต่างๆ เช่น ระดับสหวิทยาเขต ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับภาคและ ระดับประเทศ   
  4.5 คัดเลือกสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดี Best Practices ในการส่งเสริมและพัฒนายกระดับคุณภาพ
การศึกษาที่ประสบผลส าเร็จ เพื่อเป็นแบบอย่าง  
  4.6 สรุปรายงานผลการส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประสานงานสถานศึกษาในสหวิทยา
เขตพญาแล เสนอต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  4.7 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี Best Practices 
 ผลส าเร็จท่ีคาดหวัง  
        โรงเรียนในสหวิทยาเขต ทั้ง 5 โรงเรียน ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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5. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย นิเทศ ก ากับ ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน
ตามนโยบายดังน้ี 
  5.1 โรงเรียนมาตรฐานสากล  
    ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  นิเทศ ก ากับ ติดตาม การขับเคลื่อนการด าเนินงานของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัด 
สพม.ชัยภูมิ ทั้ง 21 โรงเรียน ให้สามารถด าเนินการตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล ในการจัดการเรียนการสอน 
IS และการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยด าเนินการดังนี้ 

 3.1.1 จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 3.1.2 ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงาน 
ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอน IS และ การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์ 
 3.1.3 ด าเนินการนิเทศ ให้ค าแนะน าในการจัดท าเอกสารรายงาน วิธีการและผลการด าเนินงาน       
การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์ฯ ตามระดับที่ขอประเมิน 

 3.1.4 ร่วมตรวจประเมิน 3 ข้ันตอน คือ 1. Independent Review 2. Concensus  Review         
3. Site Visit (ระดับ ScQA ประเมินโดยกรรมการจากสพม.ชัยภูมิ  และ ระดับ OBECQA) ประเมินโดยกรรมการจาก
สพฐ. และสรุปรายงาน สพฐ. ให้การรับรอง 
       3.1.5 จัดท าสรุปรายงานผล และเผยแพร่ผลการด าเนินงาน 
 ผลส าเร็จท่ีคาดหวัง  
        โรงเรียนในโครงการสามารถด าเนินการตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล ในการจัดการเรียน       
การสอน IS และการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 5.2 เขตสุจริต 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
   ด าเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
(โรงเรียนสุจริตและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ดังนี ้

5.2.1 จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”   
(โรงเรียนสุจริตและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)  
 5.2.2 ประชุม วางแผน วิเคราะห์ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาเพื่อวางแผนด าเนินงาน  และเตรียม
ความพร้อมในการประเมิน 

 5.2.3 ด าเนินกิจกรรมต่างๆ รวมถึง ประเมิน IIT, EIT และ รวบรวม เอกสาร หลักฐาน เพื่อประเมิน 
OIT Online ตามระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งในส่วนของเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด 

 5.2.4 นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน และ สรุปรายงานผลการด าเนินงาน เสนอผู้บังคับบัญชา
และผู้เกี่ยวข้องทราบ และ ใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาต่อไป 
 ผลส าเร็จท่ีคาดหวัง  

     เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดได้รับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล          
เพื่อป้องกันการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 3 
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 

 
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน Flow Chart  

ข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นผังการไหลของการปฏิบัติงานตามกระบวนงาน เพื่ออธิบายรายละเอียดการ
ด าเนินงานในแต่ละข้ันตอนของกระบวนงานน้ันๆ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุดของงาน  
 1.1 งานธุรการ 
 1.2 งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
 1.3 งานวัดและประเมินผลการศึกษา 
 1.4 งานส่งเสริมและพฒันาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 1.5 งานวัดและประเมินผลการศึกษา 

1.6 งานเลขานุการคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นทีก่ารศึกษา  
                (ก.ต.ป.น.) 

1.7 งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
1.8 งานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 
1.9 งานพัฒนาโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 1.10 งานพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสจุริต 
 

ค าอธิบาย หรือ เงือ่นไขที่ส าคัญในการด าเนินงาน  
       จุดเริม่ต้นและสิ้นสุดของการปฏิบัตงิาน 
       กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 
       การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนมุัต ิ
       ทิศทาง หรือการเคลือ่นไหวของงาน 
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เห็นชอบ 

 
กระบวนงานธุรการ 

 
ล าดับ ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน 

1 
 

 

 

- ธุรการกลุ่มนิเทศรับหนังสือราชการจากธุรการเขตและลงทะเบียนรับ  
- ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พิจารณามอบงานให้ผู้รับผิดชอบ 

 

2 
 

 

 

- พิจารณาวิเคราะห์หนังสือ ตามข้อเท็จจริงและข้อสั่งการในหนังสือ 
- จัดท าบันทึกข้อความเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ คือ ผอ.กลุ่มฯ,  
  รอง ผอ สพม.ชัยภูม ิที่รับผิดชอบกลุ่มนิเทศฯ และผอ.สพม.ชัยภูม ิเพ่ือพิจารณา 
  เห็นชอบให้ด าเนินการตามเสนอ 

3 
  ไมเ่ห็นชอบ - ผอ.กลุ่มฯ พิจารณาข้อเท็จจริงและข้อสั่งการตามหนังสือ และความถูกต้อง 

  ของการจัดท าเอกสาร เสนอต่อรองผอ.สพม.ชัยภูม ิและ/หรือ ผอ.สพม.ชัยภูมิ  
  พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ด าเนินการตามเสนอ หรือ แก้ไขตามข้อสั่งการ 

 

 

4 
 - ธุรการกลุ่มนิเทศออกเลขหนังสือราชการผ่านระบบ Smart OBEC 

- ด าเนินการตามข้อสั่งการ แจ้งผู้เก่ียวข้องด าเนินการในส่วน 
  ที่เก่ียวข้อง ไดแ้ก่ เข้าร่วมการประชุม/อบรม หรือ แจ้งสถานศึกษา 
  ด าเนินการตามข้อสั่งการ 

 

 5 
 - ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินการตามข้อสั่งการ หรือขออนุมัติ 

  ไปราชการเพ่ือเข้าร่วมการประชุม/อบรมตามวันเวลาและสถานที่ที่ก าหนด 

 

 

6 
 - สรุปผลการด าเนินงานในส่วนที่เก่ียวข้อง เพ่ือรายงานข้อมูล 

  ต่อผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่สั่งการตามหนังสือราชการ 

 

 
 

7 

 

 - เก็บรวบรวมเรื่องเข้าแฟ้มแยกหมวดหมู่ตามเร่ืองที่เก่ียวข้อง เพ่ือสะดวก 
  ในการสืบค้น หรือด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องในภายหลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 

รับหนังสือของหน่วยงาน 
จากธุรการกลุ่ม 

 

พิจารณา วิเคราะห์ 
บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา 

 

 

ผู้บังคับบัญชาพิจารณา 
 

 

ด าเนินการ / แจ้งผู้เก่ียวข้อง 

 

 
ติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 

 

 

สรุปรายงานผลการด าเนินการ  
เสนอผู้บังคับบัญชา 

 

 
 

เก็บรวบรวมเรื่อง 
แยกหมวดหมู่ 

 



 
21 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานรายบุคคล  นางศศิธร  โพธ์ิอ่อนแย้ม 

 
กระบวนงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

 
ล าดับ ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน 

1 
 

 

 

- ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงาน 
  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทาง 
  ในการจัดการศึกษา และหลักสูตรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

2 
 

 

 

 

- พัฒนาครู  ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดท า 
  หลักสูตรสถานศึกษา  

 

3 
 

 

- ส่งเสริมให้สถานศึกษา รวบรวมข้อมูล และจัดท าระบบสารสนเทศ ศึกษา 
  หลักการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย รวบรวมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา 
  ท้องถิ่น  และจัดท าหลักสูตรสานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  
  ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 

 4 
   

 

- ส่งเสริมการวิเคราะห์ วิจัย หลักสูตร และการจัดกระบวนการเรียนรู้  
  และเผยแพร่ให้ผู้เก่ียวข้องทราบ 

5 
 

 

- ส่งเสริมให้สถานศึกษาน าผลการวิเคราะห์ วิจัยหลักสูตรไปพัฒนา 
  งานบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ให้ได้มาตรฐาน เหมาะสม  
  และทันสมัยอยู่เสมอ 

6 
 - นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร 

  การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้   

 

 

7 

 

 - สรุปรายงานผลการด าเนินงานสง่เสริมและพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 
  ขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ และน าผลไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ศึกษานโยบายและหลักสูตร 
ที่เก่ียวข้อง 

 

 

พัฒนาครู ผู้บริหาร และบุคลากร 
ในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

 

ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
กระบวนการเรียนรู้ 

 

ด าเนินการนิเทศ ติดตาม / 
สะท้อนผลการนิเทศ 

 

สรุปรายงานผล 
การด าเนินการ 

 
 

ส่งเสริมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
 

 

 

ส่งเสริมการวิเคราะห์ วิจัย และ 
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 

 



 
22 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานรายบุคคล  นางศศิธร  โพธ์ิอ่อนแย้ม 

 
กระบวนงานวัดและประเมินผลงานวัดและประเมินผลการศึกษา 

 
ล าดับ ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน 

1 
 

 

 

- ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวกับการวัดและประเมินผลการจัด 
  การศึกษาของเจตพ้ืนที่การศึกษา 
 

2 
 

 

 

- รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา เพ่ือให้บริการ 
  แก่สถานศึกษา 

3 
 

 

- ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เก่ียวกับวิธการวัดผล 
  และประเมินผลการศึกษา และใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู ้
- ประชุมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการจัดท าและพัฒนาเครื่องมือวัด 
  และประเมินผล 

 

 4 
 - พัฒนาคลังเครื่องมือวดัผลและประเมินผล และคลังข้อสอบมาตรฐาน 

  การศึกษา ให้บริการแก่สถนศึกษา 

5 
 - ด าเนินการทดสอบทางการศึกษา โดยประสานความร่วมมือกับสถานบัน 

  ทดสอบทางการศึกษา 
- ให้บริการแก่สถานศึกษาเก่ียวกับการสอบวัดความรู้ความสามารถของ 
  นักเรียน 

 

6 
 - นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา  

  โดยการศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง และด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ  
 

 

7 

 

 - สรุปรายงานผลการด าเนินงานวัดและประเมินผลการศึกษา และน าผล 
  ไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ศึกษา วิเคราะห์ 
ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 

 

รวบรวมเครื่องมือวัดผลและประเมินผล 

 

ด าเนินการทดสอบทางการศึกษา 

 

ด าเนินการนิเทศ ติดตาม  
สะท้อนผลการนิเทศ 

 

สรุปรายงาน 
ผลการด าเนินการ 

 
พัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้อง 

 

 

 
พัฒนาคลังเครื่องมือ/ข้อสอบ 

 



 
23 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานรายบุคคล  นางศศิธร  โพธ์ิอ่อนแย้ม 

บรรลุผล 

 
กระบวนงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 
ล าดับ ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน 

1 
 

 

 

- ศึกษาฐานข้อมูลการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  ในการจัดการเรียนรู้ 
 

2 
 

 

 

- ให้บริการส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยทีางการศึกษา 
- ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ และผลติสื่อฯ 

  

3 
 

 

- ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีการผลิตสื่อ/พัฒนาต่อยอดเป็นสื่อต้นแบบ 
  ความรู้ความสามารถในการใช้ และผลติสื่อฯ 

 

 

4 
 - วางแผนการนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการใช้/ผลิตสื่อ ตามปฏิทินนิเทศ  

  โดยใช้เครื่องมือนิเทศที่เหมาะสม 

5 
 

 

- ด าเนินการนิเทศ ตดิตาม โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ตามแผนการนิเทศ,  
  ปฏิทินนิเทศ และ เครื่องมือนิเทศ ที่ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินการ 
- สะท้อนผลการนิเทศร่วมกัน เพ่ือหาประเด็นในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม  
  และเทคโนโลยีทางการศึกษา ส าหรับการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

 

 6 
 - จัดให้มีกระบวนการจัดการความรู้ เพ่ือการเผยแพร่ น าเสนอผลงาน และ 

  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

7 
  ไม่บรรลุผล - ประเมินระบบการพัฒนา ส่งเสริมการผลิต การใช้สื่อ นวัตกรรม และ 

  เทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ในโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  และตัวชีว้ัด 

 

8 

 

 - สรุปรายงานผลการนิเทศเสนอผู้บังคับบัญชา และผู้เก่ียวข้อง เพ่ือใช้เป็น 
  ข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มนิเมทศฯ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  มัธยมศึกษาชยัภูมิ ต่อไป 

 
 
 
 

 

ศึกษาฐานข้อมูลการใช้สื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ 

 

ให้บริการ/ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถในการใช้/ผลิตสื่อฯ 

 

ด าเนินการนิเทศ ติดตาม /  
สะท้อนผลการนิเทศ 

 
 

การจัดการความรู้ 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 

 

ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสื่อ/ 
พัฒนาต่อยอดเป็นสื่อต้นแบบ 

 

 

ประเมินระบบการพัฒนา 
 

 

วางแผนการนิเทศ  
จัดท าปฏิทินนิเทศ และ เครื่องมือนิเทศ 

 

 



 
24 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานรายบุคคล  นางศศิธร  โพธ์ิอ่อนแย้ม 

เห็นชอบ 

 
กระบวนงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

 
ล าดับ ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน 

1 
 

 

 

- ศึกษาข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานของโรงเรียนที่รับผิดชอบ หรือ 
  กลุ่มเป้าหมายที่จะออกนิเทศ 
 

2 
 

 

 

- พิจารณาวิเคราะห์ ยุทธศาสตร ์นโยบาย  แนวทางการด าเนินงาน 
  ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

3 
 

 

- จัดท าแผนการนิเทศโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย, ปฏิทินนิเทศ และ เครื่องมือ 
  นิเทศตามประเด็นทีว่ิเคราะห์ 

 

 

4 
  ไม่เห็นชอบ - จัดท าบันทึกข้อความ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับพิจาณาอนุมัติ 

  ให้ด าเนินการนิเทศ ตามแผนการนิเทศ, ปฏิทินนิเทศ และ เครื่องมือนิเทศ 
  ที่จัดท าขึ้น หรือด าเนินการตามข้อสั่งการ 

5 
 - ด าเนินการนิเทศ ตดิตาม โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ตามแผนการนิเทศ,  

  ปฏิทินนิเทศ และ เครื่องมือนิเทศ ที่ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินการ 

 

6 
 - ผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศ สะท้อนผลการนิเทศรว่มกัน เพ่ือหาประเด็น 

  ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และยกระดับผลสัมฤทธิ ์
  ทางการเรียนของผู้เรียน 

 

  

7 

 

 - สรุปรายงานผลการนิเทศเสนอผู้บังคับบัญชา และผู้เก่ียวข้อง เพ่ือใช้เป็น 
  ข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มนิเมทศฯ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  มัธยมศึกษาชยัภูมิ ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ศึกษาข้อมูลสารสนเทศ 
ของโรงเรียน 

 

 

พิจารณา วิเคราะห์ 
นโยบายที่เก่ียวข้อง 

บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา 
 

 
ด าเนินการนิเทศ ติดตาม  

 

 

สะท้อนผลการนิเทศ 
 

สรุปรายงานผลการนิเทศ 
เสนอผู้บังคับบัญชา 

 

 

วางแผนการนิเทศ  
จัดท าปฏิทินนิเทศ และ เครื่องมือนิเทศ 

 

 



 
25 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานรายบุคคล  นางศศิธร  โพธ์ิอ่อนแย้ม 

 
กระบวนงานงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
ล าดับ ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน 

1 
 

 

 

 

- ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ตลอดจนกฎเกณฑ์ ระเบียบที่เก่ียวข้อง รวมถึง หลักการ แนวคิด และ 
  ทฤษฎีเก่ียวกับการจัดท ามาตรฐานการศึกษา 
 

2 
 

 

 

 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา  
  ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน /ท้องถิ่น  
  รวมทั้งการก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการแปลผลและตัดสินการผ่าน 
  มาตรฐานพร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา 
 

3 
 

 

- จัดท าระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที ่
  การศึกษา 
- นิเทศสถานศึกษาให้ด าเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
 

4 
   

 

- แต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือตรวจสอบ วิเคราะห์ผล 
  การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือก าหนดนโยบายในการพัฒนา 
- จัดท าระบบสารสนเทศผลการประเมิน และจัดท าเอกสารเผยแพร่ 
  สถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ 

5 
 

 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดท ารายงาน 
  การประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) และให้ข้อเสนอแนะ 
- ประสานงานสถานศึกษาที่มีความพร้อม ให้รับการประเมินภายนอก กับ สมศ. 

6 
 

 

- ศึกษา วิเคราะห์ และด าเนินการวิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพ 
  การศึกษา ทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
- ส่งเสริมให้สถานศึกษาน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาระบบประกันฯให้มี 
  ประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการเผยแพร่ผลการวิจัยให้ผู้เก่ียวข้องทราบ 

7 
 - นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการส่งเสริอมพัฒนาระบบประกัน 

  คุณภาพการศึกษา 

 

8 

 

 - สรุปรายงานผลการด าเนินงานวัดและประเมินผลการศึกษา และน าผล 
  ไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 
 
 
 
 

ส่งเสริมพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในถานศึกษา 

 

ส่งเสริม/ประสานงานการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 

 

ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

 

ด าเนินการนิเทศ ติดตาม  
สะท้อนผลการนิเทศ 

 

สรุปรายงาน 
ผลการด าเนินงาน 

 

ตรวจสอบ วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา 
ก าหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา 

 

วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 



 
26 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานรายบุคคล  นางศศิธร  โพธ์ิอ่อนแย้ม 

เห็นชอบ 

 
กระบวนงานเลขานุการคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

(ก.ต.ป.น.) 
 

ล าดับ ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน 

1 
 

 

 

- ศึกษาข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานของโรงเรียนในสังกัด และพัฒนาระบบข้อมูล 
  และสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

2 
 

 

 

- พิจารณาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศให้เห็นจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  
  ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

3 
 

 

- กลุ่มนิเทศฯ วางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศการศึกษา 
  โดยก าหนดวิสัยทศัน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ในแผนพัฒนาคุณภาพฯ   
  โรงเรียนในสังกัด, ปฏิทินนิเทศ และ เครื่องมือนิเทศ ตามประเด็นที่วิเคราะห์ 

 

 

4 
  ไม่เห็นชอบ - ประชุมเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศการศึกษา 

  ของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ความเห็นชอบ 

5 
 - ด าเนินการนิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ตามแผนพัฒนา,  

  ปฏิทินนิเทศ และ เครื่องมือนิเทศ ที่ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินการ 

 

6 
 - ผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศ สะท้อนผลการนิเทศรว่มกัน เพ่ือหาประเด็น 

  ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และยกระดับผลสัมฤทธิ ์
  ทางการเรียนของผู้เรียน 

 

  

7 

 

 - สรุปรายงานผลการด าเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชา และผู้เก่ียวข้อง  
  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและสารสนเทศของกลุ่มนิเมทศฯ และส านักงานเขตพ้ืนที ่
  การศึกษามัธยมศึกษาชยัภูมิ ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 

 

ศึกษาข้อมูลสารสนเทศ 
ของโรงเรียน 

 

 

พิจารณา วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ 

เสนอ ก.ต.ป.น. 
 

 
ด าเนินการนิเทศ ติดตาม  

 

 
สะท้อนผลการนิเทศ 

 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

 

จัดท าแผนตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินและ
นิเทศการศึกษา 



 
27 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานรายบุคคล  นางศศิธร  โพธ์ิอ่อนแย้ม 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

 
กระบวนงานการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประทศ 

 
ล าดับ ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน 

1 
 

 

 

- ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานของโรงเรียนในสังกัด 
  ยุทธศาสตร์ นโยบาย และแนวทางการด าเนินการ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา 
  การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 

 

2 
 

 

 

- จัดท าโครงการตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
- จัดท าบันทึกข้อความพร้อมโครงการเพ่ือเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ  
   

3 
  ไม่เห็นชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ผอ.กลุ่มฯ พิจารณาการจัดท าโครงการ และความถูกต้องของการจัดท า 
  เอกสาร  เสนอต่อกลุ่มนโยบายและแผน, รองผอ.สพม.ชัยภูม ิและ ผอ.สพม.ชัยภูมิ  
  พิจารณาเห็นชอบอนุมัติโครงการ หรือแก้ไขตามข้อสั่งการ 

 

 

4 
 - บันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ ก าหนดระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย  

  ขออนุมัติการจัดซ้ือจัดจ้าง และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามงบประมาณ 
  ของโครงการ   

 

 

5 
  ไม่เห็นชอบ - ผอ.กลุ่มฯ พิจารณาการขออนุมัติด าเนินโครงการ และความถูกต้องของ 

  การจัดท าเอกสาร  เสนอต่อ รองผอ.สพม.ชัยภูม ิและ ผอ.สพม.ชัยภูมิ พิจารณา   
  เห็นชอบอนุมัติโครงการ หรือแก้ไขตามข้อสั่งการ 

 

 

6 
 - จัดท าค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายต่างๆ 

- จัดท าเอกสารการประชุม/อบรม,หนังสือราชการแจ้งผู้เก่ียวข้อง/วิทยากร 
- ประสานผู้เก่ียวข้อง ได้แก่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์, วทิยากร, 
  คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ /สถานที่ ฯลฯ 

 

7 
 - ด าเนินการจัดการประชุม/อบรม/จัดกิจกรรมตามรายละเอียดของโครงการ 

  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของโรงเรียนในสังกัด  

8 
 - นิเทศ ติดตามการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน และสะท้อน 

  ผลการนิเทศร่วมกันระหว่างผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศ เพ่ือหาประเด็น 
  ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และยกระดับผลสัมฤทธิ ์
  ทางการเรียนของผู้เรียน 

/สะท้อนผล 

 

 

9 

 

 - สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการเสนอผู้บังคับบัญชาและหน่วยงาน 
  ที่เก่ียวข้อง 

 

 

 

ศึกษาข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐาน/
นโยบายที่เก่ียวข้อง 

 

รายงานผลการพัฒนา 
เสนอผู้บังคับบัญชา 

 

จัดท าโครงการพัฒนาการจัด 
การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 

ผู้บังคับบัญชาพิจารณา 
 

 

นิเทศ ตดิตามการพัฒนาการจัด 
การเรียนการสอนในโรงเรียน/สะท้อนผล 

 

แจ้งประชาสัมพันธ์/ประสานงานผู้เก่ียวข้อง
ทุกฝ่าย/จัดท าเอกสาร 

 

ด าเนินโครงการ/จัดกิจกรรมพัฒนา 
การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 

 

 

บันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ 

 

ผู้บังคับบัญชาพิจารณา 
 



 
28 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานรายบุคคล  นางศศิธร  โพธ์ิอ่อนแย้ม 

รับรอง 

 
กระบวนงานการพัฒนาโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 
ล าดับ ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน 

1 
 

 

 

- ศึกษาข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

2 
 

 

 

- ผู้รับผิดชอบจัดท าโครงการตามขั้นตอนเพ่ือขออนุมัติด าเนินการ 
- ประชุม/อบรมพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพ่ือสร้างความรู ้
  ความเข้าใจในการด าเนินงาน ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอน IS และ 
  การบริหารจัดการ ด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์ฯ 

3 
 - โรงเรียนที่เข้ารว่มโครงการฯ ด าเนินการตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล 

  ในการจัดการเรียนการสอน IS และ การบริหารจัดการ ด้วยระบบคุณภาพ  
  ตามเกณฑ์ฯ 

 

 

4 
 - โรงเรียนที่เข้ารว่มโครงการยื่นความจ านงขอรับการประเมินตามเกณฑ์รางวัล 

  คุณภาพฯ ต่อ สพม.ชัยภูมิ เพ่ือส่ง สพฐ. ตามล าดับ 
- โรงเรียนจัดท าเอกสารรายงานวิธีการและผลการด าเนินงานการบริหารจัดการ 
  ด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์ฯ และระดับที่ขอประเมิน 

 

 
5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- คณะกรรมการตรวจประเมินจากสพม.ชัยภูมิ (ระดับ ScQA) และ จากสพฐ.  
  (ระดับ OBECQA) ตรวจประเมิน 3 ขั้นตอน คือ 1. Independent Review  
  2. Concensus  Review 3. Site Visit  โดยยึดตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพฯ  
  และสรุปรายงาน สพฐ. ให้การรับรอง 

 

  

 ไม่รับรอง - คณะกรรมการระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  รับรองผลการประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมิน 

 

 
 

7 

 

 - ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่าน 
  การรับรองให้เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชยัภูมิ ท าหนังสือราชการ 
  แจ้งโรงเรียนที่ผา่นการรับรอง และประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ศึกษาข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการฯ 

 

 

ประชุมอบรมพัฒนาบุคลากร 
ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการ
รับรองให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 

 

โรงเรียนด าเนินการตามแนวทาง 
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

 

 
 

โรงเรียนยื่นความจ านงขอรับการประเมิน
ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพฯ 

คณะกรรมการรับรอง 
 

คณะกรรมการตรวจประเมิน 



 
29 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานรายบุคคล  นางศศิธร  โพธ์ิอ่อนแย้ม 

กระบวนงานการพัฒนาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต 
 

ล าดับ ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน 

1 
 

 

 

- จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  

  “ป้องกันการทุจริต”  (โรงเรียนสุจริตและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต)  

  

 

2 
 

 

 

 
- แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

 
 

3 
 - ประชุมคณะกรรมการ 

- วิเคราะห์ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาเพ่ือวางแผนด าเนินงาน และ 
   เตรียมความพร้อมในการประเมิน 

 

 

 
4 

 
 
- ด าเนินการประเมิน IIT 

 

 

 

5 
 

 
- ด าเนินการประเมิน EIT 

 

 

6 
 

 
- ด าเนินการจัดท า รวบรวม เอกสาร หลักฐาน ในการประเมิน OIT Online 
- อัพโหลดข้อมูลในเวบไซต์ สพม.ชัยภูมิ 

 

 

 7 
 

 
- นิเทศ ก ากับ ตดิตาม การด าเนินงาน 
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 - สรุปรายงานผลการด าเนินงาน เสนอผู้บังคับบัญชาและผู้เก่ียวข้องทราบ และ 
  ใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาต่อไป 

 

 

 

 
 

 

จัดท าโครงการ 
 

แต่งตัง้คณะกรรมการขับเคลื่อน             
การด าเนินงาน 

รายงานผลการพัฒนา 
เสนอผู้บังคับบัญชา 

 

 

 

นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน 

 

วิเคราะห์ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา
เพ่ือวางแผนด าเนินงาน 

ด าเนินการประเมิน IIT 

 

 

ด าเนินการประเมิน EIT 
 

 
 

 

ด าเนินการประเมิน OIT Online 
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2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  
ท่ี กระบวนงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
1 งานธุรการ - การปฏิบัติงานด้านเอกสารเป็นระบบ ถูกต้อง รวดเร็ว มีประสทิธิภาพ 
2 งานพัฒนาหลักสูตร

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
และกระบวนการเรียนรู ้

- นักเรียนทุกคนมีโอกาสเข้ารบัการศึกษาอย่างทั่วถึง  
- สถานศึกษาจัดการเรียนรู้โดยบุคลากรทีม่ีความรู้ ความเข้าใจการศึกษา 
  ข้ันพื้นฐาน และมีความสามารถในการพัฒนาหลกัสูตรใหเ้หมาะสม 
- สถานศึกษามีผลการศึกษาวิจัย และน าผลไปใช้เพื่อพัฒนาหลักสูตรและ 
  กระบวนการเรียนรู้ 

3 งานวัดและประเมินผล
การศึกษา 
 

- ครูและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลการเรียนรู้ 
  ที่สอดคล้องตามแนวทางการจัดการศึกษาของหลักสูตรสถานศึกษา 
  ข้ันพื้นฐาน มีการวัดผลและประเมินผลการศึกษาที่ถูกต้อง และมีคุณภาพ 
- ครูและผู้ทีเ่กี่ยวข้องใช้วิธีการทีห่ลากหลายในการวัดและประเมินผล และ 
  น าผลการวัดและประเมินผลไปพฒันาศักยภาพของผูเ้รียนแต่ละบุคคล 
- มีคลังเครื่องมือวัดและประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคลอ้ง 
  กับความต้องการของสถานศึกษา 

4 งานส่งเสริม และพัฒนา 
สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

- มีข้อมูลสารสนเทศการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
- สถานศึกษามีสือ่ นวัตกรรม และเทคโนโลยทีางการศึกษา เพื่อใช้ 
  ในการจัดการเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า  
- มีรูปแบบระบบการบริการที่ด ีtและมีกระบวนการจัดการความรู้เพื่อการ 
  เผยแพร่ทีม่ีประสทิธิภาพ 
- มีการศึกษาและน าผลการวิเคราะห์วิจัยไปใช้ในการพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม   
  และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถ่ิน 

5 งานนิเทศติดตามและ
ประเมินผลระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา 

- มีเครื่องมอืนิเทศ ติดตามทีเ่หมาะสม 
- โรงเรียนไดป้ระโยชนจ์ากการนิเทศ ติดตาม และได้แนวทาง 
  ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และ การด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
- สถานศึกษาได้รับการพฒันาการจัดระบบการนเิทศ  และการจัด 
  กระบวนการเรียนรู้ อย่างเป็นระบบและมปีระสทิธิภาพ 
- มีการวิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบการบริหารและการจดัการศึกษา  
  และน าผลงานวิจัยไปใช้ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาใหไ้ด้มาตรฐาน 

6 งานส่งเสริมพัฒนาระบบ 
การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- สถานศึกษามีความสามารถในการจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพ 
  ทั้งภายในและภายนอกได้อย่างมีคุณภาพ  
- สถานศึกษาได้รับการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ทั้งโดยวิธีการ 
  ประเมินตนเอง และจากคณะกรรมการระดบัเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
- สถานศึกษามีการวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้ในการพฒันาระบบ 
  ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสทิธิภาพ       
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2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน  (ต่อ) 
 
ท่ี กระบวนงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
7 งานเลขานุการ

คณะกรรมการ ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินและ
นิเทศการศึกษาของเขต
พื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

- มีระบบข้อมูลสารสนเทศ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ที่เป็นปจัจบุัน 
  พร้อมใช้เป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- มีแผน เครื่องมอืในการติดตามตรวจสอบประเมินและนิเทศการศึกษา 
  ที่มีคุณภาพ 
- มีเอกสารรายงานผลเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รบัทราบ 
  ข้อมูลการติดตามฯ และใช้ประโยชน์จากการรายงานผล เพื่อ 
  วางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

8 งานพัฒนาการเรียน 
การสอนภาษาต่างประเทศ 

- มีข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานของโรงเรียนที่เป็นปจัจบุัน 
- มีกิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่เหมาะสม 
- มีการนเิทศ ติดตาม โรงเรียนทีเ่ป็นระบบและต่อเนือ่ง  

9 งานพัฒนาโรงเรียน 
ในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

- ด าเนินการตามปฏิทินงานทีก่ าหนด 
- โรงเรียนในโครงการได้รับการพฒันาตามแนวทางของโครงการ 

10 เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต - เขตพื้นที่การศึกษามีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา “ป้องกันการทจุริต”  (โรงเรียนสจุริตและส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสจุริต) มีการด าเนินงานที่โปรง่ใสตรวจสอบได ้

 
3. ปัญหา/ ความเสี่ยง /ข้อควรระวังส าคัญท่ีพบในการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 

ท่ี กระบวนงาน ปัญหา/ ความเสี่ยง/ ข้อควรระวัง
ส าคัญท่ีพบในการปฏิบัติงาน  

วิธีการแก้ไขปัญหา/  
ลดความเสี่ยง 

1 งานธุรการ 
 

- ด าเนินการไม่ทัน 
  ตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

- ล าดับความส าคัญของงาน 
  ตามความจ าเป็นเร่งด่วนของงาน 

2 งานพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐานและ
กระบวนการเรียนรู ้

- การปรับปรงุหลักสูตร 
  ไม่เป็นปัจจุบัน 

- มีปฏิทินการนิเทศ ติดตาม และ 
  รายงานการใช้และปรับปรงุ 
  หลักสูตรเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 

3 งานวัดและประเมินผล
การศึกษา 

- ครูบางส่วนมีการวัดและ 
  ประเมินผลที่ไม่หลากหลาย 

- ส่งเสริมให้สถานศึกษา 
  มีระบบการนิเทศภายใน 

4 งานส่งเสริม และพัฒนา 
สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

- การส่งเสริม พัฒนา  
  ไม่ตอ่เนื่อง 

- ส่งเสริมการพฒันาสื่อ 
  และนิเทศด้วยวิธีการต่างๆ 

5 งานนิเทศติดตามและ
ประเมินผลระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา 

- ไม่สามารถนิเทศได ้
  ตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

- ประสานงานโดยตรงกับ 
  โรงเรียน ก่อนการออกนิเทศ 
  ทุกครั้ง 
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3. ปัญหา/ ความเสี่ยง /ข้อควรระวังส าคัญท่ีพบในการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหา (ต่อ) 
 

ท่ี ผังกระบวนงาน ปัญหา/ ความเสี่ยง/ ข้อควรระวัง
ส าคัญท่ีพบในการปฏิบัติงาน  

วิธีการแก้ไขปัญหา/  
ลดความเสี่ยง 

6 งานส่งเสริมพัฒนาระบบ 
การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- ขาดการวิจัย และการน าผล 
  ไปใช้ในการพัฒนาระบบ 

- ส่งเสริมให้สถานศึกษาท าการ 
  วิจัย และการน าผล ไปใช้ 
  ในการพัฒนาระบบให้มากขึ้น 

7 งานเลขานุการ
คณะกรรมการ ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินและ
นิเทศการศึกษาของเขต
พื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

- การประชุมไมส่ม่ าเสมอ 
- ไม่สามารถด าเนินงานตามแผนที ่
  ก าหนดไว้ 

- จัดท าปฏิทินการประชุม 
  ให้ยืดหยุ่นได้ตามบริบท และ 
  สถานการณ์ 
- ปรับตามสถานการณ์ 

8 การพัฒนาการเรียน 
การสอนภาษาต่างประเทศ 

- นักเรียนไม่เห็นความส าคัญ 
  ของการใช้ภาษาต่างประเทศ 

- ส่งเสริมการด าเนินการ 
  ของโรงเรียนหลากหลายรูปแบบ 

9 การพัฒนาโรงเรียน 
ในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

- โรงเรียนไมส่ามารถด าเนินการ 
  ตามแนวทางของโครงการฯได้ 

- นิเทศ ติดตาม การด าเนินการ 
  ของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

10 เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต - ความเสี่ยงต่อการด าเนินงาน 
  ที่ไม่โปร่งใส และมผีลประโยชน ์
  ทับซ้อน 

- นิเทศ ติดตาม การด าเนินการ 
  อย่างสม่ าเสมอ 

 
4. ระบบติดตามประเมินผล 
 4.1  ติดตามการด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่ เป็นมาตรฐาน ให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ          
โดยผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ, รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ (ที่รับผิดชอบกลุ่มนิเทศฯ) 
และผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  
 4.2  ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการน าคู่มือการปฏิบัติง านไปใช้ โดยผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ,            
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ(ที่รับผิดชอบ) และผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิ 
 
5. เอกสารอ้างอิง 
 5.1 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิ 
 5.2 ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิ 
 5.3 ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ที่ 312/2564 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 
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