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คำนำ 

 
การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคลของ นายสุรเชษฐ์  ภักดีจิตร ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ   

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จัดทำขึ้นเพ่ือ
เป็นข้อมูลและสารสนเทศในการปฏิบัติงานรายบุคคลของ นายสุรเชษฐ์  ภักดีจิตร ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานและคุณภาพการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ในพัฒนาระบบการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม และใช้เป็นแนวทาง
หลักในการปฏิบัติราชการ ตามบทบาทหน้าที่ของรายบุคคลที่ได้รับ  มอบหมายให้ปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นข้อมูล
สารสนเทศสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในการศึกษาและสามารถนำไปใช้เป็นแนวทาง  เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
งานให้มีประสิทธิภาพ มีความครอบคลุม ถูกต้อง และชัดเจน  

 

คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของภารกิจ ขอบข่าย หน้าที่ กระบวนการ ขั้นตอนการปฏิ บัติงาน 
ตามขอบข่ายภารกิจหน้าที่ประจำของนายสุรเชษฐ์  ภักดีจิตร ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่ได้รับมอบหมายจากนโยบาย 
ภารกิจงาน ที่ได้รับมอบหมาย ตามจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ รวมทั้งร่วมสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จากการวิเคราะห์ บทบาท อำนาจ หน้าที่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เพื ่อให้เกิดเป็นภาระงานของรายบุคคล กลุ ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ขอขอบคุณ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชัยภูมิ ผู ้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ รวมทั้งผู ้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนสำคัญ และทำให้เกิดคู่มือปฏิบัติงานฯ เล่มนี้ ให้สมบูรณ์ สามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
 
 
 

สุรเชษฐ์  ภักดีจิตร 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 



 

 

สารบัญ 
 

      หน้า 
คำนำ          
สารบัญ  

๑. ข้อมูลทั่วไป           ๑ 
๒. การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ        ๑ 
๓. แนวคิด            ๒ 
๔. วัตถุประสงค์           ๒ 
๕. ขอบข่ายของงาน           ๔  
๖. โครงสร้างการบริหารงาน          ๕

 ๖.๑ งานธุรการ          ๖ 
๖.๒ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้   ๗ 
๖.๓ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา       ๘ 
๖.๔ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเรียนรู้               ๑๐ 
๖.๕ กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา            ๑๒ 
๖.๖ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา             ๑๔ 
๖.๗ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศการศึกษา           ๑๗ 

๗. ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย                  ๑๘ 
๘. กรอบขั้นตอนการดำเนินงาน                  ๑๙ 
๙. แนวทางการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.ชัยภูมิ            ๒๐ 

 
ภาคผนวก 

เครื่องมือนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
แบบสรุปคะแนนนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
แบบนิเทศ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือในโรงเรียน 
แบบประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 
คำสั่ง 
 

 
 
 



 

 

๑ 

๑.  ข้อมูลทั่วไป   
 ๑.๑ ประวัติส่วนตัว 
  ชื่อ  นายสุรเชษฐ์    นามสกุล  ภักดีจิตร 

 เกิดวันที่  ๑๙  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๑๙  อายุ  ๔๖  ปี   เชื้อชาติ   ไทย สัญชาติ  ไทย    
 ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่  ๒๔๕/๔๗  หมู่  ๗  หมู่บ้านนครชัยวิลล่า  ตำบล  ในเมือง  อำเภอ  เมือง 

จังหวัด  ชัยภูมิ 
 เริ่มรับราชการเมื่อ  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๔๒  ตำแหน่ง  อาจารย์  ๑  ระดบั  ๓ 
 โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว  ตำบล  หนองขาม  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัด  ชัยภูมิ   สังกัด สปอ.แก้งคร้อ 

 ๑.๒  ประวัติการศึกษา   
  

ล ำ ดั บ
ที ่

ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา 
  ปีที่สำเร็จ 

วุฒิที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 

๑ ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านลานบ่า ๒๕๓๑ ป.๖ 
 

๒ มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ๒๕๓๔ ม.๓ 
 

๓ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ๒๕๓๗ ม.๖ 
 

๔ ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ ๒๕๔๑ ค.บ.  
๕ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๔๗ ศษ.ม.  

   

 ๑.๓  สถานที่ทำงานปัจจุบัน 
       ตำแหน่งงาน ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะครูชำนาญการ  เลขท่ีตำแหน่ง  ๑๙  รับเงินเดือน  ๔๕,๙๔๐  บาท 
สถานที่ทำงาน สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ  

 

๒.  การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ 

 

คู่มือการนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เล่มนี้ เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ
ของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  ให้เป็นไป
ตามนโยบาย แนวทางและแผนปฏิบัติราชการ สามารถดำเนินการวิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ  และ
ประเมินระบบบริหาร และการจัดการศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษามีความเข็มแข็งในการบริหาร และการจัดการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และคุณลักษณะของ
คนในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีหลักการ แนวคิด วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมขององค์กร ของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ และวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา    
ในการขบัเคลื่อนกระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 



 

 

๒ 

๓.  แนวคิด  

  

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เป็นกลุ่ม
งานดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการ
บริหารและการจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย    
เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา 

 

๔. วัตถุประสงค ์ 
๑. เพ่ือให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหาร และการจัดการศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ชัยภูมิ  และสถานศึกษา 
 ๒.  เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกระบวนการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 

๓.  เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
 ๔.  เพื่อส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพ 
 ๕.  เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา  

๖.  เพื ่อส่งเสริม การศึกษา วิจัย และพัฒนาให้สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ และ
สถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน  

 

วิสัยทัศน์ (Vision) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ   

 

“สร้างคนดี  มีปัญญา  พ่ึงพาตนเอง”  

 

พันธกิจ (Mission) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
๑.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
๒.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  

 
ค่านิยมองค์กรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  

 

“มุ่งผลสัมฤทธิ์  แนวคิดใหม่  บริการด้วยใจ  โปร่งใสสะอาด” 
 



 

 

๓ 

เพื่อให้การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร   เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนของครูที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันนำไปสู่คุณภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ
และมีคุณลักษณะของคนในศตวรรษท่ี ๒๑ ซึ่งประกอบด้วย 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) ของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

 

“นิเทศวิถีใหม ่ ปรับใช้นวัตกรรม  นำสู่มาตรฐาน  ผลงานคุณภาพ” 
 

พันธกิจ (Mission) ของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
๑. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
๒. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจใน

การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ๓. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
     ๔. นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนเพ่ือให้เกิดการปรับปรุง พัฒนา 
ภายใต้การนิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม 
 

ค่านิยมองค์กรของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

 

“ประสานสัมพันธ์  ยึดมั่นในอุดมการณ์  พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ  มุ่งคุณภาพการสอนสู่ผู้เรียน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๔ 
๕. ขอบข่ายของงาน  
 งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกระบวนการนิเทศ ติดตาม ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ 
วิจัย และประเมินผลการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ และสถานศึกษาในสังกัด  

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 รวบรวม จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ตามสภาพปัญหา ความต้องการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

๑. จัดทำเกณฑ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เครื่องมือ และวิธีการนิเทศ การตรวจสอบการจัดการศึกษา   
ของสถานศึกษา 

๒. สถานศึกษาประเมินตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑ์ การตรวจสอบการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษา 

๓. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามเกณฑ์และตัวชี้วัด วิจัย  
พัฒนารูปแบบ/วิธีการที่เหมาะสม 

๔. ดำเนินการ พิจารณา คัดเลือกรูปแบบ วิธีการที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนารูปแบบ 
การดำเนินการนิเทศที่ดี หรือวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

๕. สรุป อภิปรายผลจากการดำเนินงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษา วิเคราะห์จุดเด่น จุดควรพัฒนา เพ่ือกำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนางานต่อไป 

๖. เผยแพร่ผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อหน่วยงาน   
ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๕ 

                                        
 

 
 

 

  งานส่งเสรมิพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
       

          งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 

   งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 

   งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา 

          งานทดสอบทางการศึกษา 
 

 งานส่งเสรมิ พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  

 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลย ี
     ทางการศึกษา 

 งานส่งเสรมิและพัฒนาระบบการนิเทศและการจดักระบวนการเรียนรู้  

    งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นท่ีการศึกษาสถานศึกษา  
                    หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และชุมชน 
 

 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  
     ขั้นพื้นฐานของ สถานศึกษา 

 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 

 งาน ส่งเสรมิการพัฒนาระบบ การประกันคณุภาพภายในสถานศกึษา 

 งานตรวจสอบคณุภาพภายในสถานศึกษา 

 งานส่งเสรมิและประสานงานการประกันคณุภาพภายในและภายนอก 
     สถานศึกษา 

      งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพ 
          การศึกษา 

 

  งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ 

  งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศกึษา 

  งานรายงานผลการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษา 

๖. โครงสร้างการบริหารงาน 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

งานธุรการ 
 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

กลุ่มงานส่งเสรมิพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษาเรียนรู้ 

 

กลุ่มงานส่งเสรมิพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ

นิเทศการศึกษา 

กลุ่มงานนิเทศตดิตามและประเมนิผล
ระบบบรหิารและการจัดการศึกษา 

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 



 

 

๖ 

 
 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
๑. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่ม ให้สามารถดำเนินงาน

ตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๒. ศึกษา วิเคราะห์ สภาพของกลุ่ม และออกแบบ ระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม และสอดคล้องกับ 

ระบบงานสารบรรณของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
๓. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม  
๔. ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในสำนักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เก่ียวข้องกับการ 

บริหารงานของกลุ่ม  
๕. ประสานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่ม ให้ ครู บุคลากรทางการศึกษา 

และประชาชนทั่วไปทราบ  
๖. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่ม  

ผลสำเร็จที่คาดหวัง  
การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานเป็นระบบ สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
๒. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗   
๓. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
๔. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๙ และที่

แก้ไขเพ่ิมเติม  

๕. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการข่าวราชการ พ.ศ. ๒๕๒๕ และที่แก้ไข 
เพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖.๑ งานธุรการ 
 



 

 

๗ 

 
 

 
 

 
 

 
๖.๒.๑  งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  

๑. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)และมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

๒.  ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดทำระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษาดำเนินการดังนี้  
๒.๑ ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร  
๒.๒ รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร  

๓.  พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  
๔.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน  
     เสียทุกฝ่าย  
๕.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น โรงเรียน ๒ ภาษา โรงเรียนตามแนว 
     วิถพุีทธ โรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา โรงเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอัจฉริยะ  
๖.  ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น Home School การศึกษาที่จัดในสถาน  
     ประกอบการ ฯลฯ เป็นต้น  
๗.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่  
     เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
๘.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยในชั้นเรียน  
     และการนิเทศภายใน  
๙.  ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา และนำ 
     ข้อมูล มาใช้ในการวางแผนพัฒนา  

ผลสำเร็จที่คาดหวัง  
นักเรียนวัยเรียนทุกคนที่อยู่ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้รับการจัดการเรียนรู้โดยครูและผู้บริหาร สถานศึกษาที่

มีความรู้ ความเข้าใจการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ และมีความสามารถใน การพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

๖.๒  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการ
เรียนรู้ 

 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

 



 

 

๘ 
๖.๒.๒ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  

๑.  ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
๒.  ดำเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
๓.  สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู  
     ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง  
๔.  เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
๕.  นำผลการวิจัยไปกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้  

ผลสำเร็จที่คาดหวัง  
สถานศึกษามีผลการศึกษา วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

 
     
   

  
        

     
     
   

  
     
    
๖.๓.๑  งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา  
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  

๑. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผลการศึกษา 
ใน ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  

๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลในสถานศึกษา 
ทั้ง การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  

๓. ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษา 
ทั้ง การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  

๔. จัดทำคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ  
การศึกษาตามอัธยาศัย  

๖.๓ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 

งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือ
วัดและประเมินผลการศึกษา 

งานส่งเสริมการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

งานทดสอบทางการศึกษา 

งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

งานวัดและประเมินผลการศึกษา 



 

 

๙ 
ผลสำเร็จที่คาดหวัง  

๑. ครูและผู้เก่ียวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียน ทั้งการวัดผล  
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  

๒. การวัดผลและประเมินผลสอดคล้องตามแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา  
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และตามสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

๓. ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล และนำผลการวัดและประเมินผล  
ไปพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล  

 

๖.๓.๒  งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา  
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  

๑.  รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา  
๒.  ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดทำแล้ว คัดเลือกให้เหมาะสมกับเขตพ้ืนที่  
     การศึกษาและสถานศึกษา  
๓.  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ครอบคลุมด้านต่อไปนี้  

๓.๑ เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ  
๓.๒ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
๓.๓ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง  
๓.๔ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
๓.๕ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และการเขียนสื่อ 
      ความ  

๔. บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา  
ผลสำเร็จที่คาดหวัง  

มีคลังเครื่องมือวัดและประเมินผลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา  

 

๖.๓.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา  
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  

๑.  ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  
๒.  ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  
๓.  จัดทำรายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  
๔.  เผยแพร่ผล การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  

ผลสำเร็จที่คาดหวัง  
สถานศึกษามีการวัดผลและประเมินผลการศึกษาที่ถูกต้อง และมีคุณภาพ 



 

 

๑๐ 
๖.๓.๔ งานทดสอบทางการศึกษา  
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  

๑.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา  
๒.  วางแผนการทดสอบทางการศึกษา ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ ของหลักสูตร  
     การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
๒. กำหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการและสถาบัน  

ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติกำหนด  
๔.  ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  
๕.  ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถให้กับนักเรียน  
๖.  พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา  
๗.  จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

ผลสำเร็จที่คาดหวัง  
มีคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา และมีข้อมูลคุณภาพการศึกษา 

ของผู้เรียน 
 

 
 
 
 
 

 
๖.๔.๑  งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  

๑.  ศึกษา ความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๒.  ดำเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพ่ือสนับสนุน  
     ชว่ยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา  
๓.  ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี  
๔.  นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อนำผลมา  
     ปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ  
๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและ   

เทคโนโลยีทางการศึกษา  

๖.๔ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเรียนรู้ 
 

งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาเรียนรู้ 

 

งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนา
สื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยีทางการศึกษา 

 



 

 

๑๑ 
ผลสำเร็จที่คาดหวัง  

สถานศึกษามีสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า  

 

๖.๔.๒  งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยีทางการศึกษา  
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  

๑.  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ทางการศึกษา  
๒.  วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ  
     สถานศึกษา  
๓. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาท่ีดำเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ  

เทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย นำไปใช้ และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา  

ผลสำเร็จที่คาดหวัง  
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง ได้ศึกษาและนำผลการวิเคราะห์วิจัยไปใช้ในการพัฒนาสื่อ 

นวัตกรรม และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๒ 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
     
๖.๕.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  

๑.  รวบรวม จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้  
๒.  ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  
๓.  จัดทำแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้  
๔.  ดำเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ โครงการเป็นฐาน ดังนี้  

๔.๑  การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ายบริหารเป็นหลักในการนิเทศภายใน  
       ส่งเสริม ครูเป็นผู้สร้างกัลยาณมิตร นิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศ ครูต้นแบบ ครู 
       แกนนำ ผู้ปกครอง ชุมชน และภูมิปัญญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก รวมทั้งส่งเสริมการ 
       นิเทศท่ีมี การรวมพลังจากทุกฝ่าย  
๔.๒  การนิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน เช่น โครงการนำร่อง (Pilot Study) โครงการร่วมพัฒนา  
       (Joint Project) เป็นตน้  

๕.  จัดทำสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ประสบผลสำเร็จ  
ผลสำเร็จที่คาดหวัง  

สถานศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 
 
 

๖.๕ กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

งานนิเทศติดตามและประเมินผล
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 

งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่
การศึกษาสถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน 

งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา 

งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สถานศึกษา 



 

 

๑๓ 

๖.๕.๒ งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ชุมชน  
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  

๑.  ประสานการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
๒.  จัดทำแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
๓.  ดำเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ ที่ 
     หลากหลาย  

๓.๑  พัฒนาห้องเรียน หรือสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
๓.๒  จัดตั้งและดำเนินการในรูปแบบของเครือข่ายชุมชน  
๓.๓  จัดเวทีวชิาการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
๓.๔  จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนนำ ครูต้นแบบ ครูแห่งชาติ เป็นต้น  

๔.  จัดทำสรุปรายงาน และเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบเครือข่ายการนิเทศ  
ผลสำเร็จที่คาดหวัง  

๑.  สถานศึกษาได้รับการพัฒนาจากองค์กรเครือข่ายอย่างเป็นระบบ  
๒.  หน่วยงาน ชุมชน องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

๖.๕.๓  งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สถานศึกษา  
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  

๑. จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐาน ของสถานศึกษา  

๒.  ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำเกณฑ์ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ในการบริหารและการจัดการศึกษา  
๓.  ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ      
     สถานศึกษา  
๔.  สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดทำรายงานเผยแพร่  

ผลสำเร็จที่คาดหวัง  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา นำผลการรายงานไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาให้ได้ 

มาตรฐาน  
 
 



 

 

๑๔ 

๖.๕.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  

๑.  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
๒.  ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  

๒.๑  การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
๒.๒  การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล  
๒.๓  การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ  

๓.  สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารและการจัด  
     การศึกษา  

ผลสำเร็จที่คาดหวัง  
เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบการบริหารและการจัด การศึกษา 

และนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 
 

 
        

 
 
 
 

 
 
 
๖.๖.๑  งานส่งเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  

๑. ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจนกฎเกณฑ์ ระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง  

๒. ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานการศึกษา แล้วนำมา 
วิเคราะห์ เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 

๖.๖ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 
งานส่งเสริมและประสานงานการ

ประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

งานส่งเสริมการพัฒนาระบบ การ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

งานตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 



 

 

๑๕ 

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา  
คุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน  

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษากำหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ  
สภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน /ท้องถิ่น รวมทั้งการกำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการแปล ผล
และตัดสินการผ่านมาตรฐานพร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน  

๕. ร่วมกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพท้ังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับ  
สถานศึกษา  

๖. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีหลักการและแนวคิด  
อยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา  

๗.  นิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ผลสำเร็จที่คาดหวัง  

สถานศึกษามีความสามารถในการจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  

๖.๖.๒  งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  

๑.  จัดทำระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
๒.  นิเทศ สถานศึกษา เพ่ือให้สามารถดำเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา        
     โดยการประเมินตนเอง  
๓.  ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือหาจุดพัฒนาและนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุง    

สถานศึกษาท่ียังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์  
๔. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์อย่าง

เป็นระบบ  
๕. จัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพ 

ภายในสถานศึกษา เพ่ือกำหนดนโยบายในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
๖. จัดทำระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
๗. จัดทำเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานจากคณะกรรมการระดับ 

เขตพ้ืนที่การศึกษา  
๘. นิเทศ ติดตาม กำกับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์  

ผลสำเร็จที่คาดหวัง  
สถานศึกษาทุกแห่งในเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ทั้งโดยวิธีการ 

ประเมินตนเอง และจากคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  



 

 

๑๖ 

๖.๖.๓  งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา  
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดทำรายงานการประเมินตนเองของ  
สถานศึกษา  

๒.  พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 
๓.  ประสานงานกับสถานศึกษาท่ีมีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพ่ือเสนอรายชื่อสถานศึกษาต่อ 
     สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
๔.  ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อถึงกำหนดการ  

ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  
๕. ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพ่ือนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ผลสำเร็จที่คาดหวัง  
สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก  

๖.๖.๔  งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  

๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษาของแต่ละ  
หน่วยงาน  

๒. ส่งเสริม สนับสนุนและหรือร่วมกับสถานศึกษาดำเนินการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ  
การศึกษา  

๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานำผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ใน  
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

๔.  รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
๕.  นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและนำผลมาใช้ใน  
     การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

ผลสำเร็จที่คาดหวัง  
สถานศึกษาทุกแห่งนำผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาใช้ในการพัฒนาระบบ 

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 



 

 

๑๗ 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
๖.๗.๑  งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ  
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  

๑. ดำเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และบริหารงานทั่วไป  
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา  

๒. รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคลด้านบริหารงาน  
งบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป ในระบบฐานข้อมูล  

๓.  ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  
๔.  เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและ Internet  
๕.  รายงานผลการวิเคราะห์ ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลและนิเทศ  
     การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ผลสำเร็จที่คาดหวัง  
๑.  ข้อมูลพื้นฐานด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และบริหารงานทั่วไปเป็นปัจจุบันและมี สภาพ

พร้อมใช้งาน  
๒.  เขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

๖.๗.๒ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  

๑.  รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
๒.  จัดทำแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
๓.  เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
๔.  ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาเพ่ือดำเนินการ 
     ตามแผน  

 

๖.๗ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

งานพัฒนาระบบข้อมูล และ
สารสนเทศ 

งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 



 

 

๑๘ 

ผลสำเร็จที่คาดหวัง  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  

๖.๗.๓  งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  

๑. รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษา  

๒. จัดทำสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อคณะกรรมการ  
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  

ผลสำเร็จที่คาดหวัง  
๑. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูลการติดตามและ

ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา  
๒. สำนักงานเขตพ้ืนที่ใช้ประโยชน์จากการรายงานผลเพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๗. ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

 ๑.  ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระบวนการเรียนรู้   
 ๒.  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัด  
          ประเมินผล สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานยกระดับคุณภาพ 
          การศึกษาร่วมกับศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และกิจกรรมพัฒนา 
          ผู้เรียน 
 ๓.  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย นิเทศ กำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน

ตามนโยบายดังนี้ 
          ๓.๑  เศรษฐกิจพอเพียง 
           ๓.๒  องค์กรคุณธรรมและ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
          ๓.๓  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาวะ 

๓.๔  เพศวิถีศึกษา   
      ๔.  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
           ที่รับผิดชอบ ได้แก่ สหวิทยาเขตภูตะเภาทุ่งกะมัง  
      ๕. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
 



 

 

๑๙ 
๘. กรอบข้ันตอนการดำเนินงาน 

ลำดับที ่ ผังขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดำเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 
 

๑ 

 

รวบรวม จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ตามสภาพปัญหา ความ
ต้องการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

ข้อมูลถูกต้องเป็นปัจจบุัน นายสุรเชษฐ์  ภกัดีจิตร 

 

๒ 
จัดทำเกณฑ์ ตัวชีว้ัดความสำเร็จ เครื่องมือ และวิธกีารนิเทศ 
การตรวจสอบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ทุกภาคเรียน สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาและจุดเน้น
สพฐ. 

นายสุรเชษฐ์  ภกัดีจิตร 

 

๓ 
สถานศึกษาประเมินตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑ์ การ
ตรวจสอบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ทุกภาคเรียน สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาและจุดเน้น
สพฐ. 

นายสุรเชษฐ์  ภกัดีจิตร 

 
๔ 

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ตามเกณฑ์และตัวชีว้ัด วิจยั พัฒนารูปแบบ/
วิธีการที่เหมาะสม 

ทุกภาคเรียน สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาและจุดเน้น
สพฐ. 

นายสุรเชษฐ์  ภกัดีจิตร 

 
๕ 

ดำเนินการ พจิารณา คัดเลือกรูปแบบ วธิีการที่เหมาะสมใน
การปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินการนิเทศที่ดี 
หรือวิธกีารปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

ทุกภาคเรียน สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาและจุดเน้น
สพฐ. 

นายสุรเชษฐ์  ภกัดีจิตร 

 
 

๖ 

สรุป อภิปรายผลจากการดำเนินงานนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิเคราะห์
จุดเด่น จุดควรพัฒนา เพือ่กำหนดแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไข และพัฒนางานต่อไป 

ทุกภาคเรียน สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาและจุดเน้น
สพฐ. 

นายสุรเชษฐ์  ภกัดีจิตร 

 
 
 

๗ 

เผยแพร่ผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจ 

ปลายปี
การศึกษา 

กระบวนการที่เป็น
มาตรฐานผลการประเมิน 

นายสุรเชษฐ์  ภกัดีจิตร 

 

จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ตามสภาพปญัหา                                       
ความต้องการเกีย่วกบัการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

จัดทำเกณฑ์ ตัวชีว้ัดความสำเร็จ เครื่องมือและวธิีการนิเทศ 

สถานศึกษาประเมินตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑ์และตัวชีว้ัด 

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลตามเกณฑ์ของตัวชี้วัด 

ดำเนินการ เลือกวิธกีารที่เหมาะสม                                                                                
ในการปฏิบัติเพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศ 

สรุปผล อภิปรายผล หาจุดเด่น จุดพัฒนา มากำหนดเป็นแนวทาง                              
ในการปรับปรุงแก้ไข และวางแผนการดำเนินงาน 

รายงานผล/เผยแพร่ประชาสัมพันธ ์

วิจ
ัย/

พัฒ
นา

 

ไม่บรรลุ 

บรรลุ 



 

 

๒๐ 
 
๙.  แนวทางการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.ชัยภูมิ 
  

ในการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.ชัยภูมิ  ถือได้ว่าเป็นรูปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพ (The  Professional  Development  Model) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา มีความสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาในปัจจุบัน อันเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการและ
เทคโนโลยีต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงทางด้านนโยบาย เป้าหมายทางการศึกษา ตลอดจนหลักสูตรและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้หรือการพัฒนาผู้เรียน  การพัฒนาวิชาชีพมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และสะท้อน
ผลการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนอย่างมี
ความคุณภาพและช่วยให้ครูสามารถคิดออกแบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบรรยากาศแห่งการ เรียนรู้  
หลักสูตร การวัดผลประเมินผล การเรียนการสอน และการบริหารจัดการในชั้นเรียน รวมถึงการจัดการเรียนการ
สอนครูสามารถเรียนรู้ในการทำงานและสามารถเลือกวิธีการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสมกับผู้เรียนที่จะ
ส่งเสริมความเป็นวิชาการให้กับผู้เรียน ซึ่งเป็นกลยุทธ์หนึ่ งของการเรียนรู้ที่จะสามารถสะท้อนผลการทำงาน  
ตรวจสอบและสรุปตัวอย่างในการทำงาน ตลอดจนทำให้ครูสามารถพัฒนาทักษะและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียนและออกแบบบทเรียนให้มีความเหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพที่จะช่วยให้
ครูสามารถรู้ช่องว่างหรือจุดที่ตัวเองต้องปรับปรุงแก้ไขและเข้าใจความต้องการของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น และครูจะได้รู้
ว่าจะใช้วิธีการสอน หลักสูตร สื่อการสอนอะไรที่ตรงตามความต้องการหรือปรับปรุงการสอนให้สอดคล้องกับ
ผู้เรียน และเป็นการเปรียบเทียบผลการทำงานที่ส่งผลต่อผู้เรียน ที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น วิธีการ สื่อที่ใช้
ในการจัดการเรียนการสอน ผู้ร่วมในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาเปรียบเทียบสื่อการเรียน
การสอน วิธีการสอน ที่สามารถตรวจสอบการเรียนรู้ของผู้เรียน และช่วยให้ครูสามารถเลือกหลักสูตร พัฒนา
หลักสูตร  กลยุทธ์การเรียนการสอน และการประเมินผลที่มีความเหมาะสมกับผู้เรียน  การพัฒนาวิชาชีพจึงเป็น
รูปแบบหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรและปฏิบัติกันอย่างสม่ำเสมอ  และการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด (Professional 
Development is Learning) หรือการปรับปรุงคุณภาพโรงเรียน (Professional Development is School 
Improvement) หรือการพัฒนาการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ของนักเรียน  (Professional Development is 
Student Learning Development) นอกจากนี้ในการพัฒนาวิชาชีพได้สรุปขั้นตอนในการพัฒนาวิชาชีพทุก ๆ 
รูปแบบ โดยทั่วไปแบ่งเป็น ๓ ระยะของการเรียนรู้ คือ   
 ๑.  ขั้นเตรียมความพร้อม (Orientation) 
 ๒.  ขั้นบูรณาการ (Integration) ปฏิบัติจริงภายในความร่วมมือของบุคคลากรทางการศึกษา 
 ๓. ขั้นปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ (Refinement) ยิ่งขึ้น ด้วยการทดลองปฏิบัติ ไตร่ตรองสะท้อน
คิดอย่างต่อเนื่อง และความร่วมมือกัน  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เครื่องมือนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ   

 
โรงเรียน...............................................................................สหวิทยาเขต. ................................................................... 
คำชี้แจง  

1. เครื่องมือนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลการจัดการศึกษา ฉบับนี้เป็นเครื่องมือสำหรับ 
คณะกรรมการนิเทศที่ได้รับแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ใช้สำหรับนิเทศ ติดตาม 
ตรวจเยี ่ยม และประเมินผลการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนในสังกัด เครื ่องมือฉบับนี ้ มีจำนวน 4 ด้าน               
ซึ่งประกอบด้วย 

1.1 ด้านการบริหารจัดการ มีประเด็นในการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลการจัด 
การศึกษา 6 ข้อ ดังนี้ 

1) ศึกษา สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการในการพัฒนาเพิ่มผลสัมฤทธิ์ 
2) จัดทำแผนพัฒนาเพิ่มผลสัมฤทธิ์ 
3) จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4) การประเมิน กำกับ ติดตาม 
5) การสร้างเครือข่ายวิชาการ 
6) การนิเทศภายในสถานศึกษา 

1.2 ด้านกระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน มีประเด็นในการนิเทศ ติดตาม ตรวจ 
เยี่ยม และประเมินผลการจัดการศึกษา 6 ข้อ ดังนี้ 

1) มีการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2) มีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลครบถ้วน ทุกชั้น ทุกคน หรือจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 
3) มีแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ชัดเจน ปฏิบัติได้ 
4) วิเคราะห์ผลสอบ O-NET หาจุดเด่น จุดด้วย 
5) มีการสำรวจ จัดทำ สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน แหล่ง 

เรียนรู้และจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
6) จัดกิจกรรมสอน เสริม ซ่อม วัดผล ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

และทุกระดับชั้น และ ตามแนวข้อสอบของแบบทดสอบขั้นพื้นฐานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีทึ่ 3 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

7) การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 
1.3 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีประเด็นในการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผล 

การจัดการศึกษา 2 ข้อ ดังนี้ 
 1) ผลการประเมินการจัดการเรียนรู้ (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้)  
     - ผลการประเมินการจัดการเรียนรู้ ม.3 (รวมทุกวิชา) 
     - ผลการประเมินการจัดการเรียนรู้ ม.6 (รวมทุกวิชา) 

      2) ผลการประเมิน O-NET  



 

 

       - ผลการประเมิน O-NET ม.3 (รวมทุกวิชา) 
    - ผลการประเมิน O-NET ม.6 (รวมทุกวิชา) 

1.4 ด้านปัจจัยส่งเสริมจากภายนอก มีประเด็นในการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม และ 
ประเมินผลการจัดการศึกษา 6 ข้อ ดังนี้ 

1) ด้านนโยบาย 
2) ด้านสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน 
3) สิ่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงสำหรับ 

นักเรียน 
2. การนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีระดับคุณภาพ 5 ระดับ        

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
2.1 ประเด็นรายด้าน มีเกณฑ์ระดับคุณภาพ 5 ระดับ ได้แก่ 

ระดับคุณภาพ 5  หมายถึง ดีเยี่ยม 
ระดับคุณภาพ 4  หมายถึง ดีมาก 
ระดับคุณภาพ 3  หมายถึง ดี 
ระดับคุณภาพ 2  หมายถึง พอใช้ 
ระดับคุณภาพ 1  หมายถึง ปรับปรุง 

      2.2 การนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลการจัดการศึกษา สรุปผลในภาพรวม มีเกณฑ์การ
ตัดสิน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
ระดับคะแนน 4.01 – 5.00 ดีเยี่ยม 
ระดับคะแนน 3.01 – 4.00 ดีมาก 
ระดับคะแนน 2.01 – 3.00 ดี 
ระดับคะแนน 1.01 – 2.00 พอใช้ 
ระดับคะแนน 0.00 – 1.00 ปรับปรุง 

3.  โปรดขีด / ในช่อง    หน้าข้อความตามประเด็นการประเมิน และหน้าข้อความของระดับคุณภาพ  
ในแต่ละด้าน ตามเกณฑ์ที่กำหนดในด้านนั้น ๆ 

4. ลงชื่อผู้ประเมิน และวัน เดือน ปี ที่นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบสรุปคะแนนนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

 
โรงเรียน...............................................................................สหวิทยาเขต. ................................................................... 

 
 

ที ่
 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

1 ด้านการบริหารจัดการ      
1.1 ศึกษา สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ
ในการพัฒนาเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ 

     

1.2 จัดทำแผนพัฒนาเพ่ิมผลสัมฤทธิ์      
1.3 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน      
1.4 การประเมิน กำกับ ติดตาม      
1.5 การสร้างเครือข่ายวิชาการ      
1.6 การนิเทศภายในสถานศึกษา      

2 ด้านกระบวนการพัฒนาจัดการเรียนการสอน      
2.1 มีการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาตาม   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

     

2.2 มีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลครบถ้วน      
ทุกชั้น ทุกคน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำ
วิจัยในชั้นเรียน 

     

2.3 มีแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ชัดเจน     
ปฏิบัติได้ 

     

2.4 วิเคราะห์ผลสอบ O-NET หาจุดเด่น จุดด้อย      
2.5 มีการสำรวจ จัดทำ สื่อการเรียนการสอน 
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้
และจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

     

 2.6 จัดกิจกรรมสอน เสริม ซ่อม วัดผล ตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
ทุกระดับชั้น และ ตามแนวข้อสอบของ
แบบทดสอบขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีทึ่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

     

 2.7 การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 
 

     



 

 

 

ที ่
 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

3 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
3.1 ผลการประเมินการจัดการเรียนรู้            
(ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้)  

     

      3.1.1 ผลการประเมินการจัดการเรียนรู้ ม.3 
(รวมทุกวิชา) 

     

      3.1.2 ผลการประเมินการจัดการเรียนรู้ ม.6           
(รวมทุกวิชา) 

     

3.2 ผลการประเมิน O-NET       
      3.2.1 ผลการประเมิน O-NET ม.3        (รวม
ทุกวิชา) 

     

      3.2.2 ผลการประเมิน O-NET ม.6        (รวม
ทุกวิชา) 

     

4 ด้านปัจจัยส่งเสริมจากภายนอก      
4.1 ด้านนโยบาย      
4.2 ด้านสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้สำหรับ
ผู้เรียน 

     

 4.3 ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงสำหรับนักเรียน 

     

คะแนนรวม      
คะแนนเฉลี่ย  

 
 

ลงชื่อ....................................................................(กรรมการ) 
                                              (..................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบนิเทศ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือในโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ โดยการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 

คำชี้แจง  
1. แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามเพ่ือประกอบการศึกษาการนิเทศกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนลูกเสือในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  
2. ผู้ตอบแบบสอบภามโปรดแสดงความคิดเห็นตามสภาพที่แท้จริง และตอบแบบสอบถามทุกข้อ เพ่ือ

ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม  
ตอนที่ 1  สภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

1.1 เพศ (   ) ชาย  (   ) หญิง  
1.2 ผู้ตอบแบบสอบถาม   (   ) ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน (   ) รองผู้อำนวยการลูกเสือ

โรงเรียน (   ) ผู้กำกับลูกเสือ            (   ) รองผู้กำกับลูกเสือ  
(   ) อ่ืน ๆ......................................................................  

ตอนที่ 2  สภาพการใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ  
  โปรดขีดเครื่องหมาย  ✓  ในช่องที่กำหนดที่ตรงกับระดับการปฏิบัติและความคิดเห็นของท่าน  

โดยประเมินจากระดับคะแนน ดังต่อไปนี้  
5 หมายถึง ระดับการปฏิบัติและความคิดเห็นมากที่สุด  
4 หมายถึง ระดับการปฏิบัติและความคิดเห็นมาก  
3 หมายถึง ระดับการปฏิบัติและความคิดเห็นปานกลาง  
2 หมายถึง ระดับการปฏิบัติและความคิดเห็น น้อย  
1 หมายถึง ระดับการปฏิบัติและความคิดเห็นน้อยที่สุด 

ที ่ รายการประเมิน 
การปฏิบัติและระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1. ด้านการบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
 1.1 ความเพียงพอของเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการดำเนินงาน      
 1.2 คุณภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการดำเนินการ      
 1.3 ความเพียงพอของบุคลากรหรือผู้ดำเนินงาน      
 1.4 ความร่วมมือในการดำเนินของผู้ร่วมงาน/ผู้เกี่ยวข้อง      
 1.5 ความเหมาะสมของการใช้จ่ายงบประมาณ      
2. ด้านการจัดกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ 

 2.1 กำหนดวัตถุประสงค์และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม      
 2.2 ใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ฝึกให้คิด 

วิเคราะห์ สร้างสรรค์จนตนาการ 
     

 2.3 จัดได้เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ความสนใจ ความถนัด และ
ความสามารถของผู้เรียน 

     



 

 

 
 

ที ่ รายการประเมิน 
การปฏิบัติและระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

 2.4 บูรณาการกับชีวิตจริง ให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของ
การเรียนรู้ ตลอดชีวิต และรู้สึกกับการใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

     

 2.5 จำนวนสมาชิกมีความเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม      
3. ด้านการประเมินผล 

 3.1 ผลการดำเนินกิจกรรม เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้      
 3.2 ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม บรรลุวัตถุประสงค์      
 3.3 ผลการดำเนินกิจกรรม เป็นไปตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ      
 3.4 ผลการดำเนินกิจกรรม เป็นไปตามเป้าหมายเชิงปริมาณ      
 3.5 กิจกรรมที่ดำเนินงานทั้งหมด ส่งเสริมให้นักเรียน มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษา 
     

 
 
ตอนที่ 3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ด้านสภาพปัญหาและความต้องการ 
 ............................................................................................................................. .........................................
............................................................. .......................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
 ข้อเสนอแนะ 
 ................................................................................................................................................ ......................
............................................................................................................. .......................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
.................................................................................................................................. .................................................. 
 
 
 
 
 

**ขอขอบพระคุณอย่างย่ิงท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้** 
 



 

 

แบบประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 
 

คำชี้แจง   1. แบบประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศแบบกัลยาณมิตร  
  2. ครูผู้รับการนิเทศเป็นผู้ประเมินและทำเครื่องหมาย ✓ ที่ตรงกับความพึงพอใจ  
  3. ระดับความพึงพอใจมี 5 ระดับ  

5 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด  
4 หมายถึง พึงพอใจมาก  
3 หมายถึง พึงพอใจ  
2 หมายถึง พึงพอใจน้อย  
1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย 
 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1. ผู้นิเทศมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องท่ีนิเทศ       
2. ผู้นิเทศมีเทคนิคและวิธีการนิเทศที่เหมาะสม       
3. ระยะเวลาในการนิเทศ       
4. ผู้นิเทศมีการวางแผนการนิเทศอย่างเป็นระบบ       
5. ผู้นิเทศเปิดโอกาสให้ผู้รับการนิเทศมีส่วนร่วม       
6. ผู้นิเทศรับฟังความคิดเห็นของผู้รับการนิเทศ       
7. ผู้นิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ชัดเจน       
8. ผู้นิเทศชี้ให้เห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้       
9. ผู้นิเทศสาธิตขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู้ที่จำเป็น       
10. ผู้นิเทศชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของการจัดการเรียนรู้       
11. ผู้นิเทศให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขข้อบกพร่อง       
12. ประโยชน์ที่ได้รับจากการนิเทศ       
13. ผลการนิเทศสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน       
14. ควรกำหนดให้มีการนิเทศอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ       
15. ผู้นิเทศมีความเป็นกัลยาณมิตร       

รวม       
เฉลี่ย       

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


