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ค ำน ำ 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นกลุ่ม          
ท่ีด าเนินการเกี่ยวกับ กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา 
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส่งเสริม พัฒนา ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา งาน
เลขานุการคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา และร่วม
สนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง โดยมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ  ในการปฏิบัติงานให้กับ
ศึกษานิเทศก์ทุกคนได้ปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ก าหนดให้ทุกคนจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ นายจิรวัฒน์  สว่างวงศ์ รับผิดชอบงานเลขานุการคณะกรรมการการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา และงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะมีประโยชน์และเป็นแนวทางในการด าเนินงานส าหรับผู้ปฏิบัติงาน
ต่อไป  
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สำรบญั 
 

  หน้ำ 
   

ค ำน ำ   ก 

สำรบัญ  ข 

ตอนที่ 1 บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของศึกษำนิเทศก์ 1 
 งานตามหน้าท่ี ความรับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่ง 1 
 งานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 1 
 ภารกิจ สาระความรู้ และ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 2 

ตอนที่ 2 ขอบข่ำยภำรกิจกลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ  
           ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

4 

 คู่มือขั้นตอนการด าเนินงานงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

4 

 ตารางวิเคราะห์บทบาท อ านาจ หน้าท่ี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 8 

ตอนที่ ๓ ภำรกิจงำนที่ได้รับมอบหมำย 11 
 งานกลุ่มสาระการเรียนรู ้ 11 
 งานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 12 
 งานโครงการท่ีรับผิดชอบ 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



   

ตอนที่ ๑ 

บทบำท หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของศกึษำนิเทศก์ 
 

๑. งำนตำมหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 
 ศึกษานิเทศก์ทุกคน ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าท่ี 
เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ดังนี้  
 ๑.๑ งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการ เรียนรู้ มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการวัดและ  ประเมินผลการศึกษา 
พัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  
๑.๒ การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อจัดท าเป็นเอกสาร คู่มือและส่ือใช้ในการปฏิบัติงานและ เผยแพร่ให้ครูได้ใช้
ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน  
  ๑.๓ การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ส่ือนวัตกรรมและ  เทคโนโลยี
ทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ การศึกษา เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้สนใจท่ัวไป  
  ๑.๔ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนการ  นิเทศและ
การพัฒนางานวิชาการ  
  ๑.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๒. งำนตำมขอบข่ำย ภำรกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 
เขต ๑ เป็นกลุ่มงานท่ีด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
พัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ในการบริหาร และจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียน ท้ังระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา โดยปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศ
การศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน  ศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการและวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อพัฒนาการจัดการ เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ี
ได้รับมอบหมาย โดยให้มีความรู้ ความ เข้าใจในหลักการนิเทศการศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัด การ
ประเมินผลการศึกษา การ ประกันคุณภาพการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือครูและผู้เรียนในระดับสูง มีความสามารถใน
การวาง แผนการนิเทศการศึกษา งานวิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา และจัดท ารายงาน
โดยแสดงให้เห็นว่ามีการวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อน าผลไปใช้ในการพัฒนาการ นิเทศการศึกษา มีการ
เผยแพร่อย่างกว้างขวาง มีการถ่ายทอดและได้รับการยอมรับและมีการพัฒนาตน และพัฒนาวิชาชีพ มีเทคนิคช้ันสูงใน
การนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถพัฒนา นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเป็นแบบอย่างแก่วิชาชีพ
ส่งผลให้ครูและบุคลากรในเขตพื้นท่ีการศึกษา สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของเขต พื้นท่ีการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
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๓. ภำรกิจ สำระควำมรู้ และ ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ  
  ๑. การนิเทศการศึกษา ได้แก่ หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและกระบวนการนิเทศ กล ยุทธ์การ
นิเทศการศึกษาใน เรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสร้างทักษะในการนิเทศ การใช้กลยุทธ์ใน
การนิเทศ การน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ การควบคุมและการประเมินเพื่อ  การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การนิเทศภายใน โดยสามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมให้ข้อเสนอแนะเพื่อ พัฒนาระบบการนิเทศภายใน
สถานศึกษาได้ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการ  เรียนรู้การสอนและการบริหารจัดการ
การศึกษา ประสาน สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศ การศึกษาแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ใช้เทคนิคการ
นิเทศได้อย่างหลากหลายด้านความเป็นกัลยาณมิตร  
  ๒. นโยบายและการวางแผนการศึกษา ได้แก่ ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริบททาง  เศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองไทยท่ีมีอิทธิพลต่อการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่างๆ การ วิเคราะห์และก าหนด
นโยบายการศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและประเมิน นโยบายการศึกษา โดย สามารถ
ให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพื่อ  จัดท านโยบาย แผนและการติดตาม
ประเมินผลด้านการศึกษา ให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการก าหนด นโยบายและการวางแผนด าเนินงานและการ
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ให้ค าแนะน าปรึกษา 
เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมุ่งให้เกิดผลดี คุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม  
  ๓. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร การสร้างหลักสูตร สถานศึกษา 
หลักการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา การวัดและการประเมินผล การจัดการศึกษาพิเศษ 
โดยสามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา สาธิตแนะน า
ครูให้จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน ประเมินหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้  
  ๔. การประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดท า
มาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลกา
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะและ การวางระบบการจัดท ารายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ พร้อมรับการประเมินภายนอก  
  ๕. การบริหารจัดการการศึกษา ได้แก่ หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา หลักการ บริหารจัดการ
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับ การจัดการศึกษาโดย
สามารถให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของการศึกษานิเทศก์การบริหาร
จัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน  
  ๖. การวิจัยทางการศึกษา ได้แก่ ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การน าผลการวิจัยไปใช้ โดย สามารถ
ให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการน ากระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน  การสอน 
ให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  ด าเนินการวิจัยเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษา  
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 ๗. กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ได้แก่ กลวิธีการน าเสนอความรู้
แนวคิดทฤษฎีท่ีเหมาะสมกับการเรียนรู้ การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการ ศึกษา ค้นคว้า ฯลฯ การ
วิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์โดยสามารถเขียนเอกสารทางวิชาการ ประเภทต่างๆ แนะน าและ
ให้ค าปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา น าเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎี
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย และเหมาะสมต่อการเรียนรู้  
 ๘. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ต  
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมัลติมีเดียแบบ ปฏิสัมพันธ์ ส านักงานอัตโนมัติ โดยสามารถใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาตนและการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม ให้ค าปรึกษา แนะน า การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อ
พัฒนาการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา  
 ๙. คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับศึกษานิ เทศก์ ได้แก่ คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ  ศึกษานิ เทศก์ 
จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) โดยปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ มีหลักธรรมในการนิเทศและ ประพฤติเป็นแบบอย่างท่ีดี 
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  ตอนที่ 2 
  

ขอบข่ำยภำรกิจกลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

 
คู่มือขั้นตอนกำรด ำเนินงำนงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศกำรศึกษำ
ของเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 

1. ชื่องำน (กระบวนงำน) 
งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

2. วัตถุประสงค์  
1.  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
2. เพื่อใหไ้ด้ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

3. ขอบเขตของงำน 
งานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา     

มีขอบเขต 3  ด้าน ดังนี้ 
1. ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
2. ด้านการวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา 
3. ด้านงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผล 

4. ค ำจ ำกัดควำม 
 งำนเลขำนุกำร  หมายถึง  งานท่ีช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนการท างานของคณะกรรมการ ติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา  ด าเนินไปตามบทบาทอ านาจหน้าท่ีตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  ท่ีก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา  เพื่อท าหน้าท่ี ก ากับ ดูแลการบริหารจัด
การศึกษาด้านวิชาการ เกี่ยวกับการศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการ
ด าเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อเตรียมรับการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 
 คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ  (ก.ต.ป.น.) 
หมายถึง องค์คณะบุคคลท่ีมีบทบาท อ านาจ หน้าท่ี ในการบริหารงานวิชาการในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามท่ี
กฎหมายก าหนด โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ท้ังในส่วนของเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษาในสังกัด และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ท างานร่วมกับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการด าเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์   ของหน่วยงานและสถานศึกษาใน
สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อเตรียมรับการนิเทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 
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กำรติดตำม (Monitoring)  หมายถึง   การศึกษาความก้าวหน้าการบริหารการจัดการและการ
ด าเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 กำรตรวจสอบ (Inspection)  หมายถึง  การก ากับ ดูแล เพื่อปรับปรุงพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษา
และด าเนินไปตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีก าหนดไว้ 
 กำรประเมินผล (Evaluation) หมายถึง  การตีค่าผลการบริหารการจัดการศึกษา และด าเนินไปตาม
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีก าหนดไว้ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 กำรนิเทศกำรศึกษำ (Supervision) หมายถึง ความร่วมมือระหว่างเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา
ในสังกัด กับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ี    การศึกษา  โดยการให้
ค าปรึกษา แนะน า ส่งเสริม สนับสนุนเพื่อปรับปรุงพัฒนา 

5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 1. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
      1.1 ก าหนดขอบข่ายของข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและบริหารท่ัวไป
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา   โดยศึกษาจากนโยบาย  แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน จากกลุ่มต่างๆในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
       1.2 รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดท าระบบข้อมูล สารสนเทศ 
     1.3 ตรวจสอบข้อมูลและสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
        1.4 รายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ท่ีเป็นข้อมูลและสารสนเทศ ต่อคณะกรรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ถึงจุดเด่น  จุดท่ีควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ       

1.5 เผยแพร่ข้อมูลเป็นเอกสารและทางเว็บไซด์ ในระบบเครือข่ายและสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

2. การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา   
         2.1 วิเคราะห์ผลการบริหารและการจัดการศึกษาในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ด้านวิชาการ 
บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและบริหารท่ัวไป ให้เห็นจุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
           2.2 ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ในแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา 
     2.3 น าแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา มาก าหนด 
วิธีการ เครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
      3. จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา   
(ก.ต.ป.น.) 

3.1 น าเสนอแผนพัฒนาคุณภาพ เครื่องมือ วิธีการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศ
การศึกษา ต่อคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
           3.2 แจ้งแผนพัฒนาคุณภาพการ เครื่องมือ วิธีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศ
การศึกษาให้กลุ่มต่างๆน าไปสู่การด าเนินการตามแผน 
 
                                                                                     คู่มือการปฏิบัติงาน นายจิรวัฒน์  สว่างวงศ์ 



หน้ำ | 6  
 
               3.3 ประสานงานกับคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพื่อ
ด าเนินการตามแผนและแก้ไขการด าเนินงานระหว่างการปฏิบัติ 
     3.4 รายงานผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อคณะกรรมการ 
         4. การติดตาม ตรวจสอบ  
         4.1 ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศตามแนวทางของคณะกรรมการการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
               4.2 รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลจากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศ 
               4.3 จัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศ เสนอต่อคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา 
           5. เผยแพร่รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้อง 

6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 
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พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ  ก าหนดขอบข่าย 
วิเคราะห์ สังเคราะห์เป็นข้อมูลสารสนเทศ เผยแพร่ข้อมูล 

การวางแผนติดตาม ตรวจสอบ 
จัดท าแผนพัฒนาการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศ 

 เสนอ ก.ต.ป.น. 
เห็นชอบ 

ไมเ่ห็นชอบ 

สรุปผลรายงานผล เผยแพร ่

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลตามแผน 
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7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 

  7.1 แบบฟอร์มเพื่อการเก็บข้อมูลด้านวิชาการ และข้อมูลท่ีสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนางานด้านวิชาการ 
 7.2 ระบบการจัดท าขอ้มูลและสารสนเทศด้านวิชาการ ข้อมูลท่ีสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนางานด้านวิชาการ 
  7.3 ระบบการเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศ 
 7.4. เค้าโครงแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา 
 7.5 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 7.6 วาระการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 7.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 
8. เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง  
 8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2545 
 8.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 
 8.3 พระราชกฤษฎกีาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2542 
 8.4 กฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ  หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  พ.ศ.2548 
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ตอนที่ ๓ 

ภำรกิจงำนทีไ่ดร้บัมอบหมำย 
 

๑. งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ หมายถึง องค์ความรู้ ทักษะและค่านิยมท่ีผู้เรียนควรเรียนรู้ เพื่อจะช่วยน าพาให้ บรรลุ

คุณภาพตามเปู้าหมายท่ีก าหนด กลุ่มสาระการเรียนรู้ หมายถึง กลุ่มขององค์ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะท่ี         
ก าหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดท่ีเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่างๆ โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จัดแบ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็น ๘ กลุ่ม ได้แก่  

๑) ภาษาไทย  
๒) คณิตศาสตร์  
๓) วิทยาศาสตร์  
๔) สังคม ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
๕) สุขศึกษาและพลศึกษา  
๖) ศิลปะ  
๗) การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
๘) ภาษาต่างประเทศ  
มาตรฐานการเรียนรู้  (Content standards/Academic standards/Learning standards หมายถึง 

คุณภาพท่ีต้องการให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนเป็นส่ิงท่ีผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้เมื่อจบการศึกษาขั้น  พื้นฐาน ความรู้ 
ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะท่ีระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ถือเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับผู้เรียนทุกคน ดังนั้น 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทางการศึกษาท้ังระดับชาติ เขตพื้นท่ีการศึกษาและ สถานศึกษา มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุคุณภาพตามท่ีมาตรฐานก าหนด มาตรฐานการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานถือ
เป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคล่ือนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนา 
หลักสูตรการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัยและใช้ส าหรับผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนวคิดดังกล่าวอยู่บนฐานความเช่ือ ท่ีว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันได้ ตัวช้ีวัด 
(Indicators) หมายถึง ส่ิงท่ีนักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวช้ีวัดมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรมในการน าไปใช้ในการก าหนดเนื้อหา การเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์         
ส าคัญส าหรับการวัดและประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน โดยท่ัวไปจะมีการก าหนดตัวช้ีวัดเพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบผู้เรียนเป็นระยะๆ ในการพัฒนาไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ การก าหนดตัวช้ีวัดดังกล่าวนั้น ในระบบ
การศึกษาบางแห่งอาจก าหนดไว้เป็นช่วงๆ ทุก ๓-๔ ปี แต่บางแห่งอาจก าหนดทุกระดับช้ัน ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมกับบริบทการศึกษาแต่ละแห่ง (ส านักวิชาการและ มาตรฐานการศึกษา , ๒๕๕๓)  

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมท่ีศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพื่อพัฒนางานสถานศึกษาหรือครูผู้สอนใน
ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดท่ี เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
ตามศาสตร์ต่างๆ  
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นำยจิรวัฒน์  สว่ำงวงศ ์  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  มีหน้าท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
                นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา  โดยมีหน้าทีและ    
ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑) นิเทศเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ   
ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ  
1. ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี หลักการการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการนิเทศการศึกษา    

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
2. ประสานงานกับผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูผู้สอนภาษาไทยเพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และ

สร้างความตระหนักให้ครูผู้สอนได้เห็นความส าคัญ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ

เรียนรู้ วัดและประเมินผลท่ีตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัด 
4. ส่งเสริม สนับสนุนเพื่อยกระดับคุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล 

ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา  
5. นิเทศติดตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลของครูให้ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
6. ศึกษาค้นคว้าเคราะห์วิจัย แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลท่ีมี 

ประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
7. รายงานผลการด าเนินงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา   

 
ผลส ำเร็จที่คำดหวัง   
1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา  สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้และมีการวัดและประเมินผล

อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 
๒. งำนกลุ่มเครือข่ำยสถำนศึกษำ 

ภาคีเครือข่าย หมายถึง กลุ่มบุคคล องค์กรท่ีมีเป้าหมายร่วมกัน มารวมตัวกันด้วยความสมัครใจ เพื่อท า
กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย (ร่วมคิด / วางแผน ร่วมท า ร่วมประเมินผล) โดยมีความสัมพันธ์ แนวราบ มีความเสมอภาค 
และเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง งานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา เป็นกิจกรรมท่ีศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพื่อพัฒนางาน
ของ สถานศึกษาในรูปของภาคีเครือข่าย ในการท างานร่วมกันกับกลุ่มสถานศึกษาในลักษณะของเครือข่ายใน ด้าน   
การประสานงาน (Coordination) ความร่วมมือ (Cooperation) การท างานร่วมกัน (Collaboration) และการมีส่วน
ร่วม (Participation) ในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาและการปฏิบัติงานของสถานศึกษาครอบคลุม ๔ ภาระงาน 
ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป 
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นำยจิรวัฒน์  สว่ำงวงศ ์ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  มีหน้าท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี ้
 รับผิดชอบเครือข่ายสถานศึกษาท่ี 22 (เหล่าเสือโก้ก 1)  จ านวน 14 โรงเรียน ประกอบด้วย   

1. โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก 
2. โรงเรียนบ้านเหล่าค า 
3. โรงเรียนบ้านนาไผ่ 
4. โรงเรียนบ้านเป้า 
5. โรงเรียนบ้านเหล่าแค 
6. โรงเรียนบ้านชุมชนโพนเมืองวิทยา 
7. โรงเรียนบ้านขามน้อย 
8. โรงเรียนบ้านค าไหล 
9. โรงเรียนบ้านหาด 
10. โรงเรียนบ้านหนองมะแซว 
11. โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 
12. โรงเรียนบ้านธรรมละ 
13. โรงเรียนบ้านรงัแร้ง 
14. โรงเรียนบ้านดอนกลอยนากลาง 
 

๓. งำนพเิศษ งำนโครงกำรที่รับผิดชอบ 
งานพิเศษ งานโครงการและตัวช้ีวัด เป็นกิจกรรมท่ีศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพื่อพัฒนางานในหน้าท่ีของ

ศึกษานิเทศก์ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพิเศษท่ีไม่ใช่งานตามมาตรฐานต าแหน่ง รวมถึงงานโครงการและ ตัวชี้วัดท่ีเกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา รวมถึงเป็นฐานข้อมูลใน
การปฏิบัติงานหรือพัฒนางานในปีต่อไปในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

นำยจิรวัฒน์  สว่ำงวงศ ์  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  มีหน้าท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
    รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้   

๑) โครงการโรงเรียนดีประจ าต าบล 
๒) โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
๓) โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                     คู่มือการปฏิบัติงาน นายจิรวัฒน์  สว่างวงศ์ 



กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ


