
 



ค ำน ำ 
 

  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีภารกิจหลักในการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน 
ประสานงาน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา โดยเฉพาะ       
การด าเนินงานด้านวิชาการและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นหั วใจส าคัญของการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา 

  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน ยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มงานนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน  สามารถปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และเพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ 
ภารกิจ และเป้าหมายการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ มีประสิทธิภาพ 
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  
 
 
       นางพัทยา  ชมถนอม 
                กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำรบัญ 
 

เรื่อง  หน้า 

 1. กระบวนงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและกระบวนการเรียนรู้   ๑ 

  1.๑ วัตถุประสงค์         ๑ 
   ๑.๒ ขอบเขต          ๑ 

  ๑.3 ค าจ ากัดความ         ๑ 
  ๑.๔ หน้าที่รับผิดชอบ         ๒ 
  ๑.๕ กระบวนงาน (Work Flow)        ๒ 
        ผังงาน          ๔ 
  ๑.๖ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน        ๕ 
  ๑.๗ มาตรฐานคุณภาพงาน        ๖ 
  ๑.๘ ระบบติดตามประเมินผล        ๗ 

 ๒. กระบวนงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจักการศึกษา     ๘ 
   ๒.๑ วัตถุประสงค์         ๘ 
   ๒.๒ ขอบเขต          ๘ 

  ๒.3 ค าจ ากัดความ         ๘ 
  ๒.๔ หน้าที่รับผิดชอบ         ๙ 
  ๒.๕ กระบวนงาน (Work Flow)        ๑๐ 
        ผังงาน          ๑๑ 
  ๒.๖ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน        ๑๒ 
 ๒.๗ มาตรฐานคุณภาพงาน        ๑๒ 
 ๒.๘ ระบบติดตามประเมินผล        ๑๒ 

  เอกสารอ้างอิง          ๑๓ 
 แบบฟอร์มที่ใช้          ๑๓ 

   ภำคผนวก 
กฎระเบียบ/ค าสั่ง 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
รายชื่อผู้จัดท า 

 
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือกำรปฏิบัติงำน 
(Work Manual) 

 
 

กลุ่มงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและ 
กำรจัดกำรศึกษำ 

 
 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1 
 

จัดท ำโดย 
 

นำงพัทยำ  ชมถนอม 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีภารกิจหลักในการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน 
ประสานงาน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา โดยเฉพาะ       
การด าเนินงานด้านวิชาการและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา 
   กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา เป็นกลุ่มงานหนึ่งที่ท าหน้าที่ในการจัดกิจกรรม 
น าเสนอรูปแบบ แนวทาง วิธีการในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การศึกษาเพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์ การก าหนดรูปแบบ กิจกรรม แนวทาง ในน าไปสู่การพัฒนางานด้านวิชาการและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้กับสถานศึกษาในสังกัด ซึ่งมีรายละเอียดการปฏิบัติ ดังนี้    

1. ชื่องำน (กระบวนงำน) 

   งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

2. วัตถุประสงค์ 

   1. เพ่ือให้มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
กิจกรรม/กระบวนงานต่างๆ และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้
มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนงาน 
  2. เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้
การท างานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับ
บุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนงานที่มีอยู่เพ่ือขอการรับบริการที่ตรงกับความต้องการ 
  3. เพ่ือเป็นกรอบ/แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา 
   4. เพ่ือให้มีข้อมูลสารสนเทศ ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
 

3. ขอบเขต 

   เป็นแนวทางส าหรับกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาใช้ในการด าเนินงานส่งเสริม 
และพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัด 
 
4. ค ำจ ำกัดควำม 

   การส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ หมายถึง การจัดกิจกรรม 
รูปแบบ แนวทาง เทคนิค วิธีการ ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รูปแบบแนวทางในการด าเนินงาน การสร้าง
จัดหาเครื่องมือ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาทักษะ ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในการพัฒนาการบรหิารจดัการศึกษา 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 



-๒- 

ในสถานศึกษา  การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนที่เป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนภายในสถานศึกษา รวมถึงการจัดกิจกรรม เพ่ือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา 

   ระบบการนิเทศ หมายถึง นวัตกรรม รูปแบบ วิธีการให้ค าแนะน า ชี้แนะ ส่งเสริม อบรม พัฒนา 
สร้างเสริมองค์ความรู้ให้แก่ผู้รับการนิเทศ ทั้งด้านการบริหารจัดการศึกษา การนิเทศการเรียนการสอนและการ
พัฒนากิจกรรมโครงการต่างๆ 

   การจัดการเรียนการสอน  หมายถึง ขั้น กระบวนการ วิธีสอน กิจกรรมที่ครูผู้สอนจัดให้ผู้เรียน  
ได้ฝึกปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความรู้ ทักษะสามารถน าไป
ปฏิบัติหรือใช้ประโยชน์ได้ 

 5. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

  การด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ เป็นภารกิจที่
ศึกษานิเทศก์ทุกคนต้องร่วมกันวิเคราะห์และจัดท าข้อมูลสาระเทศ เพ่ือก าหนด กิจกรรม รูปแบบ แนวทาง เทคนิค 
วิธีการ ในการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจและจัดท าเป็นแผน ก่อนการน าลงสู่การปฏิบัติ ซึ่งกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการศึกษาตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ในการส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
กิจกรรม รูปแบบ แนวทาง เทคนิค วิธีการ ที่จะน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการอน เพ่ือการน าลงสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลเชิงประจักษ์และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน จึงมีการก าหนดผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนงาน ดังนี้  

คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 

  1. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
2. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1  
3. ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

  4. ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา 

  คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

   1. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ (รับผิดชอบกลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา) 

2. คณะศึกษานิเทศก์ทุกคน 
    3. บุคลกรด้านงานการเงิน 
   4. บุคลากรด้านงานอ านวยการ 
    
6. Work Flow กระบวนงำน 
  

ขั้นตอนกำรท ำงำน 
(Work Flow) 

ระยะเวลำ 
ผู้รับผิดชอบ* 

(ต ำแหน่ง/กลุ่ม/ฝ่ำย) 
รวบรวมและวิเคราะห์ สภาพปัญหา ความ
ต้องการ นโยบาย จุดเน้น ในการพัฒนาของ
ปีการศึกษาปัจจุบัน จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 

ตุลาคม – พฤศจิกายน
2564 

นางพัทยา  ชมถนอม 
นางวริญญา นันทโกมล 
ศึกษานิเทศก์ทุกคน 



-๓- 
 
Work Flow กระบวนงาน (ต่อ) 
  

ขั้นตอนกำรท ำงำน 
(Work Flow) 

ระยะเวลำ 
ผู้รับผิดชอบ* 

(ต ำแหน่ง/กลุ่ม/ฝ่ำย) 
วางแผน/จัดท าโครงการ/ก าหนดกิจกรรม/
รูปแบบ 

พฤศจิกายน - ธันวาคม 
2564 

นางพัทยา  ชมถนอม 
นางวริญญา นันทโกมล 
ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการก าหนดประเด็น
การนิเทศ จัดท าเครื่องมือ 

มกราคม-มีนาคม 
 2565 

นางพัทยา  ชมถนอม 
นางวริญญา นันทโกมล 
ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

ด าเนินการพัฒนาด้วยรูปแบบและกิจกรรมที่
หลากหลาย 

เมษายน-มิถุนายน 
2565 

นางพัทยา  ชมถนอม 
นางวริญญา นันทโกมล 
 

การน าผลการพัฒนาลงสู่การปฏบิัติในสถานศึกษา พฤษภาคม ๒๕๖5 
เป็นต้นไป 

สถานศึกษาในสังกัด  

นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนากิจกรรมตาม
โครงการ/ตามแผนปฏิบัติการ 

พฤษภาคม ๒๕๖5 
ถึง 

มีนาคม ๒๕๖6 

นางพัทยา  ชมถนอม 
นางวริญญา นันทโกมล 
ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

ประชุมน าเสนอ/แลกเปลี่ยนผลการนิเทศ 
ติดตาม 

หลังเสร็จสิ้นการนิเทศ  
แต่ละครั้ง 

นางพัทยา  ชมถนอม 
นางวริญญา นันทโกมล 
ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

กันยายน  ๒๕๖5 
มีนาคม 2566 

นางพัทยา  ชมถนอม 
นางวริญญา นันทโกมล 
ศึกษานิเทศก์ทุกคน 
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ผังงาน 
(Flow Chart) 
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จัดท าข้อมูลสารสนเทศ สภาพ ปญัหา ความต้องการ
เพื่อใช้ประกอบการวางแผนการพัฒนาการนิเทศ 

สรุปผลการพัฒนา 

ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการก าหนดประเด็นการนิเทศ จัดท าเครื่องมือ 

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
No 

Yes 

Yes 

วางแผน/จัดท าโครงการ/ก าหนดกิจกรรมการพัฒนา 

การน าผลการพัฒนาลงสู่การปฏิบัติการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนากิจกรรมตามโครงการ/ตามแผนปฏบิัติการ 

วิเคราะห์ ผลการนิเทศ ติดตาม 

No 

ประชุมน าเสนอ/แลกเปลี่ยนผลการนิเทศ ติดตาม 

กระบวนงานพัฒนาคุณภาพ 
การด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการ

นิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู ้
 

รวบรวมและวิเคราะห์ สภาพปัญหา ความต้องการ 
นโยบาย จุดเน้น ในการพัฒนาของปีการศึกษาปัจจุบัน  

 
 

ด าเนินการพัฒนาด้วยรูปแบบและกิจกรรมที่หลากหลาย 



7. ขัน้ตอนกำรปฏิบัติงำน 

รายละเอียดกระบวนงานพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานแนะแนวภายในสถานศึกษา 
 

กระบวนงาน ผู้รับผิดชอบ รายลเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. รวบรวมและวิเคราะห์ สภาพ
ปัญหา ความต้องการ นโยบาย 
จุดเน้น ในการพัฒนาของปีการศึกษา 
ปัจจุบัน จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 

นางพัทยา  ชมถนอม 
นางวริญญา นันทโกมล 
ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

1. ศึกษานโยบาย จุดเน้น ความตอ้งการพัฒนา ข้อมูล
พื้นฐานด้านคุณภาพของโรงเรยีนในสังกัด 
๒. น าข้อมูลทีไ่ด้จาการศึกษามาวเิคราะหเ์พื่อจัดเป็นข้อมลู
สารสนเทศ ส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ 

2. วางแผน/จดัท าโครงการ/ก าหนด
กิจกรรมการพัฒนา 
 

ผู้อ านวยการเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 1 (ที่ปรึกษา
และอนุมตัิโครงการพัฒนา) 
รองผู้อ านวยการเขตพื้นท่ี  
การศึกษาประถมศึกษา
รับผิดชอบกลุ่มงานนิเทศ 
ติดตามฯ 
นางพัทยา  ชมถนอม 
นางวริญญา นันทโกมล 
จัดท าและเสนอโครงการ 

๑. น าข้อมูลสารสนเทศทีไ่ด้จากศกึษานโยบาย จุดเน้น 
ความต้องการพัฒนา ข้อมูลพื้นฐานด้านคุณภาพมาใช้
ประกอบการวางแผนการพัฒนา 
2. ก าหนดกรอบและกจิกรรมการพัฒนาตามสภาพบริบทให้
สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการพัฒนาโดยมี  
๓. จัดท าโครงการพร้อมก าหนดกจิกรรม รูปแบบการนเิทศ
ติดตาม เพื่อการพัฒนาคณุภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
๔. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการตามล าดับ 
 

3. ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการ
ก าหนดประเด็นการนิเทศ และ
จัดท าเครื่องมือ 

นางพัทยา  ชมถนอม 
นางวริญญา นันทโกมล 
ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

๑. ขออนุมัติด าเนินกิจกรรมการประชุมจัดท าแผนปฏิบตัิ
การนิเทศประจ าป ี
๒. ด าเนินการจัดประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
รองผู้อ านวยการ สพป.ตาก เขต 1 ท่ีรับผดิชอบกลุ่มนิเทศ 
ติดตามฯ และคณะศึกษานิเทศก์ทุกคน  
๓. ก าหนดกรอบ/รูปแบบ/ประเดน็การพัฒนา พร้อมท้ัง 
การก าหนดเครื่องมือนิเทศ ตดิตาม 
๔. รวบรวมข้อมูลจากท่ีประชุมและจัดท าเป็นปฏิบัติการ
ประจ าปี 2563 
๕. น าแผนปฏิบัติการผ่านความเหน็ชอบคณะกรรมการ   
กตปน. 
6. น ากิจกรรมการพัฒนาลงสู่การปฏิบัต ิ

4. ด าเนินการพัฒนาด้วยรูปแบบ 
และกิจกรรมที่หลากหลาย 

นางพัทยา  ชมถนอม 
นางวริญญา นันทโกมล 
ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

๑. ก าหนดปฏิทินการนิเทศ ตดิตาม /ก าหนดรูปแบบ    
การพัฒนา 
๒. แจ้งก าหนดการนิเทศ ติดตาม พร้อมแจ้งประเด็น     
การนิเทศ ติดตามให้กับโรงเรยีน 
3. ศึกษานิเทศก์ก ากับ ตดิตามการน าผลการพัฒนาลงสู่  
การปฏิบัตเิพื่อให้ค าปรึกษา แนะน า 
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รายละเอียดกระบวนงานพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานแนะแนวภายในสถานศึกษา (ต่อ) 
 

กระบวนงาน ผู้รับผิดชอบ รายลเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5. การน าผลการพัฒนาลงสู่การ
ปฏิบัติในสถานศึกษา 

นางพัทยา  ชมถนอม 
นางวริญญา นันทโกมล 
ศึกษานิเทศก์ทุกคน และ
โรงเรยีนในสังกดัทุกโรงเรียน 

1. จัดท าคู่มือการปฏิบตัิ/แนวทางการด าเนินในแต่ละ
กิจกรรม มอบให้กับโรงเรียนใช้เปน็กรอบและแนวทางการ
ด าเนินงาน 
๒. โรงเรียนด าเนินการตามคูม่ือ 
3. นิเทศ ติดตามการด าเนินการพฒันาคุณภาพของโรงเรียน 
4. รวบรวมข้อมูลทีไ่ด้จากการนิเทศ เพื่อสรุปผลการนิเทศ 
ติดตาม 

6. นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนา
คุณภาพ  

นางพัทยา  ชมถนอม 
นางวริญญา นันทโกมล 
ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

1. ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ เพื่อก าหนดประเด็นการนิเทศ
และสร้างความเข้าใจท่ีตรงกันในการนิเทศแตล่ะครั้ง 
2. จัดเตรียมเครื่องมือนิเทศ ติดตาม ตามประเด็นและ
จุดเน้นท่ีจะนเิทศ ในแต่ละครั้ง 
3. แจ้งก าหนดการและประเด็นการนิเทศให้โรงเรียนทราบ 

7. ประชุมน าเสนอ/แลกเปลี่ยน
ผลการนิเทศ ติดตาม 

นางพัทยา  ชมถนอม 
นางวริญญา นันทโกมล 
ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

1. ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ หลังการเสร็จสิ้นการนิเทศ แตล่ะครั้ง 
2.น าเสนอ/แลกเปลี่ยน ผลการปฏบิัติที่ได้จากการนเิทศ ตดิตาม 
3. ศึกษานิเทศก์ สรุปผลการนเิทศพร้อมน าแนวทางหรือผล
การปฏิบัติทีไ่ด้จากการแลกเปลีย่นไปปรับใช้ในการนิเทศครั้งต่อไป 

๘. สรปุรายงานผลการด าเนินงาน นางพัทยา  ชมถนอม 
นางวริญญา นันทโกมล 
ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

1. น าข้อมูลจากการนิเทศ ติดตาม มาสรุปและจดัท า
รายงานการด าเนินงานโครงการ/การด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ 
๒. วิเคราะหผ์ลการด าเนินงานโครงการเพื่อน าผลไปใช้วาง
แผนการพัฒนาต่อไป 
 

 
8. มำตรฐำนคุณภำพงำน 
 
รายละเอียดมาตรฐานคุณภาพงาน 

กระบวนงานตามขั้นตอน ระยะเวลากระบวนงาน ผลส าเร็จของกระบวนงานท่ีก าหนด 
๑. รวบรวมและวิเคราะห์ สภาพปญัหา 
ความต้องการ นโยบาย จุดเน้น ในการพัฒนา
ของปีการศึกษา ปัจจุบัน จดัท าข้อมูล
สารสนเทศ 

พฤศจิกายน 2564 

 ( 1 เดือน) 

มีข้อมูลสารสนเทศท่ีมีคณุภาพ ซึ่งประกอบ 
ด้วยข้อมูลพื้นฐานดา้นผลสมัฤทธ์ิ สภาพ
ปัญหาความต้องการ รวมถึงข้อมูลที่เป็น
นโยบายจดุเน้น และข้อมูลด้านนโยบายใน 
2563  

2. วางแผน/จดัท าโครงการ/ก าหนดกจิกรรม พฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 
(๑ สัปดาห์) 

มีโครงการ/กิจกรรมทีส่อดคล้องกันนโยบาย
และบริบทความต้องการในการพัฒนา เพื่อ
ใช้เป็นกรอบ/แนวทางในการพัฒนาคุณภาพ 

3. ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการ/ก าหนด
ประเด็นการนิเทศ และจดัท าเครื่องมือ 

มีนาคม – เมษายน ๒๕๖5 
(๒-3 วัน) 

มีแผนปฏิบตัิการประจ าปีพร้อมท้ังเครื่องมือ
นิเทศ ทีม่ีคุณภาพสอดคล้องกับนโยบาย จดุเนน้ 
ความต้องการ ส าหรับใช้เป็นกรอบ/แนวทางในการ
ด าเนนิการพัฒนาคณุภาพตลอดปีการศึกษา 

 



-7- 
 

รายละเอียดมาตรฐานคุณภาพงาน (ต่อ) 
กระบวนงานตามขั้นตอน ระยะเวลากระบวนงาน ผลส าเร็จของกระบวนงานท่ีก าหนด 

4. ด าเนินการพัฒนาด้วยรปูแบบและกิจกรรม
ที่หลากหลาย 

เมษายน-มิถุนายน 
2565 

ครู/โรงเรยีนในสังกัดได้รับการพัฒนาด้วย
กิจกรรมและรูปแบบที่หลากหลายส่งผลให้
ครูมีพัฒนาการด้านการเรียนการสอน 

5. การน าผลการพัฒนาลงสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 2565 ครู/โรงเรยีนมีคู่มือการด าเนินงานเป็นกรอบ
และแนวทางในการน านโยบาย/จดุเน้น/
กิจกรรมลงสู่การปฏิบตัิอย่างมีคณุภาพ 

6. นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพ พฤษภาคม ๒๕๖5 
ถึง 

มีนาคม ๒๕๖6 

ศึกษานิเทศก ์สามารถนิเทศ ตดิตามการ
ด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด พร้อม
มีข้อมูลจากการพัฒนาของโรงเรยีนในสังกัด
ทุกโรงเรียน 

7. ประชุมน าเสนอ/แลกเปลี่ยนผลการ
นิเทศ ติดตาม 

พฤษภาคม ๒๕๖5 
ถึง 

มีนาคม ๒๕๖6 
(2-4 ครั้ง/ปีการศึกษา) 

มีข้อมูล/แนวทาง/วิธีการ ซึ่งเป็นผลการ
ปฏิบัติที่มีคณุภาพ สามารถน าไปปรับใช้ใน
การพัฒนางาน  

๘. สรปุและรายงานผลการด าเนินการ กันยายน 2๕๖5 
มีนาคม 2566 

-มีรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการที่
แสดงให้เห็นถึงผลที่เกิดจากการพฒันาตาม
กิจกรรมของโครงการ 
-มีรายงานผลการด าเนินงานท่ีแสดงให้เห็น
ถึงผลการพัฒนาคณุภาพการศึกษาตลอดปี
การศึกษา 

 
9. ระบบติดตำมประเมินผล 

  รายละเอียดการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานใช้วิธีการนิเทศ ติดตาม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาโดยแบ่งการประเมินผล 
ออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ 

  1. การนิเทศ ติดตามและประเมินผล ระหว่างการด าเนินกิจกรรมการพัฒนา ใช้วธิีประเมินความพึงพอใจผ่าน 
แบบสอบถามและวิธีสังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมของผู้เข้ารบัการอบรม โดยศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
    ๒. การติดตามและประเมินผลหลังการด าเนินการพัฒนา ใช้วิธีการนิเทศ ติดตาม โดยจัดท าเครื่องมือแบบ
นิเทศ ติดตามการน าผลการพัฒนาลงสู่ปฏิบัติ โดยคณะศึกษานิเทศก์ทุกคน เพ่ือติดตามการพัฒนาพร้อมให้ค าปรึกษา 
ค าแนะน า โดยด าเนินการนเิทศ ติดตามตลอดปีการศึกษา ๒๕๖3 และน าข้อมูลที่ได้จากแบบประเมิน/แบบนิเทศ 
ติดตาม มาสรุปและจัดท าเป็นรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมถึงใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาใน
ครั้งต่อไป 
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1. ชื่องำน (กระบวนงำน) 

   งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

2. วตัถุประสงค์ 

   1. เพ่ือเป็นแนวทางในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลจัดการศึกษา 
  2. เพ่ือพัฒนาการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1   
  3. เพ่ือเป็นกรอบ/แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1  
 

3. ขอบเขต 

   เป็นแนวทางส าหรับกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาใช้ในการด าเนินงานส่งเสริม
และสนับสนุนสถานศึกษาในการด าเนินการพัฒนากระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 
 
4. ค ำจ ำกัดควำม 

   งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกระบวนงานที่มุ่งการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนศึกษา โดยใช้วิธีการนิเทศ ติดตาม โดยเฉพาะการน าไปใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ซึ่งประกอบค าจ ากัดความ ดังนี้ 

   การนิเทศการจัดการศึกษา หมายถึง การช่วยเหลือ แนะน า ส่งเสริมสนับสนุน รวมถึงการศึกษา
ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเพ่ือให้การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ทุกภาคส่วนมีความพึงพอใจ 

   การติดตามการจัดการศึกษา หมายถึง การติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าในการด าเนินงาน
รวมทั้งปัญหาที่อาจเกิดข้ึนจากการด าเนินงานของสถานศึกษา เพ่ือจะหาแนวทางแก้ไข โดยยึดการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 

   การประเมินผลการจัดการศึกษา หมายถึง การตีค่าผลการบริหารและการจัดการศึ กษาของ
สถานศึกษาว่าอยูใ่นระดับใดเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

 5. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

  การด าเนินงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นภารกิจที่ศึกษานิเทศก์ทุกคน
ต้องปฏิบัติ เพ่ือการส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหารและครูมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้กระบวนการนิเทศ 
ติดตาม เพ่ือการพัฒนาคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ จึงมีการก าหนดผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนงาน ดังนี้  

คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 

  1. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
2. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1  
3. ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

 



-9- 
 

  4. ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา 

  คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

   1. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ (รับผิดชอบกลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา) 

2. คณะศึกษานิเทศก์ทุกคน 
    3. บุคลกรด้านงานการเงิน 
   4. บุคลากรด้านงานอ านวยการ 
    
6. Work Flow กระบวนงำน 
  

ขั้นตอนกำรท ำงำน 
(Work Flow) 

ระยะเวลำ 
ผู้รับผิดชอบ* 

(ต ำแหน่ง/กลุ่ม/ฝ่ำย) 
รวบรวม จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ตาม
สภาพปัญหา ความต้องการ นโยบาย จุดเน้น
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ตุลาคม – พฤศจิกายน
2564 

นางพัทยา  ชมถนอม 
นางวริญญา นันทโกมล 
ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

จัดท าเกณฑ์/เครื่องมือ และก าหนดรูปแบบ 
วิธีการนิเทศ ติดตาม 

พฤศจิกายน - ธันวาคม 
2564 

นางพัทยา  ชมถนอม 
นางวริญญา นันทโกมล 
ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

สถานศึกษาประเมินตนเองและตรวจสอบตาม
ประเด็นและตัวชี้วัดการจัดการศึกษาของ
ตนเอง 

พฤษภาคม ๒๕๖5 
ถึง 

มีนาคม ๒๕๖6 

นางพัทยา  ชมถนอม 
นางวริญญา นันทโกมล 
 

นิเทศ ติดตามและประเมินผลตามประเด็น
และตัวชี้วัด 

พฤษภาคม ๒๕๖5 
ถึง 

มีนาคม ๒๕๖6 

นางพัทยา  ชมถนอม 
นางวริญญา นันทโกมล 
ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกรูปแบบ วิธีการที่
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนา
รูปแบบการด าเนินการนิเทศท่ีดี หรือวิธี
ปฏิบัติที่เป็นแบบอย่าง 

พฤษภาคม ๒๕๖5 
ถึง 

มีนาคม ๒๕๖6 

นางพัทยา  ชมถนอม 
นางวริญญา นันทโกมล 
ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

สรุป อภิปรายผลการด าเนินงาน นิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา วิเคราะห์จุดเด่น จุดควรพัฒนา
เพ่ือก าหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาในครั้งต่อไป 

หลังเสร็จสิ้นการนิเทศ  
แต่ละครั้ง 

 

ศึกษานเิทศก์ทุกคน 
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ผังงาน 
(Flow Chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท าเกณฑ์/เครื่องมือ และก าหนดรูปแบบ วธิีการ
นิเทศ ติดตาม 

 

ด าเนินการพิจารณาคัดเลือก
รูปแบบ วิธีการที่เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนารูปแบบการ
ด าเนินการนิเทศที่ดี หรือวธิีปฏบิัติ

ที่เป็นแบบอยา่ง 

สถานศึกษาประเมินตนเองและตรวจสอบตามประเด็น
และตัวชี้วัดการจัดการศึกษาของตนเอง 

 

สรุป อภิปรายผลการด าเนินงาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา วิเคราะห์จุดเด่น จุดควรพัฒนาเพื่อก าหนด

แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาในครั้งต่อไป 

วิจัย/พัฒนา 

กระบวนงานพัฒนาคุณภาพ 
การด าเนินงานงานนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

รวบรวม จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ตามสภาพปัญหา 
ความต้องการ นโยบาย จุดเน้นเกี่ยวกับการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา 
 
 

นิเทศ ติดตามและประเมินผลตามประเด็นและตัวชี้วัด 

ไม่บรรลุ 

บรรลุ 
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7. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

รายละเอียดกระบวนงานพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานแนะแนวภายในสถานศึกษา 
 

กระบวนงาน ผู้รับผิดชอบ รายลเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. รวบรวม จัดระบบข้อมูล
สารสนเทศ ตามสภาพปัญหา ความ
ต้องการ นโยบาย จดุเน้นเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

นางพัทยา  ชมถนอม 
นางวริญญา นันทโกมล 
ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

1. ศึกษานโยบาย จุดเน้น ความตอ้งการพัฒนา ข้อมูล
พื้นฐานด้านคุณภาพของโรงเรยีนในสังกัด 
๒. น าข้อมูลทีไ่ด้จาการศึกษามาวเิคราะหเ์พื่อจัดเป็นข้อมลู
สารสนเทศ ส าหรับใช้ในการวางแผนก าหนดประเด็นการ
นิเทศ ติดตาม 

2. จัดท าเกณฑ/์เครื่องมือ และ
ก าหนดรูปแบบ วิธีการนเิทศ ติดตาม 
 

นางพัทยา  ชมถนอม 
นางวริญญา นันทโกมล 
ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

๑. น าข้อมูลสารสนเทศทีไ่ด้จากศกึษานโยบาย จุดเน้น 
ความต้องการพัฒนา ขอ้มูลพื้นฐานด้านคุณภาพมาใช้
ประกอบการก าหนดประเด็นการนิเทศ 
2. ก าหนดรูปแบบ วิธีการนิเทศ ติดตาม 
๓. ประชุมจัดท าเกณฑ/์เครื่องมือ เพื่อใช้ในการนิเทศ 
ติดตามและด าเนินการ 

3. สถานศึกษาประเมินตนเองและ
ตรวจสอบตามประเด็นและตัวช้ีวดั
การจัดการศึกษาของตนเอง 
 

นางพัทยา  ชมถนอม 
นางวริญญา นันทโกมล 
ศึกษานิเทศก์ทุกคน 
และโรงเรียนในสังกัดทุก
โรงเรียน  

๑. จัดส่งเกณฑ/์เครื่องมือ เพ่ือให้โรงเรียนรับทราบประเด็น
ที่ต้องด าเนินการ 
๒. โรงเรียนด าเนินการศึกษาเกณฑ์/เครื่องมือ  
๓. โรงเรียนด าเนินการประเมินตนเอง 

4. นิเทศ ติดตามและประเมินผล
ตามประเด็นและตัวช้ีวัด 
 

นางพัทยา  ชมถนอม 
นางวริญญา นันทโกมล 
ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

๑. ก าหนดปฏิทินการนิเทศ ตดิตาม /ก าหนดรูปแบบ    
การพัฒนา 
๒. แจ้งก าหนดการนิเทศ ติดตาม พร้อมแจ้งประเด็น     
การนิเทศ ติดตามให้กับโรงเรยีน 
3. ศึกษานิเทศก์ก ากับ ตดิตาม ตามประเด็นและผลการ
ประเมินตนเอง 

5. ด าเนินการพิจารณาคดัเลือก
รูปแบบ วิธีการที่เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนารูปแบบการ
ด าเนินการนเิทศท่ีดี หรือวิธีปฏิบตั ิ

นางพัทยา  ชมถนอม 
นางวริญญา นันทโกมล 
ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

1. ศึกษานิเทศก์ จัดประชุมน าเสนอผลการนเิทศ ติดตาม
เพื่อแลกเปลีย่นแนวทาง/วิธีปฏิบตั/ิข้อค้นพบ 
2. พิจารณาคัดเลือกรูปแบบ/แนวทาง/วิธีการ/ข้อค้นพบ
เพื่อวิเคราะหห์าจุดเด่น จุดควรพฒันา  
3. กรณีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ให้น ารูปแบบ/
วิธีการ/ข้อค้นพบ ไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดการพัฒนา 
4. กรณีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด   

6. สรปุ อภิปรายผลการด าเนินงาน 
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา วิเคราะห์
จุดเด่น จดุควรพัฒนาเพื่อก าหนด
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาในครั้งต่อไป 
 

นางพัทยา  ชมถนอม 
นางวริญญา นันทโกมล 
ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

1. น าข้อมูลจากการนิเทศ ติดตาม มาสรุปและจดัท า
รายงานการด าเนินงานโครงการ/การด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ 
๒. วิเคราะหผ์ลการด าเนินงานโครงการเพื่อน าผลไปใช้วาง
แผนการพัฒนาต่อไป 
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8. มำตรฐำนคุณภำพงำน 
 
รายละเอียดมาตรฐานคุณภาพงาน 

กระบวนงานตามขั้นตอน ระยะเวลากระบวนงาน ผลส าเร็จของกระบวนงานท่ีก าหนด 
1. รวบรวม จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ   
ตามสภาพปัญหา ความต้องการ นโยบาย 
จุดเน้นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

พฤศจิกายน 2564 

 ( 1 เดือน) 

มีข้อมูลสารสนเทศท่ีมีคณุภาพ ซึ่งประกอบ 
ด้วยข้อมูลพื้นฐานดา้นผลสมัฤทธ์ิ สภาพ
ปัญหาความต้องการ รวมถึงข้อมูลที่เป็น
นโยบายจดุเน้น และข้อมูลด้านนโยบายใน 
2563  

2. จัดท าเกณฑ/์เครื่องมือ และก าหนด
รูปแบบ วิธีการนิเทศ ตดิตาม 
 

พฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 
(๑-2 สัปดาห์) 

มีเกณฑ/์รูปแบบ/เครื่องมือที่สอดคล้องกับ
นโยบาย จุดเน้น ความต้องการ 

3. สถานศึกษาประเมินตนเองและ
ตรวจสอบตามประเด็นและตัวช้ีวดัการจัด
การศึกษาของตนเอง 
 

พฤษภาคม ๒๕๖5 
ถึง 

มีนาคม ๒๕๖6 

สถานศึกษามีกรอบ/แนวทาง/เกณฑ์ในการ
ด าเนินงานการพัฒนา เพื่อให้สามารถ
ด าเนินงานได้อย่างมีคณุภาพ 

4. นิเทศ ติดตามและประเมินผลตาม
ประเด็นและตัวช้ีวัด 
 

พฤษภาคม ๒๕๖5 
ถึง 

มีนาคม ๒๕๖6 

โรงเรียนไดร้ับการนเิทศ ติดตามดว้ย
เครื่องมือท่ีสอดกับประเด็นการพฒันาและ
เป็นไปตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด 

 

5. ด าเนินการพิจารณาคดัเลือกรปูแบบ 
วิธีการที่เหมาะสมในการปฏิบตัิงาน เพื่อ
พัฒนารูปแบบการด าเนินการนเิทศที่ดี หรือ
วิธีปฏิบัต ิ

พฤษภาคม ๒๕๖5 
ถึง 

มีนาคม ๒๕๖6 

มีรูปแบบ/วิธีการที่เหมาะสม/แนวทาง
ปฏิบัติที่สามารถเป็นแบบอย่างได้  

6. สรปุ อภิปรายผลการด าเนินงาน นิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา วิเคราะหจ์ุดเด่น จุดควร
พัฒนาเพื่อก าหนดแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนาในครั้งต่อไป 
 

หลังเสร็จสิ้นการนิเทศ  
แต่ละครั้งและ 

 

มีข้อมูลคณุภาพทีไ่ด้จากการนิเทศ ติดตาม
ตลอดปีการศึกษา จัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

 
9. ระบบติดตำมประเมินผล 

  รายละเอียดการติดตามและประเมินผล 

   การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานใช้วิธีการนิเทศ ติดตาม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาโดยแบ่ง  
การประเมินผล ออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ 

   1. การนิเทศ ติดตามและประเมินผล ระหว่างการด าเนินกิจกรรมการพัฒนา ใช้วธิีประเมินความพึง
พอใจผ่าน แบบสอบถามและวิธีสงัเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมของผู้เข้ารับการอบรม โดยศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม 
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     ๒. การติดตามและประเมินผลหลังการด าเนินการพัฒนา ใช้วิธีการนิเทศ ติดตาม โดยจัดท าเครื่องมือ 
แบบนิเทศ ติดตามการน าผลการพัฒนาลงสู่ปฏิบัติ โดยคณะศึกษานิเทศก์ทุกคน เพ่ือติดตามการพัฒนาพร้อมให้ค าปรึกษา 
ค าแนะน า โดยด าเนินการนิเทศ ติดตามตลอดปีการศึกษา ๒๕๖3 และน าข้อมูลที่ได้จากแบบประเมิน/แบบนิเทศ 
ติดตาม มาสรุปและจัดท าเป็นรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมถึงใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาใน
ครั้งต่อไป 
 
เอกสำรอ้ำงอิง 

  คู่มือการปฏิบัติงานนี้ เป็นคู่มือส าหรับชี้แจงกระบวนการขั้นตอน วิธีการด าเนินการพัฒนางานงาน
ส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้และงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ ซึ่งในแต่ละกระบวนงานนั้นมีการก าหนด
กิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบาย และมาตรฐานการการปฏิบัติงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
และข้อมูลพ้ืนฐานความต้องการในการพัฒนา โดยเอกสารที่ใช้เป็นหลักในการก าหนดกิจกรรมการพัฒนา
ประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้ 
   ๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 2560 
   ๒. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุง.... 
   ๓. หลักการพัฒนาระบบนิเทศภายในและการสร้างเครือข่าย 
   ๔. แนวทางการนิเทศภายใน โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพของบผู้เรียน 
   5. ศาสตร์และศิลป์ในการนิเทศการศึกษา 
    
แบบฟอร์มที่ใช้ 
 
     1. เครื่องมือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
    ๒. แบบบันทึกข้อมูลตามประเด็นการนิเทศ ติดตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เครื่องมือนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

 
ค าชี้แจง  แบบนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษานี้ ส าหรับให้ศึกษานิเทศก์ใช้ประกอบการนิเทศ ติดตาม 
   การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตาม 
            รายการนิเทศ ติดตาม ดังนี้  

ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

 1.1 ชื่อโรงเรียน..................................................................กลุ่มโรงเรียน.................................................. 

 1.2 ชื่อผู้อ านวยการโรงเรียน/ผู้รักษาการโรงเรียน.............................................โทรศัพท์……………….…… 

      รองอ านวยการโรงเรียน.......................................................... โทรศัพท์…………..………………………… 

 1.3 ผู้บริหารสถานศึกษา....................คน  ครูประจ าการ...............คน  ลูกจ้างประจ า......................คน     

  13.1 ลูกจ้างชั่วคราว(สพฐ.)............คน   ครูอัตราจ้าง..............คน   นักการภารโรง....................คน 

          พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม.............คน  บุคลากรวิทย์/คณิต.........คน 

     13.2 ลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ)..........คน  ครูอัตราจ้าง............คน 

      ครูอัตราจ้าง(งบ สพฐ.) ...............คน  ครูอัตราจ้าง(งบโรงเรียน).............คน อื่นๆ...............คน 
   13.3 ธุรการโรงเรียน..................คน 

 1.4 จ านวนนักเรียน  

      ระดับปฐมวัย.............................คน..........ห้องเรียน ระดับประถมศึกษา...............คน...........ห้องเรียน    

      ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.............คน..........ห้องเรียน รวมจ านวนทั้งสิ้น...............คน...........ห้องเรียน    

 1.5 ขนาดโรงเรียน 

      เล็ก         กลาง          ใหญ่         ใหญ่พิเศษ 

   1.6 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน  
                       On site        On Hand       On Line        On Air         On Demand         
 
 
 
 
 
 
 



   ตอนที่ 2 รายการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
 

รายการนิเทศ ติดตาม ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ บันทึกผู้นิเทศ 

1. การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ 5 On ที่เน้น
กระบวนการ จัดการเรียนการสอน Active 
Learning 
    1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกิจกรรมการ
เรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning  

   

    1.2 การด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้อง
กับรูปแบบที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

   

    1.3 การวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่
หลากหลายสอดคล้องกับรูปแบการจัดการเรียนรู้
ที่ด าเนินการอยู่ 

   

    1.4 การจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ตามบริบทวิถีใหม่  

   

2. การด าเนินงานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์  
    2.1 การคัดกรองความสามารถด้านการอ่าน 
การเขียน การคิดค านวณ และจัดท าข้อมูล
นักเรียนเป็นรายบุคคล  

   

    2.2 การน าผลการผลการประเมินต่างๆ มา
วิเคราะห์เพื่อน าไปใช้ประกอบการวางแผนการ
พัฒนา 

   

    2.3 การจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนทั้งในระดับชั้นเรียนและ
การประเมินประเมินระดับชาต ิ

   

      2.4 การด าเนินการตามแผนยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ฯ  

   
 

    2.5 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปรับ
พ้ืนฐาน ความรู้เดิมควบคู่กับการพัฒนาต่อยอด
ความรู้ใหม่ 

   

    2.6 การเตรียมความพร้อมส าหรับการ
ประเมิน RT , NT , O-NET    

   



 

รายการนิเทศ ติดตาม ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ บันทึกผู้นิเทศ 

3. การด าเนินงานตามโครงงานคุณธรรม สพฐ 
    3.1 การก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
โรงเรียนสอดคล้องกับคุณธรรม ที่สพฐ.ก าหนด   

   

    3.2 การด าเนินโครงงานคุณธรรมของโรงเรียน
สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ที่โรงเรียนก าหนด  

   

    3.3 การส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอน
คุณธรรมในรูปแบบโครงงานทุกระดับชั้น 

   

    3.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้คุณธรรมใน
รูปแบบโครงงานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่     
4 – 5 อย่างเป็นรูปธรรม 

   

4. การจัดการเรียนการสอนโครงงานอาชีพระดับ
มัธยมศึกษา ตอนต้น (ส าหรับโรงเรียนขยายโอกาส) 
    4.1 การส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษา  ปีที่ 1-3 เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติด้าน
อาชีพด้วยรูปแบบโครงงานอย่างเป็นระบบและ
เป็นรูปธรรม  

   

5. การขับเคลื่อนนโยบาย 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 
และนโยบาย 1 คน  1 ดนตรี  1 กีฬา 
    5.1 โรงเรียนมีนวัตกรรมด้านการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนอย่างน้อย 1 นวัตกรรม 

   

    5.2 โรงเรียนมีการส ารวจและจัดท าข้อมูลตาม
ความถนัด ความต้องการ ความสนใจ 

   

    5.3 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความ
ถนัดความต้องการ ความสนใจด้านดนตรี กีฬา
และอาชีพ ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

   

6. การด าเนินงานปฐมวัยและการบูรณาการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
   6.1 มีการคัดกรอง เพื่อประเมินพัฒนาการเดิม
ของเด็กปฐมวัยเป็นรายบุคคล 

   



รายการนิเทศ ติดตาม ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ บันทึกผู้นิเทศ 
    6.2 น าผลการคัดกรองมาจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์เพ่ือพัฒนาเด็กให้เหมาะสมตาม   
ช่วงวัย 

   

    6.3 การจัดการเรยีนการสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษบูรณาการในการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ 

   

 
 

 
  ตอนที่ 3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ อื่นๆ 
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แบบนิเทศ ติดตาม ความพร้อมเปิดภาคเรียนและการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ในบริบทวิถีใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2565 ปีการศึกษา 2565 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1  

ค าชี้แจง  แบบนิเทศ ติดตาม นี้ส าหรับศึกษานิเทศก์ใช้เป็นเครื่องมือในการนิเทศ เพ่ือให้ค าชี้แนะ/แลกเปลี่ยนแนวทาง 

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในบริบทวิถีใหม่ โดยแบบนิเทศประกอบด้วยประเด็นการติดตาม 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป   

 1.1 ชื่อโรงเรียน............................................................................กลุ่มโรงเรียน.................... ....................... 

  1.2 ชื่อผู้อ านวยการโรงเรียน/ผู้รักษาการ.........................................................โทรศัพท์..............................  

       ชื่อรองผู้อ านวยการโรงเรียน.......................................................................โทรศัพท์.................... .......... 

       ชื่อครูวิชาการโรงเรียน................................................................................โทรศัพท์............... ...............   

 1.3 จ านวนบุคลากรปัจจุบัน 

   - ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน..................................คน (รวมรองผู้อ านวยการโรงเรียนถ้ามี) 

   - ครูประจ าการ     จ านวน.......................คน        ชาย.................คน  หญิง................คน   

  - พนักงานราชการ  จ านวน.....................คน         ชาย.................คน  หญิง................คน 

   - ครูอัตราจ้าง (ทุกประเภท) จ านวน................คน   ชาย................คน  หญิง.................คน 

   - พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียน  จ านวน.................คน       ชาย................คน  หญิง................คน 

   - ธุรการโรงเรียน  จ านวน...............คน                ชาย................คน  หญิง................คน  

   1.4 จ านวนนักเรียน 

   - ระดับปฐมวัย จ านวน..........คน อนุบาล 1 จ านวน...........คน  ชาย..........คน  หญิง.........คน 

               อนุบาล 2 จ านวน...........คน  ชาย..........คน  หญิง..........คน 

              อนุบาล 3 จ านวน...........คน  ชาย..........คน  หญิง..........คน 

  - ระดับประถมศึกษา จ านวน.......คน ประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน......คน ชาย.......คน หญงิ.......คน 

            ประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน.....คน ชาย........คน หญิง......คน 

               ประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน.......คน ชาย......คน หญิง......คน 

            ประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน.....คน ชาย.......คน หญิง.......คน 

             ประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน......คน ชาย......คน หญิง.......คน 

           ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน......คน ชาย......คน หญิง.......คน  
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  - ระดับมัธยมศึกษา จ านวน........คน   มัธยมศึกษาปีที 1 จ านวน........คน ชาย.......คน หญิง......คน 

          มัธยมศึกษาปีที 2 จ านวน........คน ชาย.......คน หญิง......คน 

          มัธยมศึกษาปีที 3 จ านวน........คน ชาย.......คน หญิง......คน 

ตอนที่ 2 ประเด็นการนิเทศ สภาพการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ ข้อแลกเปลี่ยนให้ศึกษานิเทศก์ใช้ประเด็นตาม  

            เครื่องมือที่ก าหนดในการนิเทศ ให้ค าปรึกษา แลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะพร้อมทั้งบันทึกข้อมูลที่ได้

จาก 

             การนิเทศลงในช่องที่ก าหนดให้  

ประเด็นการนิเทศ สภาพการด าเนินงานปัจจุบัน ข้อแลกเปลี่ยน/ข้อเสนอแนะ 

1. การเตรียมความพร้อมด้าน

ความปลอดภัยของนักเรียน

ในช่วงเปิดภาคเรียน 

- ด้านอาคารสถานที่ภายใน

สถานศึกษา อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 

- ด้านภัยพิบัติจากธรรมชาติ 

- ด้านการเฝ้าระวังเรื่องการแพร่

ระบาดของโรค เช่น โรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019  โรคประจ า

ฤดูกาล เช่น โรคที่มีสัตว์เป็น

พาหะ เป็นต้น 
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ประเด็นการนิเทศ สภาพการด าเนินงานปัจจุบัน ข้อแลกเปลี่ยน/ข้อเสนอแนะ 

2. ความพร้อมเก่ียวกับ

อุปกรณ์การเรียน  หนังสือ  

โต๊ะ เก้าอ้ี ชุดนักเรียน หรือ

อุปกรณ์การเรียน 
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ประเด็นการนิเทศ สภาพการด าเนินงานปัจจุบัน ข้อแลกเปลี่ยน/ข้อเสนอแนะ 

3. ความพร้อมเกี่ยวกับบุคลากร 

เช่น จ านวน รายละเอียด

เกี่ยวกับการรับวัคซีน  การ

แบ่งภาระหน้าที่ที่ชัดเจน เป็น

ต้น  
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ตอนที่ 3  ปัญหา/อุปสรรค 
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รำยช่ือผู้จัดท ำ 
 

ที่ปรึกษำ 
 
นายวินัย    เมฆหมอก ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
นายสมคิด มาหล้า  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
นายสุรศักดิ์ เอ่ียมทุเรียน ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
ผู้จัดท ำ 
 
นางพัทยา  ชมถนอม  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
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