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ชื่อ     นายสมเกียรติ  อ้อยหวาน  
ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์  ระดับ  ช านาญการพิเศษ 
กลุ่มงาน งานเลขานุการคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
           ของเขตพื้นที่การศึกษา   
กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
 
งานในหน้าที่รับผิดชอบ 
1. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ                                                                                                       
2. การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและการนิเทศการศึกษา                                                                            
3. งานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผล 
๔. การนิเทศติดตามโรงเรียนโรงเรียนท่ีรับผิดชอบ กลุ่มโรงเรียนดอกค าใต้ ๑ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 
 

1. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
 

ท่ี กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 ก าหนดขอบข่ายของข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล  

บริหารงบประมาณ และบริหารทั่วไปของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาโดยศึกษาจากนโยบายแผนพัฒนาการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปีรายงานผลการปฏิบัติงานจากกลุ่ม
ต่าง ๆ ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ก าหนดขอบข่ายข้อมูลทุกด้านได้ถูกต้อง 
เหมาะสม 

2 รวบรวมวิเคราะห์สังเคราะห์และจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ จัดท าระบบข้อมูลได้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
3  ตรวจสอบข้อมูลและสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน  - ด าเนินการหลังการจัดท าระบบข้อมูลไม่เกิน 

5 วัน 

4 เผยแพร่ข้อมูลเป็นเอกสารและทาง Internet ในระบบ
เครือข่าย และสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี 

 - ด าเนินการหลังการจัดท าระบบข้อมูลไม่เกิน 
7 วัน 

5 รายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ท่ีเป็นข้อมูลและ
สารสนเทศ ต่อคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาถึง จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะ 

ด าเนินการหลังการจัดท าระบบข้อมูลเสร็จส้ิน
ไม่เกิน 10 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 
 
2. การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและการนิเทศการศึกษา 
 
ท่ี กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 วิเคราะห์ผลการบริหารและการจัดการศึกษาในส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษา ด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหาร
งบประมาณและบริหารทั่วไป ให้เห็นจุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา
และข้อเสนอแนะ 

วิเคราะห์ผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ให้เห็นจุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนาและ
ข้อเสนอแนะได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และ
ชัดเจน 

2 ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ในแผนพัฒนา
คุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศ
การศึกษา 

ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ใน
แผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและการนิเทศการศึกษาได้
สอดคล้องและเหมาะสม 

3 น าเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
และการนิเทศการศึกษา ต่อคณะกรรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

ด าเนินการหลังการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
เสร็จส้ินไม่เกิน 7 วัน  

4 แจ้งแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและ
นิเทศการศึกษาให้กลุ่มต่างๆ น าไปสู่การด าเนินการตามแผน 

ด าเนินการหลังการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
เสร็จส้ินไม่เกิน 10 วัน 

5 ประสานงานกับคณะกรรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา เพื่อด าเนินการตามแผนและแก้ไขการ
ด าเนินงานระหว่างการปฏิบัติ 

มีการประสานงาน เพื่อด าเนินการตามแผน
และแก้ไขการด าเนินงานระหว่างการปฏิบัติ 
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3. งานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผล 
 
ท่ี กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 เสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศ

การศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาให้ความเห็นชอบ  
ด าเนินการหลังการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
เสร็จส้ินไม่เกิน 10 วัน 

2 น าแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและ
การนิเทศการศึกษา มาก าหนดจุดเน้น วิธีการ เครื่องมือและ
คณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศ
การศึกษา 

มีการก าหนดจุดเน้น วิธีการ เครื่องมือ และ
คณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
และนิเทศการศึกษา 

3 น าเสนอแนวจุดเน้น วิธีการ เครื่องมือและคณะกรรมการการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศ ต่อคณะกรรมการการ
ติดตามตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา 

ด าเนินการหลังเสร็จส้ินการก าหนดจุดเน้น 
วิธีการ เครื่องมือ แล้วเสร็จไม่เกิน 7 วัน  

4 ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและการนิเทศตาม
แนวทางของคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
และนิเทศ 

มีการด าเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
และนิเทศตามแนวทางของคณะกรรมการการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศ 

5 รวบรวม ประมวล และวิเคราะห์ข้อมูลจากการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินและการนิเทศ 

มีการรวบรวม ประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล
จากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศ 

6 จัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและการ
นิเทศต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินและนิเทศ
การศึกษา 

มีการจัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินและนิเทศ 

7 เผยแพร่รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและการ
นิเทศต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศ
การศึกษาต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

มีการเผยแพร่รายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินและการนิเทศ ต่อ
คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน, 
สพป.และ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก่อนส้ินปี
การศึกษา 
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๔. การนิเทศโรงเรียนที่รับผิดชอบกลุ่มอ าเภอดอกค าใต้ ๑ 
 

ท่ี กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 
 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.   

การนิเทศโรงเรียนที่รับผิดชอบกลุ่มอ าเภอ 
ดอกค าใต้ ๑ 
รวบรวมข้อมูลและจัดระบบสารสนเทศโรงเรียนท่ี
รับผิดชอบกลุ่มอ าเภอดอกค าใต้ ๑ 
จ านวน 6 โรงเรียน ได้แก่ 
     1. โรงเรียนบ้านร่องจว้า 
     2. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๖ (ดอกค าใต้) 
     3. โรงเรียนบ้านดอกค าใต้ 
     4. โรงเรียนบ้านจ าไก่ 
     5. โรงเรียนบ้านดง 
     6. โรงเรียนบ้านค่าบน 
     ๗. โรงเรียนบ้านค่า 
     ๘. โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน 
     ๙. โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี 
    ๑๐. โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 
    ๑๑. โรงเรียนบ้านวังขอนแดง 
ด าเนินการนิเทศ ติดตามโรงเรียนท่ีรับผิดชอบกลุ่ม
อ าเภอดอกค าใต้ ๑ ตามนโยบาย/จุดเน้นของ สพฐ.
และเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยใช้กระบวนการนิเทศ
เชิงระบบ 8 ข้ันตอน ดังนี้ 
    ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาข้อมูลรายโรงเรียน 
    ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดเป้าหมายวางแผนงาน 
    ขั้นตอนท่ี 3 จัดท าเครื่องมือ/นวัตกรรม 
    ขั้นตอนท่ี 4 ปฏิบัติการนิเทศ 
    ขั้นตอนท่ี 5 ติดตาม ตรวจสอบ 
    ขั้นตอนท่ี 6 ประเมินผล 
    ขั้นตอนท่ี 7 รายงาน 
    ขั้นตอนท่ี 8 ปรับปรุงพัฒนา 
รายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนท่ีรับผิดชอบ
กลุ่มอ าเภอดอกค าใต้ ๑ 

 
 
1. มีข้อมูลและระบบสารสนเทศโรงเรียนท่ีรับผิดชอบ
กลุ่มอ าเภอดอกค าใต้ ๑ 
2. มีแผนการนิเทศ/เอกสารการนิเทศ/บันทึกการนิเทศ 
ติดตามโรงเรียนท่ีรับผิดชอบกลุ่มอ าเภอดอกค าใต้ ๑ 
อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้งต่อ ๑ โรงเรียน 
3. มีรายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนท่ีรับผิดชอบ
กลุ่มอ าเภอดอกค าใต้ ๑ ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
 

 
 


