
 



 

ค ำน ำ 

คู่มือการปฏิบัติงานนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562 ได้
ด าเนินการจัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญส าหรับการด าเนินการนิเทศ  ติดตามการด าเนินงานตามจุดเน้น 
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๙ 
ประกอบด้วย  บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์  อ านาจหน้าที่และขอบข่ายภารกิจงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน  รายละเอียดขอบข่ายภารกิจงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน  การปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล แนวปฏิบัติราชการและการรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการ  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงาน กลุ่ม
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เมื่อได้ด าเนินการนิเทศตามที่ได้ก าหนดไว้จะส่งผลให้โรงเรียน
พัฒนาสู่มาตรฐานการศึกษาอย่างมีคุณภาพในทุก ๆ ด้าน และส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยรวมของ
สถานศึกษา 

เอกสารฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการนิ เทศ  ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับ
ศึกษานิเทศก์ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละงาน/กิจกรรม  ตามนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด  และเป็นเครื่องมือเสริมสร้างประสิทธิภาพการนิเทศสถานศึกษา ในสังกัดที่เก่ียวช้องต่อไป 
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กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

        กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกลุ่มงานในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๙ เป็นกลุ่มงานที่ด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษา มีความเข้มแข็งในการบริหารและ
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึด โรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ ผู้เรียนทั้งใน
ระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ และ เป้าหมายของการศึกษา  บริหารจัดการ 

 คุณภาพการศึกษาตามตามยุทธศาสตร์ นโยบายและภารกิจงานหลัก      
 
วิสยัทัศน์ 

นิเทศแบบกัลยาณมิตร  เป็นเพื่อนร่วมคิด พาท า  พัฒนาครู เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษา   
 
พันธกิจ 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 
  ก าหนดพันธกิจในการนิเทศไว้ดังนี้   

1. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ นโยบาย ภารกิจงานหลักและ  
งานที่ได้รับมอบหมาย ตามจุดเน้น 

2. พัฒนาประสิทธิภาพในการนิเทศการศึกษา  โดยเน้นการใช้วิธีการนิเทศที่หลากหลาย  และเป็น
ระบบ 

3. นิเทศ  ติดตามอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับนโยบายการนิเทศ  100 % 
      4. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา     

ด้านการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  
วัตถุประสงค์  

      1. เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการปฏิบัติราชการของบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา  

      2. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและ จัด 
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 

      3. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา ชาติ  

      4. เพื่อส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา   
      5. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ เทคโนโลยีทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ  
      6. เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 
      7. เพื่อส่งเสริม การศึกษา วิจัย และพัฒนาให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพ ได้ 

มาตรฐาน 
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ตอนที่ ๑ 

บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ 

อ านาจหน้าที่และขอบข่ายภารกิจงานตามมาตรฐานการปฏิบัตงิาน 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปฏิบัติงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและ 

กรอบภารกิจส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการพัฒนางานให้เป็นไปอย่างมีระบบ  มี
ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานได้ดังนี้  

 อ านาจหน้าที่   
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 

2560 หน้า ๑๓ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๙๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐       ก าหนด อ านาจ
หน้าที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษาไว้ดังนี้ 

(ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับ ก่อน
ประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ   

 (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 (ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผล การศึกษา       

           (ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน ติดตาม 
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   
           (จ) นิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา   
           (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา   
           (ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ         
เขตพ้ืนที่การศึกษา  
            (ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  

  
ขอบข่ายภารกิจงาน   
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีขอบข่ายภารกิจตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้  
๑. งานธุรการ มีขอบข่ายภารกิจดังนี้  
     ๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่มให้สามารถ      
ด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
     ๑.๒  ศึกษา วิเคราะห์ สภาพของกลุ่มและออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้อง   
กับระบบงานสารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    1.3 ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม 
    ๑.๔ประสานงานกับกลุ่มอื่นในส านักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับ               
การบริหารงานของกลุ่ม    
    ๑.๕  ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มให้ครู บุคลากร   ทาง
การศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ   
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     ๑.๖  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของกลุ่ม   
     ๑.๗  ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย  
  
 ๒. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้          
     ๒.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ       
     ๒.๒  งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
     ๒.๓  งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้   
๓. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา       
    ๓.๑  งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา     
    ๓.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา      
    ๓.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา      
    ๓.๔ งานทดสอบทางการศึกษา  
 ๔. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา    
    ๔.๑ งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา    
    ๔.๒ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา   
๕. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา   
    ๕.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้   
    ๕.๒  งานส่งเสริมสนับสนนุ เครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน   ที่

เกี่ยวข้องและชุมชน               
    ๕.๓  งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ของ

สถานศึกษา      
   ๕.๔  งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา   
๖. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา   
    ๖.๑ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
    ๖.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา        
    ๖.๓  งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา        
    ๖.๔  งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์  วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา   
๗. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา       
    ๗.๑ งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ   
    ๗.๒  งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา        
    ๗.๓  งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
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 งานส่งเสรมิพฒันาหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั 
                                                                                                     การศกึษาพเิศษและผูม้คีวามสามารถพเิศษ 

 งานส่งเสรมิพฒันาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 งานศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห ์วจิยั การพฒันาหลกัสตูรและ

กระบวนการเรยีนรู ้
 

 งานส่งเสรมิการวดัและประเมนิผลการศกึษา 
 งานส่งเสรมิพฒันาเครือ่งมอืวดัผลและประเมนิผลการศกึษา 
 งานตดิตามตรวจสอบและประเมนิผลการวดัและประเมนิผล

การศกึษา 
 งานทดสอบทางการศกึษา 

 
 

 งานส่งเสรมิพฒันาสือ่นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา 
 งานศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห ์วจิยั พฒันาสือ่นวตักรรมและ

เทคโนโลยทีางการศกึษา 
 งานส่งเสรมิและพฒันาระบบการนิเทศและการจดักระบวนการ

เรยีนรู ้
 
 

 งานส่งเสรมิ สนบัสนุนเครอืขา่ยการนเิทศของเขตพืน้ที่
การศกึษา สถานศกึษา หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและชุมชน 

 งานนิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการบรหิารและ
การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของสถานศกึษา 

 งานศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห ์วจิยัการพฒันาระบบบรหิารและ
การจดัการศกึษา 
 

 งานส่งเสรมิการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศกึษา 

 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศกึษา 
 งานส่งเสรมิและประสานงานการประกนัคุณภาพภายในและ

ภายนอกสถานศกึษา 
 งานศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห ์วจิยัมาตรฐานและการประกนั 

คุณภาพการศกึษา 
 

 งานพฒันาระบบขอ้มลูและสารสนเทศ 
 งานวางแผนการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนิเทศ 

การศกึษา 
 งานรายงานผลการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนิเทศ 

การศกึษา 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา 

 

กลุ่มงานวดัและประเมินผล 

การศึกษา 

กลุ่มงานพฒันาหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐานและ
กระบวนการเรียนรู้ 

กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

 

งานธรุการ 

 

กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและ
การจดัการศึกษา 

         

กลุ่มงานส่งเสริมพฒันาระบบการประกนัคณุภาพ
การศึกษา 

 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ 

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  

และนิเทศการศึกษา 
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รายละเอียดขอบข่ายภารกิจงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑. งานธุรการ 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่มให้สามารถ
ด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. ศึกษา วิเคราะห์ สภาพของกลุ่ม  และออกแบบ  ระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม  และสอดคล้องกับ  
ระบบงานสารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๓. ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม 
 ๔. ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในส านักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานของกลุ่ม 
 ๕. ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่ม ให้ครู  บุคลากรทางการ
ศึกษา  และประชาชนทั่วไปทราบ 
 ๖. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของกลุ่ม 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานเป็นระบบ สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๑๗ 
 ๓. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๔. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ .ศ.  ๒๕๒๙ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๕. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการข่าวราชการ พ.ศ. ๒๕๒๕ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
 
๒. กลุ่มงานพัฒนาหลักสตูรการศกึษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มงานพฒันา 

หลกัสตูรการศึกษา 

ขัน้พ้ืนฐานและ 

งานสง่เสรมิพฒันาหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั  

การศกึษาพเิศษ ผูด้อ้ยโอกาสและผูม้คีวามสามารถ
พเิศษ 

งานสง่เสรมิพฒันาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

งานศกึษาคน้ควา้  วเิคราะห ์วจิยั  การพฒันาหลกัสตูร
และกระบวนการเรยีนรู ้
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๒.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษาปฐมวัยการศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มี
ความสามารถพิเศษ 
  ๒. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ ทั้งใน
และต่างประเทศ 

 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัยการศึกษาพิเศษ  
ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ   ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา โดย 
          ๓.๑  พัฒนาครู  ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาปฐมวัยการศึกษาพิเศษ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาหลักสูตรได้ 
         ๓.๒  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
  ๔.  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้มีความสามารถพิเศษ และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้านการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

 ๕.  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น  ที่จัดการศึกษาปฐมวัย  การศึกษาพิเศษ  
ผู้ด้อยโอกาส และมีความสามารถพิเศษ  เช่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  นักเรียนก่อนวัยเรียน ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ
ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง ในสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้โดยครูและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้  
ความเข้าใจและมีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและมีความทันสมัยอยู่เสมอ 

  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 ๒.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ และมาตรฐาน 
การเรียนรู้ทั้ง  ๘ กลุ่มสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๒.  ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดท าระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินการดังนี้ 
       ๒.๑  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร 
       ๒.๒  รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร  
  ๓.  พัฒนาครู  ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๔.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมี 
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
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  ๕.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น โรงเรียน๒ ภาษา โรงเรียนตามแนว
พุทธ โรงเรียนกีฬา โรงเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอัจฉริยะ    
  ๖. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น Home School การศึกษาที่จัดในสถาน
ประกอบการ ฯลฯ เป็นต้น 
  ๗.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๘.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยในชั้น
เรียนและการนิเทศภายใน 
  ๙. ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา และน า
ข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา  

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  นักเรียนวัยเรียนทุกคนที่อยู่ ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการจัดการเรียนรู้โดยครูและผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีความรู้ ความเข้าใจการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้  และมีความสามารถในการ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 ๒.๓ งานศึกษา ค้นคว้า  วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 ๒. ด าเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
 ๓.  สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวน 
การเรียนรู้ของครู ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง    
 ๔. เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 ๕.  น าผลการวิจัยไปก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 

            ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
             สถานศึกษามีผลการศึกษา วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

               กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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๓. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๓.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผลการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลในสถานศึกษาทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๓. ศึกษา วิเคราะห์  รูปแบบ  วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผล 
ในสถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๔. จัดท าคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  และ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

   ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ๑. ครูและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งการวัดผล
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

         ๒. การวัดผลและประเมินผลสอดคล้องตามแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา 
แห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และตามสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๓. ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล และน าผลการวัดและ
ประเมินผลไปพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
 
 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

  

กลุ่มงานวดัและประเมินผล 

การศึกษา 

งานสง่เสรมิการวดัและประเมนิผลการศกึษา 

งานตดิตาม  ตรวจสอบ และประเมนิผลการวดัและ
ประเมนิผลการศกึษา 

งานทดสอบทางการศกึษา 

งานสง่เสรมิและพฒันาเครื่องมอืวดัและประเมนิผล
การศกึษา 
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๓.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ๒. ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดท าแล้ว คัดเลือกให้เหมาะสมกับเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา 
 ๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ครอบคลุมด้านต่อไปนี้ 
  ๓.๑ เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 
  ๓.๒ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๓.๓ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
  ๓.๔ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ๓.๕ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และการเขียนสื่อ
ความ 
 ๔. บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 มีคลังเครื่องมือวัดและประเมินผลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๓.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  ศึกษา  วิเคราะห์  แนวทาง  ในการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
  ๒. ด าเนินการ  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
  ๓. จัดท ารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
  ๔. เผยแพร่ผล  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
  
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 สถานศึกษามีการวัดผลและประเมินผลการศึกษาท่ีถูกต้อง และมีคุณภาพ 

 กฎหมาย ระเบียบ และ เอกสาร ที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 ๓.๔ งานทดสอบทางการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เกี่ยวกับระบบ วิธีการ  เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ๒. วางแผนการทดสอบทางการศึกษา  ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ     ของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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 ๓.  ก าหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการและสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติก าหนด 
 ๔.  ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
 ๕. ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถให้กับนักเรียน 
 ๖. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา 
 ๗. จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 มีคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา และมีข้อมูลคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียน 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
 
๔. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๔.๑ งานส่งเสริม  พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  ศึกษา  ความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
  ๒.  ด าเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพ่ือสนับสนุน
ช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา 
  ๓.  ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้  ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ
เทคโนโลยี 
  ๔. นิ เ ท ศ ติ ด ต า ม  แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร พั ฒ น า สื่ อ  น วั ต ก ร ร ม  แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ท า ง 
การศึกษา เพ่ือน าผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
  ๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ๖.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

กลุ่มงานส่งเสริมพฒันาส่ือ
นวตักรรมและเทคโนโลยี 

ทางการศึกษา 

งานสง่เสรมิพฒันาสือ่ นวตักรรมและเทคโนโลยี
ทางการศกึษา 

งานศกึษา  ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั  การพฒันาสือ่  

นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศกึษา 
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 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  สถานศึกษามีสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า  

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 ๔.๒ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ     เทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑.  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี    ทางการศึกษา 
 ๒. วิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อต้นแบบ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานศึกษา 
 ๓.  ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาที่ด าเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  พัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา  ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์  วิจัย น าไปใช้ และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง ได้ศึกษาและน าผลการวิเคราะห์วิจัยไปใช้ในการพัฒนาสื่อ  
นวัตกรรม  และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

๕. กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กลุ่มงานนิเทศ 

ติดตามและประเมินผล 

ระบบบริหารและ 

 การจดัการศึกษา งานนิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการบรหิาร
และการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของสถานศกึษา 

งานสง่เสรมิสนบัสนุนเครอืขา่ยการนิเทศของเขตพืน้ที่
การศกึษา สถานศกึษา หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและชมุชน 
          

งานสง่เสรมิและพฒันาระบบการนิเทศและการจดั
กระบวนการเรยีนรู ้

งานศกึษาคน้ควา้  วเิคราะหว์จิยัการพฒันาระบบบรหิาร
และการจดัการศกึษา 
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 ๕.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ     
  ๑.  รวบรวม จัดท า ระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ 
  ๒. ศึกษาสภาพปัญหา  ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

 ๓. จัดท าแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 ๔. ด าเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ โครงการเป็นฐาน ดังนี้ 

   ๔.๑ การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ายบริหารเป็นหลักในการนิเทศภายใน 
ส่งเสริมครูเป็นผู้สร้างกัลยาณมิตร นิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศ ครูต้นแบบ ครูแกนน า ผู้ปกครอง 
ชุมชน และภูมิปัญญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก รวมทั้งส่งเสริมการนิเทศท่ีมีการรวมพลังจากทุกฝ่าย 
        ๔.๒  การนิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน เช่น โครงการน าร่อง (Pilot Study)โครงการร่วมพัฒนา 
(Joint Project) เป็นต้น 
  ๕.  จัดท าสรุปรายงานผล และเผยแพร่ เทคนิคการนิ เทศ และการจัดกระบวนการเรี ยนรู้  
ที่ประสบผลส าเร็จ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 สถานศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดระบบการนิเทศ  และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  

 ๕.๒ งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และชุมชน 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ประสานการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ๒. จัดท าแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 
สถานศึกษา 
 ๓. ด าเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ ที่
หลากหลาย 
  ๓.๑  พัฒนาห้องเรียน หรือสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
  ๓.๒  จัดตั้งและด าเนินการในรูปแบบของเครือข่ายชุมชน 
  ๓.๓  จัดเวทีวิชาการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  ๓.๔  จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนน า  ครูต้นแบบ  ครูแห่งชาติ  เป็นต้น 
 ๔. จัดท าสรุปรายงาน และเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบเครือข่ายการนิเทศ 
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 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ๑.   สถานศึกษาได้รับการพัฒนาจากองค์กรเครือข่ายอย่างเป็นระบบ 
  ๒.  หน่วยงาน ชุมชน  องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

    กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

 ๕.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 ๒. ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าเกณฑ์  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  ในการบริหารและการจัดการศึกษา 
 ๓. ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
สถานศึกษา 

 ๔. สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดท ารายงานเผยแพร่ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา น าผลการรายงานไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาให้ได้
มาตรฐาน 

   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.๒๕๔๖  
 
 ๕.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
            ๑.  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
            ๒.  ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  ๒.๑  การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  ๒.๒  การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
  ๒.๓  การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 
 ๓.  สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารและการจัด
การศึกษา 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบการบริหารและการจัด
การศึกษา และน าผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 
๖. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ๖.๑ งาน ส่งเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจนกฎเกณฑ์ ระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง 
 ๒.  ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานการศึกษา แล้วน ามา
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน 
 ๔.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน /ท้องถิ่น รวมทั้งการก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการแปลผลและ
ตัดสินการผ่านมาตรฐานพร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน 
 ๕.  ร่วมก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพท้ังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับ
สถานศึกษา 

  ๖.  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยมีหลักการและ
แนวคิดอยู่บนพ้ืนฐานการปรับปรุงพัฒนา 

 ๗.  นิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 สถานศึกษามีความสามารถในการจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

กลุ่มงานสง่เสรมิพฒันา
ระบบการประกนั
คุณภาพการศกึษา 

งานสง่เสรมิการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ 

ภายในสถานศกึษา 

งานสง่เสรมิและประสานงานการประกนัคุณภาพ 

ภายในและภายนอกสถานศกึษา 

งานศกึษาคน้ควา้  วเิคราะห ์วจิยั  มาตรฐานและ 

การประกนัคุณภาพการศกึษา 

งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศกึษา 



15 
 
   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 ๖.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  จัดท าระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๒.  นิเทศ  สถานศึกษา  เพ่ือให้สามารถด าเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง 
   ๓. ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือหาจุดพัฒนาและน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุง
สถานศึกษาท่ียังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
   ๔.  จัดตั้งคณะท างานเพ่ือรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
อย่างเป็นระบบ 
   ๕.  จัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือก าหนดนโยบายในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ๖.   จัดท าระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ๗.  จัดท าเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานจากคณะกรรมการ
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๘.  นิเทศ  ติดตาม ก ากับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์  

   ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   สถานศึกษาทุกแห่งในเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ทั้งโดยวิธีการ
ประเมินตนเอง และจากคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๕ 
 ๖.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 
 ๒.  พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
  ๓.  ประส าน ง านกั บ สถ านศึ กษ าที่ มี ค ว ามพร้ อม รั บ ก า รป ร ะ เ มิ นภ าย นอก  เ พ่ื อ เ สน อ 
รายชื่อสถานศึกษาต่อส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
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  ๔.  ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อถึง
ก าหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
 ๕.  ป ร ะ ส า น  ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ภ า ย น อ ก  เ พ่ื อ น า ม า ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ก า ร จั ด 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 

 สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องระบบหลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๕ 

 ๖.๔ งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษาของแต่ละ
หน่วยงาน 
 ๒.  ส่งเสริม สนับสนุนและหรือร่วมกับสถานศึกษาด าเนินการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา   
 ๓.   ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ใน
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ๔.   รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
 ๕. นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและน าผลมาใช้
ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 สถานศึกษาทุกแห่งน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาใช้ในการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ       

   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑ . พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องระบบหลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๕ 
  ๓.  มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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๗. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  และนิเทศการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๗.๑ งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ด าเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ  และบริหารงานทั่วไป 

ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๒. รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคลด้านบริหารงาน

งบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป ในระบบฐานข้อมูล 
 ๓. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
 ๔. เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและ  Internet 
 ๕.   รายงานผลการวิเคราะห์  ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลและนิเทศ

การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ๑. ข้อมูลพ้ืนฐานด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และบริหารงานทั่วไปเป็นปัจจุบันและมี
สภาพพร้อมใช้งาน 

 ๒. เขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

         กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  
 ๗.๒ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๒. จัดท าแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

กลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการ 

ติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผล และ 

งานวางแผนการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและ
นิเทศการศกึษา 

งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศกึษา 

งานพฒันาระบบขอ้มลูและสารสนเทศ 
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  ๓. เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  ๔.  ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเพ่ือด าเนินการ
ตามแผน 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ 
 ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ๓.  กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การด าเนินงานของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพ้ืนที่การศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๖ 

 ๗.๓ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษา 
  ๒.  จัดท าสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ๑.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูลการติดตาม
และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 
  ๒.  ส านักงานเขตพ้ืนที่ใช้ประโยชน์จากการรายงานผลเพ่ือวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. ๒๕๒๖ 
  ๒. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
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ตอนที่ 2  

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัตงิานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา 
 

 

 

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลก ารจัดการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุม่นิเทศ  ตดิตามและประเมินผลการจัดการศกึษา 

(นางดวงพร  อายุการ ) 

งานประสาน สง่เสริม สนบัสนนุและ พฒันาหลกัสตูร

การศกึษาขัน้พืน้ฐานและ หลกัสตูรการศกึษาพิเศษ 

งานศกึษา วิเคราะห์ วิจยั  เพื่อพฒันาหลกัสตูรการสอน 

และกระบวนการเรียนรู้ของผู้ เรียน 

นายปราโมทย์  เจตนเสน 

นางสาวอรไท  แสงลนุ 

นายจิรวฒัน์  บญุครอง 

งานวจิยั พฒันา สง่เสริม ตดิตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลเก่ียวกบั การวดัและประเมินผล 

การจดัการศกึษา 

นางศศิธร  ศรีพรหม 

งานวจิยั พฒันา สง่เสริมมาตรฐาน การศกึษาและการ

ประกนัคณุภาพ การศกึษา ประเมิน ติดตาม และ

ตรวจสอบคณุภาพการศกึษา 

 

นายจิรวฒัน์  บญุครอง 

นายธนกฤต  ธนภทัรมงคล 

 

งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศกึษา นางสทุธาสนิี  เปาอินทร์ 

งานศกึษา วิเคราะห์  วจิยั พฒันา สง่เสริมและพฒันา
สือ่ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศกึษา 

นางสาวอรสา  หนมูงกฎุ 

นายวีรกิตต์  ดษิฎาวีระวฒัน์ 

 

งานเลขานกาุรคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนเิทศ การศกึษาของเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

นางธนวรรณพร  สงัข์พิชยั 

นางสทุธาสนิี  เปาอินทร์ 

งานธุรการ นางลลติา  แย้มม ี
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กรอบการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลัก กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

กลุ่มงาน งาน ผู้รับผิดชอบ 
๑. งานธุรการ ๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูล 

สารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่ม   
๑.๒ ศึกษา วิเคราะห์ สภาพของกลุ่มและ 
ออกแบบระบบงานสารบรรณให้ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของส านักงาน
เขตพ้ืนที่ การศึกษา  
๑.๓ ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม 
๑.๔ ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในส านักงาน 
หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการ ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่ม 
 ๑.๕ ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
ข่าวสารและผลงานของกลุ่ม  
๑.๖ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของกลุ่ม 

นางลลิตา  แย้มมี 

๒. กลุ่มงานพัฒนา 
หลักสูตรการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐานและ 
กระบวนการเรียนรู้ 

๒.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษา   ขั้น
พ้ืนฐาน 
๒.๒ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การ พัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

นางสาวอรไท  แสงลุน 
นายปราโมทย์  เจตนเสน 
นายจิรวัฒน์  บุญครอง 

๓. กลุ่มงานวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

๓.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
๓.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและ 
ประเมินผลการศึกษา 
๓.๓ งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การวัด
และประเมินผลการศึกษา 
๓.๔ งานทดสอบทางการศึกษา 

นางศศิธร  ศรีพรหม 

๔. กลุ่มงานส่งเสริมและ 
พัฒนาสื่อนวัตกรรม และ 
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

๔.๑ งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
๔.๒ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย  การพัฒนา
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

นางสาวอรสา  หนูมงกุฎ 
นายวีรกิตติ ์ ดิษฎาวีรวัฒน์ 
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การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ( ต่อ ) 

กลุ่มงาน งาน ผู้รับผิดชอบ 
๕. กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลระบบ 
บริหารและการจัด 
การศึกษา  
 

๕.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และ
การจัดกระบวนการเรียนรู้  
๕.๒ งานส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายการนิเทศ ของ
เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน  
๕.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผล
การบริหารและการจัด การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
สถานศึกษา  
๕.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย  การพัฒนา
ระบบบริหารและการจัด การศึกษา  
 

นางสุทธาสินี  เปาอินทร์ 

๖. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนา 
ระบบการประกันคุณภาพ 
การศึกษา 

๖.๑ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกัน 
คุณภาพภายในสถานศึกษา  
๖.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๖.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกัน 
คุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา  
๖.๔ งานศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย มาตรฐาน
และการประกันคุณภาพ การศึกษา  
 

นางศศิธร  ศรีพรหม 
นายจิรวัฒน์  บุญครอง 
นายธนกฤต ธนภัทรมงคล 

๗. กลุ่มงานเลขานุการ 
คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา 

๗.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษา พิเศษ 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถ พิเศษ  
๗.๒ งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
 ๗.๓ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
 ๗.๔ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  
  
 

นางธนวรรณพร  สังข์พิชัย 
นางสุทธาสินี  เปาอินทร์ 
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  ภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ รับผิดชอบ 

1) วิทยาศาสตร์  
 

ศน. ศศิธร  ศรีพรหม 
ศน. ปราโมทย์  เจตนเสน 
ศน. ดวงพร อายุการ 

2) ภาษาต่างประเทศ  
 

ศน. ดวงพร อายุการ 
ศน. อรไท  แสงลุน 

3) ภาษาไทย ศน. จิรวัฒน์  บุญครอง 

4) สุขศึกษาและพลศึกษา  ศน. ธนวรรณพร สังข์พิชัย 

5) ศิลปะ  
ศน. ธนกฤต ธนภัทรมงคล 
ศน. สุทธาสินี  เปาอินทร์ 

6) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ศน. สุทธาสินี  เปาอินทร์ 
ศน. ธนกฤต ธนภัทรมงคล 

7) คณิตศาสตร์  ศน. ปราโมทย์  เจตนเสน 

8) การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ศน. วีรกิตติ์  ดิษฎาวีรวัฒน ์
ศน. อรสา หนูมงกุฎ 

9) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ศน. ธนวรรณพร สังข์พิชัย 
ศน. จิรวัฒน์  บุญครอง 

  ภาระงานรับผิดชอบ สหวิทยาเขต 

สหวิทยาเขต ผู้รับผิดชอบ 

จังหวัดสุพรรณบุรี สหวิทยาเขตนเรศวร ศน. อรไท  แสงลุน 
ศน. อรสา หนูมงกุฎ 

สหวิทยาเขตทวารวดี ศน. วีรกิตติ์  ดิษฎาวีรวัฒน ์
สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ศน. ธนกฤต ธนภัทรมงคล 
สหวิทยาเขตพุเตย ศน. ปราโมทย์  เจตนเสน 

จังหวัดนครปฐม 

สหวิทยาเขตพิมานปฐม ศน. สุทธาสินี  เปาอินทร์ 
สหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี ศน. ศศิธร  ศรีพรหม 

สหวิทยาเขตวัชรีรมยา 
ศน. ธนวรรณพร สังข์พิชัย 
ศน. ดวงพร อายุการ 

สหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ ศน. จิรวัฒน์  บุญครอง 
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 โครงการพิเศษ 

โครงการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
โครงการวิจัย ศน. ศศิธร  ศรีพรหม 

โครงการจัดการเรียนรู้ตามแนว  
Stem Education 

ศน. ศศิธร  ศรีพรหม 
ศน. ปราโมทย์  เจตนเสน 
ศน. ดวงพร อายุการ 

โครงการประชารัฐ/โครงการโรงเรียนดีประจ าต าบล 
ศน. ธนวรรณพร สังข์พิชัย 
ศน. วีรกิตติ์  ดิษฎาวีรวัฒน ์

โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ศน. ธนกฤต ธนภัทรมงคล 
โครงการปลูกฝังค่านิยมหลัก 12ประการ ศน. อรไท  แสงลุน 
โครงการโรงเรียนสุจริต ศน. จิรวัฒน์  บุญครอง 
โครงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศน. ดวงพร อายุการ 

ศน. ธนวรรณพร สังข์พิชัย 
โครงการพัฒนาสมรรถนะทางสาขาอาชีพตามแนวทางทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21/ ทวิศึกษา 

ศน. ธนวรรณพร สังข์พิชัย 
ศน. วีรกิตติ์  ดิษฎาวีรวัฒน ์
ศน. อรสา หนูมงกุฎ 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT และ 
DLTV 

ศน. วีรกิตติ์  ดิษฎาวีรวัฒน ์
ศน. อรสา หนูมงกุฎ 

โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ศน. ธนกฤต ธนภัทรมงคล 
โครงการโรงเรียนคู่พัฒนา ศน. ปราโมทย์  เจตนเสน 
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ศน. ดวงพร อายุการ 
โครงการสถานศึกษาพอเพียง ศน. สุทธาสินี  เปาอินทร์ 
โครงการโรงเรียนในฝัน/ducation Hup/โครงการมาตรฐานสากล ศน. ปราโมทย์  เจตนเสน 
โครงการ Boot Camp ศน. ดวงพร อายุการ 

ศน. อรไท  แสงลุน 
โครงการ Home School ศน. วีรกิตติ์  ดิษฎาวีรวัฒน ์
โครงการการจัดการเรียนรวม ศน. ธนวรรณพร สังข์พิชัย 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม ศน. สุทธาสินี  เปาอินทร์ 
โครงการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการศึกษามัธยมศึกษา/สหวิทยาเขต ศน. ดวงพร อายุการ 
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ตอนที่ ๓ 

แนวปฏิบัติราชการและการรายงานผลการปฏิบัติราชการ 

แนวปฏิบัติการปฏิบัติราชการ 

  เมื่อมาถึงส านักงานให้ลงเวลาที่กลุ่มอ านวยการ บริเวณชั้น 2 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ไม่เกินเวลา 08.30 น. และปฏิบัติงานจนถึงเวลา 16.30 น. 

1. การแต่งกาย 

  การแต่งกายให้เป็นไปตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ก าหนดดังนี้ 

 วันจันทร์  ชุดสีกากี 

 วันอังคาร ชุดผ้าไทย 

 วันพุธ  ชุดสุภาพ 

 วันพฤหัสบดี ชุด To Be Number 1 

 วันศุกร์  ชุดสุภาพ 

2. การขออนุมัติไปราชการ 

การขออนุมัติไปราชการและการลา 

 การขออนุญาตไปราชการ  ให้บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการเมื่อได้รับค าสั่งให้ไปราชการก็ให้บันทึก
ในสมุดขออนุญาตไปราชการของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง การขออนุญาต
ทั้ง 2 กรณี ให้ขออนุญาตผ่านผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ ในกรณีผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ ไปราชการหรือให้ผ่านรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ เสนอขออนุมัติผ่านรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตามล าดับ 

 

 

 ขออนุญาตไปปฏิบัติภารกิจนอกส านักงาน 

  การขออนุญาตไปปฏิบัติงานนอกส านักงานไม่เกิน 3 ชั่วโมง  ให้บันทึกในสมุดขออนุญาตของกลุ่มนิเทศฯ 
ผ่านผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ ในกรณีที่ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ ไปราชการ ให้ขออนุญาตรองผู้อ านวยการกลุ่ม
นิเทศฯ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามล าดับ 

อนึ่ง การไปราชการเป็นคณะให้หัวหน้าคณะหรือตัวแทนคนใดคนหนึ่งเขียนบันทึกการขออนุญาตไปราชการ 
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3. การลาพักผ่อน 

 การลาพักผ่อน ให้ผู้ประสงค์จะลาพักผ่อนเสนอใบลาพักผ่อนล่วงหน้า  โดยผ่านความเห็นชอบจาก
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ และต้องมีผู้รับงานแทนลงนามไว้ ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงหยุดพักผ่อนได้ กรณี
ยกเลิกวันลาพักผ่อนให้บันทึก ตามแบบบันทึกเสนอผ่านผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ เสนอขออนุญาตต่อรอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ตามล าดับ  

 

 

 

4. การขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง 

  ศึกษานิเทศก์ท่านใดมีความประสงค์ขอใช้รถยนต์ของทางราชการเพ่ือเดินทางไปราชการต่างๆ ให้บันทึก
ขออนุญาตใช้รถยนต์ ตามแบบฟอร์มที่กลุ่มอ านวยการก าหนด เสนอผ่านผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ ผู้อ านวยการ
กลุ่มนิเทศฯเสนอขออนุญาตจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

5. การเป็นผู้แทนไปร่วมงานที่ได้รับมอบหมาย   

 เมื่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สั่งให้บุคลากรในส านักงานไปร่วมงานเกี่ยวกับพิธีการ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วันส าคัญอ่ืน ๆ หรือการให้ไปร่วมงานตามที่ได้รับมอบ กลุ่มนิเทศฯ จึง
ก าหนดแนวทางเพ่ือให้ศึกษานิเทศก์ถือปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้ 

  1. กรณีงานใดเจาะจงหรือมอบหมายให้ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ เป็นการเฉพาะ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ 
เป็น ผู้ไปร่วมงานหรือมอบให้ผู้อื่นแทน 

  2. ให้ศึกษานิเทศก์เป็นผู้ไปร่วมงานตามกลุ่มรายชื่อ ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9 
ก าหนดในแต่ละคราว 

6. การประชุมของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
ก าหนดการประชุม ดังนี้ 

  1. การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  

  การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ก าหนดประชุมสองเดือน/1 
ครั้ง ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ และศึกษานิเทศก์ที่เกี่ยวข้องในการน าเสนองานในวาระ

อนึ่ง เมื่อได้รับอนุญาตให้ไปราชการหรืออนุญาตให้ลาพักผ่อน ให้ผู้ได้รับอนุญาตบันทึกการไปราชการหรือลา
พักผ่อนไว้ทุกครั้ง 
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ของการประชุมครั้งนั้น ๆ การบันทึกการประชุมโดยกลุ่มงานเลขานุการฯ บันทึกการประชุมเสนอผ่านผู้อ านวยการ
กลุ่มนิเทศฯ เพื่อรายงานผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  

  2. การประชุมประจ าเดือนของศึกษานิเทศก์ 

  การประชุมประจ าเดือนของศึกษานิเทศก์ ก าหนดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง (ทุกวันอังคารของสัปดาห์แรก
ของเดือน) 

 

 

 

 

 

7. การปฏิบัติงานด้านการนิเทศการศึกษา 

  ภาระงานของศึกษานิเทศก์ตามกรอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน สายงาน
นิเทศการศึกษา มีด้งนี้ 

  1. แผนการนิเทศ 

  2. รายงานผลการนิเทศสถานศึกษา 

  3. นวัตกรรมการนิเทศการศึกษา 

  4. การเผยแพร่นวัตกรรมการนิเทศ 

  5. ปฏิทินการนิเทศ 

  6. โครงการ/กิจกรรม 

 7. แบบบันทึกการนิเทศ/บันทึกการให้ค าแนะน า 

 8. รายงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 9. สรุปผลการนิเทศ 

 

 

อนึ่ง  การประชุมประจ าเดือนของศึกษานิเทศก์ กรณีท่ีไม่สามารถประชุมได้ตามวัน เวลาที่ก าหนด 
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จะแจ้งเลื่อนเป็นคราวๆ ไป ส่วนบันทึกการ
ประชุมมอบงานธุรการจัดท าและเสนอผ่านผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ เพ่ือน าเสนอผ่านรองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และรายงานผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ตามล าดับ 
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8. การรายงานผลการปฏิบัติราชการ 

  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ก าหนดให้ศึกษานิเทศก์ทุกคนต้องรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการดังนี้ 

  1. การรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าวัน 

 ศึกษานิเทศก์แต่ละคนต้องบันทึกการปฏิบัติราชการตามภารกิจ/กิจกรรมเป็นรายวันตามแบบฟอร์มที่เขต
พ้ืนที่การศึกษาก าหนด จากนั้นน าส่งผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ทุกวันศุกร์
หรือวันสุดท้ายของการปฏิบัติราชการในแต่ละสัปดาห์ 

  2. การรายงานผลไปราชการตามค าสั่งของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ (ประชุม อบรม 
สัมมนา คณะท างาน ฯลฯ) 

  เมื่อเสร็จสิ้น/กลับจากการไปปฏิบัติราชการตามค าสั่งของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ให้
ศึกษานิเทศก์หรือตัวแทน (กรณีไปเป็นคณะ) รายงานผลการไปราชการโดยจัดท าบันทึกข้อความเสนอผ่าน
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตามล าดับ 

  3. การรายงานผลการปฏิบัติงานตามปฏิทินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

  3.1 การนิเทศ ให้ด าเนินการรายงานตามแบบและระยะเวลาที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
จัดการศึกษาก าหนด 

  3.2 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบาย จุดเน้น และงาน/โครงการ 

 ให้ด าเนินการรายงานตามแบบและระยะเวลาที่ผู้รับผิดชอบก าหนด 

  4. รายงานการปฏิบัติราชการ 6 เดือน 

  ศึกษานิเทศก์ต้องจัดท ารายงานการปฏิบัติราชการตามบทบาท หน้าที่ ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง ตาม
ประเด็นที่ก าหนด ดังนี้ 

  ครั้งที่ 1 รวบรวมร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงานระหว่างตุลาคมถึงมีนาคม โดยส่งเอกสารรายงานผ่าน
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ภายในที่ 20 มีนาคม เพ่ือน าเสนอผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ต่อไป 

  ครั้งที่ 2 รวบรวมร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงานระหว่างเมษายนถึงกันยายน โดยส่งเอกสารรายงานผ่าน
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ภายในที่ 20 กันยายน เพื่อน าเสนอผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ต่อไป 
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กรอบการเขียนรายงานการปฏิบัติราชการทุก 6 เดือน 

1. ข้อมูลผู้รายงาน 

2. หน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย (ตามค าสั่ง สพม.9) 

3. ผลการปฏิบัติราชการ 

  3.1 งานตามมาตรฐานต าแหน่ง 

  (1) งานนิเทศ 

  (2) งานศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ 

  (3) งานวิจัย 

   (4) งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 



29 
 

แบบฟอร์มสมุดบันทึกนิเทศ 

ล าดับ
ที ่

สถานที่/งานนิเทศ ความเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 
การปฏิบัติของผู้รับการ

นิเทศ 

 โรงเรียน................................ ........................................................................ (บันทึกวิธีการด าเนินการ 

 กลุ่มโรงเรียน......................... ........................................................................ ตามข้อเสนอแนะ) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  ลงชื่อ............................................................  

  (.................................................)  

  ต าแหน่ง.............................................  

  .............................................................  

  วัน/เดือน/ปี ที่นิเทศ  
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ตอนที่ ๔ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา 

กระบวนการท างานในข้ันตอนการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

Flow Chart แสดงกระบวนการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ของ ศึกษานิเทศก์ 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดรายละเอียดของ 

คู่มือการปฏิบัติงาน  
 

จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เสนอ  

ผู้บังคับบัญชาในเบื้องต้น 

จัดพิมพ์คู่มือการปฏิบัติงาน และแจ้ง

ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

ผู้เกี่ยวข้องสามารถท าความเข้าใจระยะเวลาและข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน ของศึกษานิเทศก์ ตามคู่มือการปฏิบัติงาน 

ศึกษานิเทศก์ ผู้ปฏิบัติงานมีผลการปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพและสามารถ

ด าเนินงานการตามกระบวนการนิเทศได้อย่างต่อเนื่อง 

เหน็ชอบ ไม่เหน็ชอบ 
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กระบวนการในข้ันตอนการปฏิบัติงาน ของศึกษานิเทศก์  
(การสร้างหลักสูตร,การก าหนดโครงการฝึกอบรม,การบริหารงานโครงการ,การประเมินและติดตามผลโครงการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คัดเลือกโครงการ
ตามล าดับ 

แจ้งกลุ่มเป้าหมาย 

ประสานงานกับฝ่าย 

 ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
กลุ่มบริหารงาน
การเงนิ (จัดซือ้  

จัดจ้าง) 

รวบรวม
เอกสาร 
หลักฐาน
การใช้
เงนิ 

ด าเนินงานตามโครงการ 
ขออนุมัตติัวบุคคลและ 

วิทยากร 
ประเมินและตดิตาม

ผล โครงการ 

พัฒนาปรับปรุง 
หลักสูตร 

โครงการตามแผนพัฒนา 
บุคลากร ของ สพฐ.หรือ 

สพท 

เขียนโครงการและ 

ด าเนินการขออนุมัต ิ 

 



32 
 

กระบวนการข้ันตอนการปฏิบัติงาน ด้านเอกสารและการโต้ตอบเอกสารตาม 
คู่มือปฏบิัติงาน ของ ศกึษานิเทศก์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รับหนังสือจาก สพฐ.  หรือ
หน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง จากงาน

ธุรการ 

พจิารณากล่ันกรองจัดล าดับ 
ความส าคัญ และความเร่งด่วน วางแผน

ด าเนินการ 

บันทกึเสนอผู้บังคับบัญชา ลงนาม 

แจ้งผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง 

ด าเนินการ 

ตดิตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัต ิรวบรวมผลการปฏิบัต ิ

รายงานผล 

ไม่เหน็ชอบ 

เห็นชอบ 
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        กระบวนการข้ันตอนในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโรงเรียนในความรับผิดชอบ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลของ
โรงเรียน 

จัดท าแผนและเคร่ืองมือนิเทศ 

ขออนุญาตออกนิเทศตามแผนฯ 

ออกนิเทศโรงเรียนโดยใช้เคร่ืองมือนิเทศ   

และเทคนิควิธีการนิเทศที่หลากหลาย 

 
สะท้อนผลการนิเทศ ให้

ผู้รับการนิเทศ 

 

ผู้บริหาร 

ศึกษานิเทศก์ เคร่ืองมือ ครูผู้สอน นักเรียน 

รวบรวมรายงานผลการนิเทศ วางแผนพัฒนาฯ 



คณะผู้จัดท า 

ที่ปรึกษา 
นายบ ารุง เสียงเพราะดี   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
      รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

ผู้รวบรวมข้อมูล 
นางดวงพร อายุการ   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
      ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
นางสาวอรไท แสงลุน   ศึกษานิเทศก์  
นางศศิธร ศรีพรหม  ศึกษานิเทศก์  
นายธนกฤต ธนภัทรมงคล  ศึกษานิเทศก์ 
นายจิรวัฒน์ บุญครอง   ศึกษานิเทศก์ 
นางสาวอรสา หนูมงกุฎ   ศึกษานิเทศก์ 
นายวีรกิตติ์ ดิษฐาวีระวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ 
นายปราโมทย์ เจตนเสน  ศึกษานิเทศก์ 
นางธนวรรณพร สังข์พิชัย  ศึกษานิเทศก์ 
นางสุทธาสินี เปาอินทร์  ศึกษานิเทศก์ 
นางลลิตา แย้มมี   ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 




