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ค ำน ำ 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกลุ่มงานที่มีหน้าที่หลักในการขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต  ๒ โดยการน าผลการด าเนินงานใน
ปีการศึกษาที่ผ่านมา จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น หน่วยงานต้นสังกัด 
จุดเน้นระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ มาก าหนดเป็นทิศทางพัฒนาและแก้ปัญหาในระดับเขต
พ้ืนที่สู่การปฏิบัติ ระดับโรงเรียนและห้องเรียน เพ่ือร่วมกันด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงเป็นธรรม
และมีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต ๒ จึงได้จัดคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติในการปฏิบัติราชการของบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ ประชาสัมพันธ์และ
สร้างความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในบทบาท หน้าที่ และภารกิจของศึกษานิเทศก์ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้อง ในการประสานเชื่อมโยงการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละฝ่าย และเป็นเครื่องมือ
เสริมสร้างประสิทธิภาพของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ ต่อไป 
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คู่มือการปฏิบตัิงาน นิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 2 
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กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร   เขต ๒ 

 
 
 

 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “ภายในปี 2563 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร  เขต 2 มุ่งมั่นและพลิกโฉมการนิเทศโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยเพ่ือคุณภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัด” 

 

พันธกิจ (Mission) 
๑. พัฒนาระบบการนิเทศผ่านระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
๒. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้การวัดผลประเมินผล สื่อ

เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการศึกษาคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นหาความรู้ 
ทักษะชีวิต ทุกระดับชั้น 

๓. ส่งเสริม พัฒนา ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ให้สามารถจัดการความรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีทางไกล 
DLIT เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 

๔. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการด้วยระบบออนไลน์ เพื่อการบริหารการจัดการและการนิเทศ 
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คู่มือการปฏิบตัิงาน นิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 2 

นางเพ็ญศรี  ศรรีอด ประเทียบอินทร์ 
 

 

 

 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต ๒ เป็นกลุ่มงานด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและ
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบนอก
ระบบและตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์นโยบายและเป้าหมายของการศึกษา และเป็นกลุ่มงานที่มี
หน้าที่หลักในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยได้น าผลจาก การนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในปีที่ผ่านมา น ามาซึ่งใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของ
การนิเทศ รูปแบบการนิเทศ วิธีการนิเทศก าหนดขอบข่ายการนิเทศ ตัวชี้วัด และเป้าประสงค์ของการนิเทศ เพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์จุดเน้นการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  
เขต ๒ ตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ ในแต่ละปีงบประมาณ รวมทั้ง
ศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษา และกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต ๒ จึงได้จัดท าคู่มือปฏิบัติตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ศึกษานิเทศก์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้มาตรการ หลักการ
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และทิศทางการพัฒนา 

 
 
 
 
 

1. เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติในการปฏิบัติราชการของบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ 

๒. เพ่ือสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
๓. เพ่ือประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในบทบาทหน้าที่ และ    
    ภารกิจของศึกษานิเทศก์ 

  

วัตถุประสงค ์
 

หลักการ 
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กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ 

 
1. กลุม่งานพัฒนาหลักสูตรการศกึษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
1.1 งานส่งเสรมิพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผูม้ีความสามารถพิเศษ 
1.2 งานส่งเสรมิพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1.3 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ 

2. กลุม่งานวดัและประเมินการศกึษา 
2.1 งานส่งเสรมิการวดัและประเมินผลการศึกษา 
2.2 งานส่งเสรมิและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
2.3 งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
2.4 งานทดสอบทางการศึกษา 
 

3. กลุม่งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
3.1 งานส่งเสรมิ พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
3.2 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

4. กลุม่งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
4.1 งานส่งเสรมิและพัฒนาระบบการนิเทศและการจดักระบวนการเรียนรู ้
4.2 งานส่งเสรมิสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน 
4.3 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
4.4 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 

5. กลุม่งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
5.1 งานส่งเสรมิพัฒนาระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 
5.2 งานตรวจสอบคณุภาพภายในสถานศึกษา 
5.3 งานส่งเสรมิและประสานงานการประกันคณุภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
5.4 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยมาตรฐานและการประกันคณุภาพการศึกษา 
 

6. กลุม่งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและนิเทศการศึกษา 
6.1 งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
6.2 งานวางแผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษา 
6.3 งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษา 
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                    โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ 
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บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ 
๑. งานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐาน 
 ศึกษานิเทศก์ทุกคน ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ ปฏิบัติหน้าที่ 
เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ดังนี้  
 ๑.๑ งานนิ เทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัด
กระบวนการเรียนรู้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาพัฒนาการ
วัดและประเมินผลการศึกษาพัฒนาสื่ อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
 ๑.๒ การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพ่ือจัดท าเป็นเอกสาร คู่มือและสื่อใช้ในการปฏิบัติงาน  
และ เผยแพร่ให้ครูได้ใช้โนการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
 ๑.๓ การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สื่อนวัตกรรม  
และ เทคโนโลยีทางการศึกษาพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกัน  
คุณภาพการศึกษา เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้สนใจทั่วไป  
 ๑.๔ การติดตามตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผน  
การนิเทศและการพัฒนางานวิชาการ 
 ๑.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
๒. งานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
 กลุ่มนิ เทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ื นที่การศึกษา  
ประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ เป็นกลุ่มงานที่ต าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งใน
การบริหารและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน 
ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
การศึกษา โดย ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษาเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้
ได้มาตรฐาน ศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการและวิเคราะห์ วิจัยติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือพัฒนาการ
จัดการ เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   และปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในหลักการนิเทศการศึกษาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดการประเมินผลการศึกษาการ 
ประกันคุณภาพการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือครูและผู้เรียนในระดับสูง มีความสามารถในการวาง
แผนการนิเทศการศึกษา งานวิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา และจัดท า
รายงานโดยแสดงให้เห็นว่ามีการวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือน าผลไปใช้ในการพัฒนาการ 
นิเทศการศึกษามีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง มีการถ่ายทอดและได้รับการยอมรับและมีการพัฒนาตน 
และพัฒนาวิชาชีพ มีเทคนิคชั้นสูงในการนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถพัฒนานวั ตกรรม
การนิเทศการศึกษาจนเป็นแบบอย่างแก่วิชาชีพส่งผลให้ครูและบุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถ  
จัดกระบวนการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่  
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การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ภารกิจ สาระความรู้ และ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ๑. การนิเทศการศึกษา ได้แก่ หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและกระบวนการนิเทศ 
กลยุทธ์การนิเทศการศึกษาในเรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสร้างทักษะ  
ในการนิเทศ การใช้กลยุทธ์ในการนิเทศ การน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ การควบคุมและการ
ประเมิน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศภายใน โดยสามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม 
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อ พัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาได้ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ
จัดกระบวนการเรียนรู้การสอนและการบริหารจัดการการศึกษา ประสาน สนับสนุนและเผยแพร่ผลงาน
ด้านการนิเทศ การศึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่า งหลากหลายด้านความเป็น
กัลยาณมิตร 
 ๒. นโยบายและการวางแผนการศึกษา  ได้แก่ ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริบท  
ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาติและระดับ  
ต่างๆ การวิเคราะห์และก าหนดนโยบายการศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนา 
และประเมิน นโยบายการศึกษา โดยสามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และ  
รายงานผลเพ่ือ จัดท านโยบาย แผนและการติดตามประเมินผลด้านการศึกษา ให้ค าแนะน าปรึกษา  
เกี่ยวกับการก าหนด นโยบายและการวางแผนด าเนินงานและการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา  
ให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งให้เกิดผลดี คุ้มค่าต่อการ  
พัฒนาคุณภาพการศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 3. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร การสร้างหลักสูตร  
สถานศึกษา หลักการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา การวัดและการประเมินผล 
การจัดการศึกษาพิเศษ โดยสามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและ  
การจัดท า หลักสูตรสถานศึกษา สาธิตแนะน าครูให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ  
ของผู้เรียน ประเมินหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ 
 ๔. การประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถ 
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการจัดท ามาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกัน คุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โดยนิเทศก ากับ ติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้ค าปรึกษา  
ข้อเสนอแนะและการวางระบบการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือการ  
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและ พร้อมรับการประเมินภายนอก 
 ๕. การบริหารจัดการศึกษา ได้แก่ หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา หลักการบริหาร 
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จัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาโดยสามารถให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของการศึกษา 
นิเทศการบริหารจัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน 
 
 ๖. การวิจัยทางการศึกษา ได้แก่ ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การน าผลการวิจัยไปใช้โดย 
สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการน ากระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการ
สอนให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ด าเนินการวิจัย
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษา 
 ๗. กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ได้แก่ กลวิธีการน าเสนอความรู้
แนวคิดทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษาค้นคว้าฯลฯ การ
วิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์โดยสามารถเขียนเอกสารทางวิชาการ ประเภทต่างๆ แนะน าและ
ให้ค าปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา น าเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎี
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสมต่อการเรียนรู้ 
 8. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ต 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ ส านักงานอัตโนมัติ โดยสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการพัฒนาตนและการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม ให้ค า ปรึกษา แนะน าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
พัฒนาการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา 
 9. คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับศึกษานิเทศก์ ได้แก่คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับศึกษานิเทศก์ 
จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ มีหลักธรรมในการนิเทศและประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี 
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การด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่รายบุคคล 
งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
 
นางเพ็ญศรี ศรีรอด  ประเทียบอินทร์  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติ
หน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
มีหน้าที่ ควบคุม ก ากับ ดูแล ประสาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์  ในกลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย  หัวหน้ากลุ่มงาน
ส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.
ต.ป.น.) ตามงานภารกิจ  งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ งานนิเทศการศึกษาและงานนโยบายที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
 
งานภารกิจ  
          บริหารและจัดการด้านวิชาการ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา วิเคราะห์ วิจัยตามขอบข่ายภารกิจ
ของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาทั้ง ๗ กลุ่มงาน คือ      
 (1) กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้     
 (2) กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา     
 (3) กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา   
 (4) กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา   
 (4) กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา    
 (6) กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
               (7) งานธุรการ  
 
            1.  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ปฏิบัติงานส่งเสริม
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและการจัดประสบการณ์ 
  ๑.1.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา 
  ๑.1.๒ ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการเรียนรู้
ปฐมวัยให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
  ๑.1.๓ ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตร 
สถานศึกษาระดับปฐมวัยและการน าหลักสูตรไปใช้ 
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  ๑.1.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญระดับปฐมวัย 
  ๑.1.๕ รวบรวมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 
  ๑.1.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรจัดท าการวิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศภายใน 
  ๑.1.๗ ส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ               
การพัฒนาเด็กปฐมวัย เพ่ือพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย 
  ๑.1.๘ ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ 
สถานศึกษาและน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา  
  ๑.1.๙ ส่งเสริมและพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
  ๑.1.๑๐ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และ 
การพัฒนานวัตกรรมระดับปฐมวัย 
  ๑.1.๑๑ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนที่จัดการศึกษาปฐมวัย เช่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เทศบาล เป็นต้น 

๑.1.๑๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 

    ๑.2 ปฏิบัติงานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปฐมวัย 
  ๑.2.๑ ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองโดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผลและประเมินผล
การศึกษาในระดับปฐมวัย 
  ๑.2.๒ ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู ให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดผลและ 
ประเมินผลการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษา 
  ๑.2.๓ ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผล 
การศึกษาระดับปฐมวัย 
  ๑.2.๔ พัฒนาวิธีการประเมินพัฒนาการและการจัดระบบสารสนเทศการประเมินพัฒนาการ 

๑.2.๕ ส่งเสริม จัดท าและพัฒนาเครื่องมือการประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัย 
ให้ครอบคลุมในแต่ละด้าน ต่อไปนี้ 
          ๑) เครื่องมือประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย 
          ๒) เครื่องมือประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
          ๓) เครื่องมือประเมินพัฒนาการด้านสังคม 
          ๔) เครื่องมือประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา 
          ๕) เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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          ๖) เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
๑.2.๖ รวบรวมเครื่องมือการประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัย 
๑.2.๗ ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือการประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัยที่มีผู้จัดท าแล้ว      

คัดเลือกให้เหมาะสมกับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
๑.2.๘ บริการเครื่องมือการวัดผลและประเมินผลการศึกษาระดับปฐมวัยแก่สถานศึกษา 

   ๑.2.๙ ติดตาม ตรวจสอบ การวัดผลและประเมินผลระดับปฐมวัย 
   ๑.2.๑๐ จัดท ารายงาน การติดตาม ตรวจสอบการวัดผลและประเมินผลระดับปฐมวัย 
   ๑.2.๑๑ เผยแพร่แนวทางการวัดผลและประเมินผลระดับปฐมวัย  
         ๑.3 ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับปฐมวัยและการน าหลักสูตรไปใช้ 
          ๑.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามแนวปฏิรูปกระบวน  
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญระดับปฐมวัย 
         ๑.5 รวบรวมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
          ๑.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรจัดท าการวิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศภายใน 
          ๑.7 ส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย เพ่ือพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย 
           ๑.8 ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา  
และน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา 
           ๑.9 ส่งเสริมและพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
           ๑.๑0 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
นวัตกรรมระดับปฐมวัย เป็นต้น 
          ๑.๑1 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่จัดการศึกษาปฐมวัย  
           ๑.๑2 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 
          2. งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประกันคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษา 

2.1 งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  2.1.๑ ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตลอดจน
กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  2.1.๒ ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานการศึกษา       
แล้วน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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  2.1.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน 
  2.1.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา ให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน/ท้องถิ่น รวมทั้งการก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการ
แปลผล และตัดสินการผ่านมาตรฐานพร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน 
  2.1.๕ ร่วมก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา       
และระดับสถานศึกษา 
   2.1.๖ ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมี
หลักการและแนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา 
  2.1.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา 
  2.1.๘ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง           
ของสถานศึกษา 
  2.1.๙ นิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

    2.2 งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 
  2.2.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาน าข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษามาวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
  2.2.๒ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
  2.2.๓ ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพ่ือเสนอ
รายชื่อสถานศึกษาต่อส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
  2.2.๔ ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)          
เมื่อถึงก าหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
  2.2.๕ วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกสถานศึกษาราย
มาตรฐาน และรายโรงเรียน   
  2.2.๖ ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
 

     2.๓ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  2.๓.๑ จัดท าระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   2.๓.๒ นิเทศ ติดตามสถานศึกษา เพ่ือให้สามารถด าเนินการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง 
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  2.๓.๓ ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือหาจุดพัฒนาและน ามาเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
  2.๓.๔ จัดตั้งคณะท างานเพ่ือรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ยังไม่ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์อย่างเป็นระบบ 
  2.๓.๕ จัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ 
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือก าหนดนโยบายในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
  2.๓.๖ จัดท าระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  2.๓.๗ จัดท าเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน            
จากคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  2.๓.๘ นิเทศ ติดตาม ก ากับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
 
 3 กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
       3.1 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ดังนี้ 
   3.๑.๑ รวบรวมจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับระบบการนิเทศและการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
    3.๑.๒ ศึกษาสภาพปัญหาความต้องการของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
   3.๑.๓ จัดท าแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
    3.๑.๔ ด าเนินการนิเทศโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานและโครงการเป็นฐาน ดังนี้ 
           ๑) การนิเทศโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ายบริหารเป็นหลักในการนิเทศ
ภายใน ส่งเสริมครูให้เป็นผู้สร้างกัลยาณมิตรนิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศครูต้นแบบ ครูแกนน า 
ผู้ปกครอง ชุมชน และภูมิปัญญา ส่งเสริมการนเิทศภายนอก รวมทั้งส่งเสริมการนเิทศที่มีการรวมพลังจากทุกฝ่าย 
            ๒) การนิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน เช่น โครงการน าร่อง (Pilot Study) โครงการ
ร่วมพัฒนา (Joint Project) เป็นต้น    
  3.๑.๕ จัดท าสรุปรายงานผล และเผยแพร่การนิเทศ ติดตาม ที่ประสบผลส าเร็จ 
      3.๒ งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน ดังนี้ 
     3.๒.๑ ประสานการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
      3.๒.๒ จัดท าแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 
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     3.๒.๓ ด าเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาเครือข่ายการนิเทศ ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่หลากหลาย 
          ๑) พัฒนาห้องเรียนหรือสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
          ๒) จัดตั้งและด าเนินการในรูปแบบของเครือข่ายชุมชน 
          ๓) จัดเวทีวิชาการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
           ๔) จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนน า ครูต้นแบบ ครูแห่งชาติ เป็นต้น 
    3.๒.๔ จัดท าสรุปรายงานและเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบเครือข่าย
การนิเทศ 
 
     3.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ของสถานศึกษา ดังนี้ 
   3.๓.๑ จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศ และติดตามการบริหารและการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
   3.๓.๒ ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าเกณฑ์ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จในการบริหารและการจัดการศึกษา  
  3.๓.๓ ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
  3.๓.๔ สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดท ารายงานเผยแพร่ 
 
     3.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  3.๔.๑ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัด
การศึกษา 
  3.๔.๒ ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
          ๑) การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
          ๒) การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
          ๓) การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 
  3.๔.๓ สนับสนุน ส่งเสริมและเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหาร
และการจัดการศึกษา 
 
            4. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

     4.๑ รับผิดชอบงานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ ดังนี้ 
            4.๑.๑ ด าเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงานงบประมาณ 

และบริหารงานทั่วไปของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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        4.๑.๒ รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล   
ด้านบริหารงานงบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป ในระบบฐานข้อมูล 

            4.๑.๓ ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
            4.๑.๔ เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและ internet 
            4.๑.๕ รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล

และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     4.๒ รับผิดชอบงานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ดังนี้ 
            4.๒.๑ รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษา  

ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                      4.๒.๒ จัดท าแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
                      4.๒.๓ เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
                      4.๒.๔ ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
เพ่ือด าเนินการตามแผน  
 

     4.๓ รับผดิชอบงานการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  ดังนี ้
                       4.๓.๑ รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การบริหารและการจัดการศึกษา 
              4.๓.๒ จัดท าสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 

     4.๔ รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล    
และนิเทศการศึกษา และคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ดังนี้ 
             4.๔.๑ เตรียมการประชุม 
             4.๔.๒ จัดการประชุม 
             4.๔.๓ บันทึกและรายงานการประชุม 
             4.๔.๔ เบิกค่าใช้จ่ายการประชุม 

    4.๕   .ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  และนิเทศการศึกษา เพ่ือ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการบริหารและการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
             4.6 รับผิดชอบงานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารแนวทางการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
        ปฏิบัติงานส่งเสริม ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้การศึกษาระดับปฐมวัย 
 
งานนิเทศการศึกษา 

    ๓.๑ รับผิดชอบโรงเรียนเพ่ือการนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบการบริหารและการจัด
การศึกษา ในพื้นที่อ าเภอหลังสวน อ าเภอสวี อ าเภอละแม อ าเภอทุ่งตะโก อ าเภอพะโต๊ะ ด าเนินการ ดังนี้ 

        ๓.๑.๑ ก าหนดเป้าหมาย รูปแบบการนิเทศ ปฏิทิน ตารางการนิเทศ เครื่องมือนิเทศติดตาม ฯ 
        ๓.๑.๒ ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
        ๓.๑.๓ ประเมิน สรุปและรายงานผลด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
        ๓.๑.๔ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัยทุกระดับ (ห้องเรียน โรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษา) 
        ๓.๑.๕ ประเมิน สรุปและรายงานผลด้านการส่งเสริมการวิจัย 
    ๓.๒ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาปฐมวัย 

ของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 
    ๓.๓ นิเทศ ติดตาม การด าเนินงานของโรงเรียนในภารกิจอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
 

งานที่ได้รับมอบหมาย 
     ๔.๑ การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
     ๔.๒ การจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัยร่วมกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
     ๔.๓ งานนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาปฐมวัย 
     ๔.๔ กิจกรรมประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
     ๔.๕ กิจกรรมประเมินโรงเรียนอนุบาลประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ/เครือข่าย 
     ๔.๖ ส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมการจัดการศึกษา  

               ๔.๗ พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนศูนย์
เด็กปฐมวัยต้นแบบและโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย 

     ๔.๘ การจัดกิจกรรมตามโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”ระดับปฐมวัย 
     ๔.๙ การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดี Best Practice 
     ๔.๑๐ การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
     ๔.๑๑ นวัตกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 
     4.12 งาน/โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ (Coding) ระดับปฐมวัย 

               ๔.13 งาน/โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับปฐมวัย 
               4.14 งาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ (Active Learning) ระดับปฐมวัย 
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    ๔.15 งาน/โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    ๔.16 โครงการส่งเสริมการนิเทศภายในโรงเรียน 

      ๔.17 ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ รวบรวมข้อมูล งานวิจัยระหว่างหน่วยงานภายนอก
กับเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด 
               ๔.18 จัดท าข้อมูลระบบควบคุมภายในของกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
               ๔.19 งาน/โครงการประชาสัมพันธ์ (เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงาน/กิจกรรม/การด าเนินงาน
ตามโครงการต่าง ๆ (กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา) 

    ๔.20 ปฏิบัติงานอื่นๆที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ 
มอบหมาย   

 
   ๕. การปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา        

กรณีผู้อ านวยการกลุ่มฯ ไปราชการ หรือ ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ จึงขอมอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา ตามล าดับ  ดังนี้  

     ๑) นางสาววรรณ์ฤทัย  แสงนิล  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ -ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ ๑ 

     ๒) นายพิสิฐ  แก้วมาก  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  ปฏิบัติ
หน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ ๒ 
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แนวทางการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ 
งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
 
กลุ่มงานพัฒนาหลักสตูรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ปฐมวัย 
1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 

ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระบวนการเรียนรู้ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและสามารถด าเนินการ
บรรลุผลตามเป้าหมาย 

2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
3. ขอบเขตของงาน 

เป็นแนวทางส าหรับกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือ
ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตร
การศึกษาพิเศษ 
4. ค าจ ากัดความ 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Basic Education Curriculum) หมายถึง หลักสูตรที่ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาที่ต่ ากว่าอุดมศึกษา โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความ
สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา อีกทั้งมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต และมี
คุณภาพได้มาตรฐานสากลเพ่ือการแข่งขันในยุคปัจจุบัน   หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกอบด้วยส่วนที่เป็น
แกนกลางซึ่งก าหนดโดยหน่วยงานส่วนกลางและส่วนที่มีสาระสอดคล้องกับสภาพชุมชนและท้องถิ่นซึ่งส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนดกรอบหลักสูตร ร่วมกับสถานศึกษาและท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีส่วนที่เป็นเนื้อหาสาระที่
สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถก าหนดเพ่ิมเติมขึ้นเองได้ เพ่ือให้สอดคล้องเหมาะสมกับความสนใจ ความต้องการ 
และความถนัดของผู้เรียน 

การศึกษาปฐมวัย (Earty Childhood Education) หมายถึง การศึกษาที่มุ่งอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ก่อนการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือเตรียมเด็กให้มีความพร้อมทุกด้าน ในการที่จะเข้ารับการศึกษาต่อไปการจัด 
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาอาจจัดเป็นสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์เด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาล ศูนย์เด็กก่อน
เกณฑ์ในวัด หรือมัสยิด หรือจัดเป็นชั้นเด็กเล็กในโรงเรียนประถมศึกษา 

การศึกษาพิเศษ (Special Education) หมายถึง การจัดการศึกษาให้ส าหรับบุคคลที่มีความ
ต้องการพิเศษ ได้แก่ เด็กปัญญาเลิศ เด็กที่มีความบกพร่องด้านสติปัญญา เด็กที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้เด็กพิการ
ซ้ าซ้อน เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ เด็กที่มีความบกพร่องด้านสายตา เด็กที่มีความบกพร่อง
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ด้านการได้ยิน เด็กท่ีมีปัญหาด้านอารมณ์ และสังคม หรือเด็กท่ีมีปัญหาด้านพฤติกรรม ซึ่งเป็นกลุ่มพิเทศเหล่านี้ ไม่
สามารถได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการจัดการศึกษาแบบเดียวกันกับเด็กปกติ 

 
ดังนั้น การศึกษาพิเศษจึงมีความจ าเป็นต่อการจัดการศึกษาแก่เด็กกลุ่มพิเศษดังกล่าว ซึ่งการจัด

การศึกษาพิเศษได้รวมถึงด้านกระบวนการสอน วิธีการสอน เนื้อหาวิชา (หลักสูตร) เครื่องมอืและอุปกรณ์ใน 
การจัดการเรียนการสอนที่สนองตอบต่อความสามารถ และความต้องการของเด็กพิเศษเป็นรายบุคคล 

กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น (Local Curriculum Framework) หมายถึง กรอบทิศทางใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งจัดท าโดยเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือหน่วยงานที่ รับผิดชอบในระดับ
ท้องถิ่น มีองค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ เป้าหมายและจุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียนในท้องถิ่น สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
และการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับท้องถิ่น สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่นั้น ๆ จะใช้ข้อมู ลในกรอบหลักสูตรระดับ
ท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ และ
เป็นสมาชิก ที่ดีของสังคม มีความรักและหวงแหนมรดกทางสังคมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา การ
แก้ปัญหาการต ารงชีวิต และการประกอบอาชีพในชุมชน 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1.1 วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวขี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางทั้ง 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

1.2 ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนวทางการวัดผลและประเมินผล แนวทางการวัดผลและประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในพ้ืนที่ รวมทั้งศึกษาสภาพปัญหา บริบททางสังคม และความ
ต้องการของท้องถิ่น ชุมชน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

1.3 ด าเนินการจัดท ากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นด้วยกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วมและ
เผยแพร่ให้สถานศึกษาในสังกัดน าไปใช้ในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

1.4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551 

1.5 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลาง กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และความต้องการ จุดเน้นของสถานศึกษาด้วยกระบวนการท างานแบบมี
ส่วนร่วม 

1.6 ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษาและ
ชุมชนอย่างสม่ าเสมอเพ่ือร่วมมือช่วยเหลือกันในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา 

1.7 นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเพ่ือให้เกิด
การปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 

1.8 ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตร 



19 
 

คู่มือการปฏิบตัิงาน นิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 2 

นางเพ็ญศรี  ศรรีอด ประเทียบอินทร์ 
 

1.9 สรุปรายงาน และเผยแพร่ผลการใช้/การพัฒนาหลักสูตร 
2. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

2.1 วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ หลั กสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2546 คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ทิศทางการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย รวมทั้งศึกษา
สภาพปัญหา บริบททางสังคมและความต้องการของท้องถิ่นชุมชน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

2.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความ
วามรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 
2546 

2.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ด้วยกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่ วม และน าไปใช้จัด
ประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนทุกด้านอย่างสมดุล 

2.4 ส่งเสริม และประสานความร่วมมือ ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและ
ชุมชนอย่างสม่ าเสมอ เพื่อร่วมมือช่วยเหลือกันในการพัฒนา และใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

2.5 ประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานอื่น ที่จัดการศึกษาปฐมวัย เช่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กรมการศาสนา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น 

2.6 นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเพ่ือให้เกิด
การปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ 

2.7 ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตร 
2.8 สรุปรายงาน และเผยแพร่ผลการใช้/การพัฒนาหลักสูตร 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
3.1 รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาปฐมวัย นโยบายและแผนจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
พิเศษ 

3.2 ประสานงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาส าหรับ
ผู้เรียนตามประเภทเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในรูปแบบที่เหมาะสม 

3.3 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษาพิเศษ ให้สามารถบริหารจัดการและวางแผนจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียน
ตามประเภทเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

3.4 ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและ
ชุมชนอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือร่วมมือช่วยเหลือกันในการด าเนินการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนตามประเภทเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ 

3.5 ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
พิเศษ เช่น ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
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3.6 นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะน าผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเพ่ือให้
สามารถคัดกรองและวินิจฉัยผู้เรียนสามารถปรับปรุงพัฒนาแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนเต็ม
ศักยภาพตามความต้องการเฉพาะบุคคลตามประเภทเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้มีคุณภาพ 

3.7 ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตร 
3.8 สรุปรายงาน และเผยแพร่ผลการใช้/การพัฒนาหลักสูตร 
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2. งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประกันคุณภาพภายนอก
สถานศึกษา 

 
๑.ชื่องาน(กระบวนงาน) 
งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
๒.วัตถุประสงค์ 

๑.เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานส่งเสริม สนับสนุน ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถานศึกษา 

๒.เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๓.ขอบเขตของงาน 

 เป็นการด าเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบตาม
กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศ
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ และท่ีเพ่ิมเติม 
๔.ค าจ ากัดความ 
 การประเมินคุณภาพภายใน หมายความว่า การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม และการ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศก าหนดส าหรับการ
ประกันคุณภาพภายใน ซึ่งกระท าโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแล
สถานศึกษา 
 ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาหมายความว่า  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่
ด าเนินการอย่างมีระบบ ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ดังนี้ 

๑.ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๒.จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
๓.จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
๔.ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๕.จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
๖.จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๗.จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
๘.จดัให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายความว่า การบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่คุณภาพ ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบและโครงสร้าง การวางแผนและ
การด าเนินงานตามแผน รวมทั้งการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน โดยระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วยการประเมิน
คุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๕.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๑.ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ ระเบียบมาตรฐาน แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐาน
การศึกษาเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น และมาตรฐาน
หน่วยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

๒.จัดท ามาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา และน าเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาให้
ความเห็นชอบ และประกาศใช้ 

๒.๑ จัดท ามาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเขตพ้ืนที่การศึกษาที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับ และแสดงเอกลักษณ์ของเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

๒.๒ น ามาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้
ความเห็นชอบ 

๒.๓ ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
๓.ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 

๓.๑ สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
๒๕๕๔ และท่ีเพ่ิมเติม 

๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และน าไปใช้
ด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๓.๓ก าหนดแนวปฏิบัติในการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
๓.๔ รวบรวม และสังเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จากรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
๓.๕ จัดท าสรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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๔.การนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๔.๑ วิเคราะห์และสรุปผล การรายงานการประเมินคุณภาพภายใน และผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอก 
๔.๒จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (ระยะ ๓-๕ ปี) และแผนปฏิบัติ

การประจ าปีที่สอดคล้องกัน 
๔.๓ ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ มาตรการ และการปฏิบัติที่ก าหนดตามแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๔.๔นิเทศ ติดตาม ผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
๔.๕.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าเสนอผลเพ่ือแสดง จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

๕.ประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๕.๑. ประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ

การศึกษา 
๕.๒ วิเคราะห์ผลการประเมิน และน าผลมาใช้เพื่อวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๖.สรุปรายงานผลการด าเนินการ จัดท าเอกสารเผยแพร่ และน าผลการประเมินไปวางแผนปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 
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7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
7.1 แบบนิเทศติดตามระบบการด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
7.2 แบบประเมินผลการค าเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
7.3 แบบรายงานผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินงานระบบการ

ประกัน 
8.4 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ทุกฉบับ 
8.5 หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
8.6 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับปฐมวัย ของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
งานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
2. เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงานระบบ การประกัน 

คุณภาพภายในสถานศึกษา 
3. เพ่ือให้สถานศึกษาได้รับการพัฒนาการด าเนินการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ที่มุ่งสู่คุณภาพและมาตรฐาน 
        3.ขอบเขตงาน 
           เป็นกระบวนการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2554 และท่ีเพ่ิมเติมจัดท ารายงาน
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4. ค าจ ากัดความ 
งานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายความว่า การด าเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ 

คุณภาพการศึกษา เพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา ซึ่งเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้สอดคล้องกับแนวทาง การ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นปัจจุบัน และเป็นการส่งเสริม 
พัฒนาสถานศึกษาตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และ 
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
          การพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายความว่า กระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่คุณภาพ ที่ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบ และโครงสร้าง 
การวางแผน และการด าเนินงานตามแผน รวมทั้งการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน 
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. ศึกษาระบบ หลักเกณฑ์ ระเบียบ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีว่าด้วยวิธีการประกันคุณภาพ 

การศึกษา พ.ศ.2553 ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2554 
และท่ีเพ่ิมเติม มาตรฐานการศึกษาทุกระดับที่เกี่ยวข้อง 

2. วางแผนการด าเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
2.1 จัดท าเครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
2.2 จัดท าปฏิทิน ก าหนดเวลาการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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3. ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัด แต่ละระดับ 
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการติดตามตรวจสอบ 

4. วิเคราะห์และสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
4.2 สรุปผล สังเคราะห์ผล การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5. รายงานและเผยแพร่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและน าผลไป 
ใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ๕.๑ จัดท ารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษารายสถานศึกษา 
  ๕.๒ จัดท ารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5.3 น าเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาแก่สาธารณชน 
5.4 น าข้อสรุป ข้อเสนอแนะผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขต 

พ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
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7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
7.1 แบบนี้เทศติดตามระบบการค าเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
7.2 แบบประเมินผลการค าเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
7.3 แบบรายงานผลการบิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินงานระบบการประกัน 

คุณภาพภายในสถานศึกษา 
3. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 

8.1 มาตรฐานการศึกษาขาติ ฉบับปัจจุบัน 
ที่เก่ียวข้อง 

8.3 กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
8.4 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ทุกฉบับ 
8.5 หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
8.6 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับปฐมวัย ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8.7 คู่มือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
8.8 แนวทางการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
8.9 ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
8.10 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
งานวิจัยพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ได้นวัตกรรมที่เกี่ยวกับ การด าเนินการงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
2.2 เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพและเข้มแข็ง 
3. ขอบเขตของงาน 

เป็นกระบวนการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการด าเนินงานระบนการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ตลอดจนการด าเนินงาน ศึกษา วิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ 
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. ค าจ ากัดความ 

การวิจัยพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา หมายความว่า การด าเนินการศึกษารูปแบน เทคนิค 
วิธีการที่ส่งผลต่อการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ท าให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ศึกษา วิจัย เกี่ยวกับรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบประกัน 
คุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ นวัตกรรมที่เกี่ยวกับ รูปแบบ เทคนิค และวิธีการประกัน 
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

1.2 ศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัจจุบันปัญหา และความต้องการจ าเป็น การด าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

1.3 จัดท าแผนงาน/โครงการ ศึกษาวิจัย รูปแบบ เทคนิค และวิธีการเก่ียวกับการพัฒนาระบบ 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

1.4 ด าเนินการศึกษา วิจัย ตามแผนงาน/โครงการศึกษาวิจัยที่ก าหนด 
1.5 สรุปรายงานผลการวิจัย 

2. ส่งเสริม สนับสนุนและ/หรือร่วมกับสถานศึกษาด าเนินการวิจัย เกี่ยวกับ รูปแบบ เทคนิค และ 
วิธีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 

2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ นวัตกรรมที่เก่ียวกับรูปแบบ 
เทคนิค และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

2.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน จากรายงานประเมินคุณภาพ 
ภายใน รายงานประเมินคุณภาพภายนอก น าผลไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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2.3 ส่งเสริม สนับสนุน และรว่มจัดท าแผนงาน/โครงการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา 

2.4 ส่งเสริม สนับสนุน และรว่มด าเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายในสถานศึกษา 
3. นิเทศ ติดตาม การด าเนินการวิจัยและการน าผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 

3.1 นิเทศ ติดตาม ก ากับการด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา 

3.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการศึกษาวิจัยมาใช้ในการพัฒนาระบบประกัน 
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
4. ประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อคัดเลือกรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ส่งเสริม สนับสนุน และ 
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา ที่มีคุณภาพ 

4.1 วิเคราะห์ ประเมินผลคุณภาพการด าเนินงาน ตามรูปแบบ เทคนิค วิธีการ ในการด าเนินงาน 
เพ่ือคัดเลือกรูปแบบ เทคนิค วิธีการที่มีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และการประกันคุณภาพ 

4.2 พิจารณาปรับปรุงแก้ไข รูปแบบ เทคนิค วิธีการที่ไม่ประสบผลส าเร็จ 
5. สรุป รายงานผล รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
สถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 

5.1 สรุปรายงานผลการด าเนินงานวิจัย 
5.2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้น าเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
5.3 เผยแพร่รายงานผลการวิจัย 
5.4 น าผลการวิจัยไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือปรับปรุงแก้ไขคัดเลือกรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ 
สรุป/น าเสนอผลการวิจัย/เผยแพร่ 
7. แบบฟอร์มที่ใช้ 

7.1 แบบสังเคราะห์งานวิจัย 
7.2 แบบเก็บข้อมูลงานวิจัย 

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
8.1 มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
8.2 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประเมิน 

คุณภาพภายนอกของ สมศ. และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
8.3 กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
8.4 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ทุกฉบับ 
8.5 หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
8.6 มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับปฐมวัย ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8.7 แนวทางการพัฒนา ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2553 ของส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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8.8 เอกสารผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ทั้งฉบับจริง ฉบับร่าง และรายงานด้วย 
8.9 เอกสารงานวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน ระบบการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษา การพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการศึกษา เป็นต้น 
8.10 ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่องก าหนด 

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2554 
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการงานส่งเสริมสนับสนุน และเตรียมความพร้อมให้สถานศึกษา 
พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

2.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาใช้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาใน 
สังกัด ส าหรับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

2.3 เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดสามารถด าเนินการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและได้รับการ 
3. ขอบเขตของงาน 

เป็นแนวทางการปฏิบัติงานส่งเสริม และประสานงานการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
สถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัด ด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกตามรอบการ
ประเมิน 
4. ค าจ ากัดความ 

การประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก หมายความว่า การด าเนินการด้วยวิธีการ กิจกรรม 
ต่าง ๆ ที่ส่งเสริม สนับสนุน หรือกระตุ้นให้สถานศึกษามีความเข้าใจ และสามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
ภายในของสถานศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้ตามรอบการประเมิน 
การประเมินคุณภาพภายนอก หมายความว่า การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตามและ 
การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งกระท าโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและ 
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือผู้ประเมินภายนอก 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ประสานงานกับสถานศึกษาในสังกัดเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก 
สมศ. การส่งข้อมูล เอกสารเพิ่มเติมเพ่ือขอรับการประเมินซ้ า รวมทั้งติดตามก าหนดการประเมินคุณภาพ 
ภายนอกของสถานศึกษาในสังกัด ตามรอบการประเมินจาก สมศ. 

2. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้น าผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ไปใช้ในการ 
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือขอรับการประเมินซ้ า 

3. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากรเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กับหลักเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. ในทุก 
ระดับการศึกษา 

4. นิเทศ ติดตาม ก ากับ ให้สถานศึกษาด าเนินการเก่ียวกับการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน 
คุณภาพภายนอกทุกแห่งในเขตพ้ืนที่ ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 

5. ประเมินความพร้อมสถานศึกษาในสังกัดเพ่ือพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
6. แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมรับฟังรายงานด้วยวาจาจาก สมศ. 
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7. รวบรวมผลการประเมิน จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศการประเมินคุณภาพภายนอกให้เป็น 
ปัจจุบัน สะดวกส าหรับการน าผลประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

8. จัดท าเอกสาร รายงาน สังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก เผยแพร่ และน าผลการ 
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
7.1 แบบนิเทศติดตามผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
7.2 แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรายมาตรฐาน 
7.3 รูปแบบการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายใน ภายนอก 

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
8.1 มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
8.2 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษา เพ่ือการ 

ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.และมาตรฐานการศึกษา อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
8.3 กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
8.4 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ทุกฉบับ 
8.5 หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
8.6 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับปฐมวัย ของส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษา 
8.7 แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2553 ของส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
8.8 เอกสารผลการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. ทั้งฉบับจริง ฉบับร่าง และรายงานด้วย 

วาจา 
8.9 ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องก าหนด 

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2554 
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3 กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 
1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 

งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือเป็นแนวทางในส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษา
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. เพ่ือให้มีข้อมูลสารสนเทศ ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในการวางแผนพัฒนาคุณภาพกาจัด
การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. ขอบเขตของงาน 

เป็นแนวทางส าหรับกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ใช้ในการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการนิเทศการศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัด เขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. ค าจ ากัดความ 

การส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้   หมายถึง  การจัดกิจกรรม 
รูปแบบ แนวทาง เทคนิค วิธีการ ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รูปแบบแนวทางในการด าเนินงาน การ
สร้าง จัดหาเครื่องมือ นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาทักษะ ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในการพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษาในสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนที่เป็นการส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา รวมถึงการจัดกิจกรรม เพ่ือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

ระบบการนิเทศ หมายถึง นวัตกรรม รูปแบบ วิธีการให้ค าแนะน า ชี้แนะ ส่งเสริม อบรม  พัฒนา สร้าง
เสริมองค์ความรู้ให้แก่ผู้รับการนิเทศทั้งด้านการบริหารจัดการศึกษา การนิเทศการเรียนการสอนและการพัฒนา
กิจกรรมโครงการต่าง ๆ 

การจัดการเรียนการสอน หมายถึง ขั้นตอน กระบวนการ วิธีสอน กิจกรรมที่ครูผู้สอนจัดให้ผู้เรียนได้ฝึก
ปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความรู้ ทักษะสามารถน าไปปฏิบัติ
หรือใช้ประโยชน์ได้ 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. วิเคราะห์ภาระงาน จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 

2. ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการรับการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
3. จัดท าแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
4. ก าหนดวิธีการ แนวทางการนิเทศ สร้าง แสวงหาเครื่องมือ นวัตกรรม รูปแบบต่าง ๆ เพ่ือด าเนินการ

นิเทศการศึกษา พัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
5. ติดตามและประเมินผลการนิเทศ เพ่ือน าผลการประเมินไปก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบการนิเทศ 

และการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนในคราวต่อไป 
6. สรุป รายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อหน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 

1. แบบนิเทศตดิตามการพัฒนาระบบการนิเทศและการกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน 
2. แบบประเมินผลการพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เช่น  ระบบการนิเทศ

ภายใน การสร้างเครือข่ายการนิเทศ 
3. แบบประเมินผลโครงการนิเทศ 
4. เอกสารสรุปรายงานผลการด าเนินงานการพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
3. หลักการพัฒนาระบบการนิเทศภายในและการสร้างเครือข่าย 
4. หลักการ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ 

ชุมชน 
2.วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือเป็นแนวทางในส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องและชุมชน 

2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานร่วมกันของเครือข่ายเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย 
3. ขอบเขตของงาน 

เป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน ที่จะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดเครือข่ายบุคคล ครูแกน
น า ครูต้นแบบ เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพตามระดับการศึกษา เช่น กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพระดับ
ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา เครือข่ายโรงเรียนคู่พัฒนา โรงเรียนพ่ีโรงเรียนน้องเครือข่ายการพัฒนาชุมชน 
การพัฒนาคุณภาพโดยการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาเครือข่ายห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
4. ค าจ ากัดความ 

ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ชุมชน หมายถึง การจัดระบบการนิเทศที่ต้องอาศัยการท างานร่วมกันเป็นเครือข่ายของบุคคลและหน่วยงาน ทั้ง
ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ศึกษาความต้องการการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศทั้งระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน 

2. จัดท าแผนสร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ โดยค านึงถึง
สภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละเครือข่าย 

3. ประชุม/สัมมนาเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ เพ่ือสร้างความเข้าใจและก าหนดแนวทางการพัฒนา 
4. ค าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 

4.1 จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนน า ครูต้นแบบ ครูแห่งชาติ ฯลฯ 
4.2 จัดเครือข่ายในรูปชุมนุม เช่น ชุมนุมครูปฐมวัย ครูวิทยาศาสตร์ ฯลฯ 
4.3 เครือข่ายในรูปของระดับการศึกษา เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพระดับปฐมวัย

ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
4.4 เครือข่ายในรูปของชุมชน เช่น เครือข่ายสุขภาพ เครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 
4.5 เครือข่ายใบรูปของห้องเรียนหรือสถานศึกษา เช่น การพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์

เครอืข่ายโรงเรียนผู้น าการเปลี่ยนแปลง เครือข่ายห้องเรียนโรงเรียนในฝัน 
5. ประเมินผลและสรุปผลการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 
6. น าผลการประเมินไปก าหนดแนวทางการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา

สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนต่อไป 
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7. สรุปผลการด าเนินงานเครือข่ายการนิเทศและรายงานผลการพัฒนาต่อหน่วยงานด้นสังกัด/สถานศึกษา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 

1. แบบส ารวจความต้องการการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 
2. แบบติดตามและประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษา 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน 
3. แบบรายงานผลการพัฒนาระบบการนิเทศและจัดการเรียนการสอน 

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
3. หลักการสร้างเครือข่าย 
4. หลักการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการสร้างเครือข่าย 
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเป็นแนวทางในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ของกลุ่มนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา 
2. เพ่ือพัฒนาการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
3. ขอบเขตของงาน  

งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกระบวนการนิเทศ ติดตาม ศึกษาค้นคว้า 
วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
4. ค าจ ากัดความ 

การนิเทศการจัดการศึกษา หมายถึง การช่วยเหลือ แนะน า ส่งเสริมสนับสนุน รวมถึงการศึกษาค้นคว้า 
วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเพ่ือให้การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภา พ 
เกิดประสิทธิผล ทุกภาคส่วนมีความพึงพอใจ 

การติดตามการจัดการศึกษา หมายถึง การติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าในการด าเนินงานรวมทั้ง
ปัญหาอาจเกิดขึ้นจากการด าเนินงานของสถานศึกษา เพ่ือจะหาแนวทางแก้ไข โดยยึดการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 

การประเมินผลการจัดการศึกษา หมายถึง การตีค่าผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ว่าอยู่ในระดับใดเม่ือเปรียบเทียบกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. รวบรวม จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ตามสภาพปัญหา ความต้องการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

2. จัดท าเกณฑ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เครื่องมือ และวิธีการนิเทศ การตรวจสอบการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

3. สถานศึกษาประเมินตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
4. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามเกณฑ์และตัวชี้วัดวิจัย พัฒนา

รูปแบบ/วิธีการทีเ่หมาะสม 
5. ด าเนินการ พิจารณา คัดเลือกรูปแบบ วิธีการที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนารูปแบบการ

ด าเนินการนิเทศท่ีดี หรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
6. สรุป อภิปรายผลจากการด าเนินงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

วิเคราะห์จุดเด่น จุดควรพัฒนา เพื่อก าหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนางานต่อไป 
7. เผยแพร่ผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจ 
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7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 

7.1 แบบส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการเกี่ยวการบริหารและการจัดการศึกษา 
7.2 เกณฑ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จของการบริหารและการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา 
7.3 แบบนิเทศ ติดตาม และสรุปผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
8.2 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
8.3 หลักการนิเทศ ติดตามการบริหารและการจัดการศึกษา 
8.4 การจัดท าเกณฑ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จของการบริหาร และการจัดการศึกษา 
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   4. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 

1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
 งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและ 
นิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2. เพ่ือให้ได้รูปแบบการพัฒนางานงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและ 
3. ขอบเขตของงาน 
 งานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มีขอบเขต 3 ด้าน ดังนี้ 
 1. ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
 2. ด้านการวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา 
 3. ด้านงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผล 
4. ค าจ ากัดความ 
 งานเลขานุการ หมายถึง งานที่ช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนการท างานของคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินไปตามบทบาทอ านาจ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ทีก่ าหนดให้มีคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ ก ากับ ดูแลการบริหารจัด 
การศึกษาด้านวิชาการ เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหาร
และการด าเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเตรียมรับ 
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 
(ก.ต.ป.น.) หมายถึง องค์คณะบุคคลที่มีบทบาท อ านาจ หน้าที่ ในการบริหารงานวิชาการในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ทั้งในส่วนของเขตพ้ืนที่การศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ท างานร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการศึกษาวิเคราะห์ 
วิจัย นิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการด าเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเตรียมรับการนิเทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลจาก
หน่วยงานภายนอก 
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 การติดตาม (Monitoring) หมายถึง การศึกษาความก้าวหน้าการบริหารการจัดการและการด าเนินการ
ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 การตรวจสอบ (Inspection) หมายถึง การก ากับ ตูแล เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษา
และต าเนินไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนดไว้ 
 การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การตีค่าผลการบริหารการจัดการศึกษา และด าเนินไปตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนดไว้ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 การนิเทศการศึกษา (Supervision) หมายถึง ความร่วมมือระหว่างเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา
ในสังกัด กับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยการให้
ค าปรึกษา แนะน า ส่งเสริม สนับสนุนเพื่อปรับปรุงพัฒนา 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
    1.1 ก าหนดขอบข่ายของข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยศึกษาจากนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน จากกลุ่มต่างๆในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    1.2 รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดท าระบบข้อมูล สารสนเทศ 
    1.3 ตรวจสอบข้อมูลและสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
    1.4 รายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ที่เป็นข้อมูลและสารสนเทศ ต่อคณะกรรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ถึงจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
    1.5 เผยแพร่ข้อมูลเป็นเอกสารและทางเว็บไซต์ ในระบบเครือข่ายและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 2. การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา 
    2.1 วิเคราะห์ผลการบริหารและการจัดการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้านวิชาการ
บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป ให้เห็นจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
    2.2 ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ในแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา 
    2.3 น าแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา มาก าหนด
วิธีการ เครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 3. จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
    3.1 น าเสนอแผนพัฒนาคุณภาพ เครื่องมือ วิธีการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศ
การศึกษา ต่อคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
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   3.2 แจ้งแผนพัฒนาคุณภาพการ เครื่องมือ วิธีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการ 
ศึกษาให้กลุ่มต่างๆน าไปสู่การด าเนินการตามแผน 
    3.3 ประสานงานกับคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพ่ือด าเนิน 
การตามแผนและแก้ไขการด 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
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง 
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7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
 7.1 แบบฟอร์มเพ่ือการเก็บข้อมูลด้านวิชาการ และข้อมูลที่สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนางานด้านวิชาการ 
 7.2 ระบบการจัดท าข้อมูลและสารสนเทศด้านวิชาการ ข้อมูลที่สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนางานด้าน
วิชาการ 
 7.3 ระบบการเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศ 
 7.4 เค้าโครงแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา 
 7.5 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 7.6 วาระการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 7.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
 8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 8.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
 8.3 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2542 
 8.4 กฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา พ.ศ.2548 
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
     ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
2. วัตถุประสงค์ 
      1. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ี
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      2. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ี
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. ขอบเขตของงาน 
      เป็นคู่มือที่ใช้ส าหรับการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย ใน 2 ด้าน คือ 
      1. การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      2 เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. ค าจ ากัดความ 
      ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน หมายถึง การท างานร่วมกับ
หน่วยงานอื่นหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
หน่วยงานภายใน หมายถึง ส่วนราชการต่าง ๆ ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหน่วยงานภายนอก หมายถึง 
หน่วยงานอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากส่วนราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1. การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของส่วนราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     1.1 ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจ และบทบาทอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือหาแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน 
     1.2 เสนอแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้มีอ านาจพิจารณาตัดสินใจ 
     1.3 ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่นภายในส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาตามท่ีได้รับมอบหมาย 
     1.4 ติดตามประเมินผล สรุปและรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงานภายในส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา รวมทั้งเผยแพร่ผลงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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     2 การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของส่วนราชการนอกส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    2.1 ศึกษาวิเคราะห์ภารกิจ และบทบาทอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือหาแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน 
    2.2 เสนอแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้มีอ านาจพิจารณาตัดสินใจ 
    2.3 ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่นภายนอกส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาตามท่ีได้รับมอบหมาย 
    2.4 ติดตามประเมินผล สรุปและรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงานภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา รวมทั้งเผยแพร่ผลงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
 7.1 หนังสือขออนุมัติการสนับสนุนหรือท างานร่วมกับบุคคล หน่วยงานภายในและภายนอกส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
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 7.2 ค าสั่งการสนับสนุนหรือท างานร่วมกับบุคคล หน่วยงานภายในและภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 7.3 การสรุปผลการสนับสนุนหรือท างานร่วมกับบุคคล หน่วยงานภายในและภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 
 7.4 แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 
8. เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 
 8 1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 8.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไข 
 8.3 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

ของ 
นางเพ็ญศร ี ศรรีอด 

ประเทยีบอนิทร ์

 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
 


