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คู่มือการปฏิบัติงาน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 

 
นางเนาวลักษณ์  วิชัยดิษฐ   

ต าแหน่ง ศึกษานเิทศก ์
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร 
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ค าน า 

 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำขึ้น เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน 
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรพัฒนำระบบกำร
ปฏิบัติงำน เพื่อยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต ๑  เห็นควำมส ำคัญในกำร
พัฒนำระบบกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ จึงได้จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนกลุ่มนิเทศ 
ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำเป็นรำยบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ
รำชกำร ตำมบทบำท อ ำนำจหน้ำท่ีของงำนท่ีได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติ รวมท้ังสำมำรถ
น ำไปใช้เพื่อกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
 ขอขอบคุณกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ตลอดจนผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องท่ีทุกท่ำนท่ีมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำเอกสำรเล่มนี้ ให้สมบูรณ์  สำมำรถน ำไป
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธภิำพและเกิดประสิทธิผล 

 
           กลุ่มนิเทศฯ 
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แนวคิด 

 กลุ่มนิ เทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำตรัง เขต ๑ เป็นกลุ่มงำนที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรนิเทศกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย 
ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือให้
สถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพได้มำตรฐำน
เท่ำเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐำน ส่งผลให้ ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของ
กำรศึกษำ 

วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือให้มีแนวทำงกำรนิเทศ กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
และสถำนศึกษำ 

๒. เพ่ือส่งเสริมให้สถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ 
และจัดกระบวนกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีคุณภำพ 

๓. เพ่ือส่งเสริมให้สถำนศึกษำมีระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 
กำรศึกษำชำติ 
 ๔. เพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพ 
 ๕.  เพ่ือพัฒนำระบบกำรนิเทศติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  

๖.  เพ่ือส่งเสริม กำรศึกษำ วิจัย และพัฒนำให้เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ  
มีคุณภำพได้มำตรฐำน 

ขอบข่ายภารกิจ 

 ๑.  งำนธุรกำร 
 ๒.  กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้ 

     ๒.๑  งำนส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย กำรศึกษำพิเศษ  ผู้ด้อยโอกำส 
และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ 

     ๒.๒  งำนส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
      ๒.๓  งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 
 ๓.  กลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
      ๓.๑  งำนส่งเสริมกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
      ๓.๒   งำนส่งเสริมและพัฒนำเครื่องมือวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
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      ๓.๓   งำนติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
      ๓.๔   งำนทดสอบทำงกำรศึกษำ 
  ๔.  กลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
      ๔.๑   งำนส่งเสริม  พัฒนำสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
      ๔.๒   งำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ทำงกำรศึกษำ 
 ๕.  กลุ่มงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
       ๕.๑  งำนส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรนิเทศและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 
      ๕.๒  งำนส่งเสริมสนบัสนุน เครือข่ำยกำรนิเทศของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ  
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและชุมชน 
               ๕.๓  งำนนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรบริหำรและกำรจดั 
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ 
     ๕.๔  งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัยกำรพัฒนำระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 

๖.  กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
      ๖.๑ งำนส่งเสริมกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
      ๖.๒   งำนตรวจสอบคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

     ๖.๓  งำนส่งเสริมและประสำนงำนกำรประกันคุณภำพภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
     ๖.๔  งำนศึกษำค้นคว้ำ  วิเครำะห์  วิจัย มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

 ๗.  กลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
     ๗.๑  งำนพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศ 

      ๗.๒  งำนวำงแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ      
  ๗.๓  งำนรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ 
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➢ งำนส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 
กำรศึกษำพิเศษและผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ 

➢ งำนส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน 
➢ งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจยั กำรพฒันำหลักสูตร 

และกระบวนกำรเรียนรู ้
 

 

➢ งำนส่งเสริมกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
➢ งำนส่งเสริมพัฒนำเครื่องมือวัดผลและประเมินผลกำรศึกษำ 
➢ งำนติดตำมตรวจสอบและประเมินผลกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
➢ งำนทดสอบทำงกำรศึกษำ 

 

➢ งำนส่งเสริมพัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
➢ งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทำงกำรศึกษำ 
 

➢ งำนส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรนิเทศและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 
➢ งำนส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ำยกำรนิเทศของเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

สถำนศึกษำ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและชมุชน 
➢ งำนนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรบริหำร 

และกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 
➢ งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจยักำรพฒันำระบบบริหำร 

และกำรจัดกำรศึกษำ 
 

➢ งำนส่งเสริมกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
➢ งำนตรวจสอบคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
➢ งำนส่งเสริมและประสำนงำนกำรประกนัคุณภำพภำยใน 

และภำยนอกสถำนศึกษำ 
➢ งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจยั มำตรฐำนและกำรประกัน 

คุณภำพกำรศึกษำ 
 

➢ งำนพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศ 
➢ งำนวำงแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ 
➢ งำนรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ 

 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

กลุ่มงานวัดและประเมินผล 
การศึกษา 

  
 

กลุ่มงานพัฒนาหลกัสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและกระบวนการ

เรียนรู้ 

กลุ่มงานส่งเสรมิและพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 
ทางการศึกษา 

 

งานธุรการ 

 

กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบ
บริหารและการจดัการศึกษา 
         
 

กลุ่มงานส่งเสรมิพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 
 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  
และนิเทศการศึกษา 
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๑. งานธุรการ 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผนจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและกำรบริหำรงำนของกลุ่ม  
ให้สำมำรถด ำเนินงำนตำมภำรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 ๒. ศึกษำ วิเครำะห์ สภำพของกลุ่ม  และออกแบบ  ระบบงำนสำรบรรณให้เหมำะสม   
และสอดคล้องกับ ระบบงำนสำรบรรณของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 ๓. ด ำเนินกำรเกีย่วกับกำรประชุมภำยในกลุ่ม 
 ๔. ประสำนงำนกับกลุ่มอ่ืนในส ำนักงำน หน่วยงำนและสถำนศึกษำในงำนธุรกำร 
ที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรงำนของกลุ่ม 
 ๕. ประสำนกำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ ข้อมูลข่ำวสำรและผลงำนของกลุ่ม  
ให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและประชำชนทั่วไป ทรำบ 
 ๖. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 

 กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกลุ่มงำนเป็นระบบ สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 

 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 ๑. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒. ระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ  พ.ศ. ๒๕๑๗ 
 ๓. พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๔. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรให้ข่ำวและบริกำรข่ำวสำรของทำงรำชกำร  
พ.ศ. ๒๕๒๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๕. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรประชำสัมพันธ์และกำรข่ำวรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๕ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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๒. กลุ่มงานพัฒนาหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 ๒.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้มีความสามารถพิเศษ 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษำนโยบำยของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน รวมทั้งวิเครำะห์แนวโน้มและทิศทำงในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
กำรศึกษำพิเศษ  ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ 
  ๒. ศึกษำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย  กำรศึกษำพิเศษ  ผู้ด้อยโอกำส และผู้มี
ควำมสำมำรถพิเศษ ทั้งในและต่ำงประเทศ 

 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำมีควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
กำรศึกษำพิเศษ  ผู้ด้อยโอกำสและผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ   ในรูปแบบที่เหมำะสมกับศักยภำพ 
ของสถำนศึกษำ โดย 
          ๓.๑  พัฒนำครู ผู้บริหำร ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถจดักำรศึกษำปฐมวัย 
กำรศึกษำพิเศษ ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ และด ำเนินกำรวิจัยในชั้นเรียน 
เพ่ือพัฒนำหลักสูตรได้ 
         ๓.๒  กำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำและหน่วยงำน 
ที่เก่ียวข้องในกำรจัดท ำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย กำรศึกษำพิเศษ ผู้ด้อยโอกำส และผู้มี 
ควำมสำมำรถพิเศษ 

 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
และกระบวนการเรียนรู้ 

งำนส่งเสรมิพัฒนำหลักสูตรกำรศกึษำปฐมวัย  
กำรศึกษำพิเศษ ผูด้้อยโอกำสและผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ 

งำนส่งเสรมิพัฒนำหลักสูตรกำรศกึษำขั้นพ้ืนฐำน 

งำนศึกษำค้นคว้ำ  วิเครำะห์ วิจยั  กำรพัฒนำหลักสตูร
และกระบวนกำรเรียนรู ้



 

 
๘ 

  ๔.  นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย กำรศึกษำพิเศษ 
ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ และให้ควำมช่วยเหลือสถำนศึกษำในด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตร
อย่ำงต่อเนื่อง 

 ๕.  ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอ่ืนที่จดักำรศึกษำปฐมวัย กำรศึกษำพิเศษ  
ผู้ด้อยโอกำส และมีควำมสำมำรถพิเศษ  เช่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นต้น 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  นักเรียนก่อนวัยเรียน ผู้มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย สติปัญญำ ผู้ด้อยโอกำสและผู้มีควำม 
สำมำรถพิเศษได้มีโอกำสเข้ำรับกำรศึกษำอย่ำงทัว่ถึง ในสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้โดยครแูละผู้บริหำร 
สถำนศึกษำท่ีมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำหลักสูตรให้เหมำะสมกับกลุ่ม 
เป้ำหมำยและมีควำมทันสมัยอยู่เสมอ 

  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 

 ๒.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  ศึกษำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๔๔  และมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
ทั้ง  ๘ กลุ่มสำระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
  ๒.  ศึกษำ รวบรวมข้อมูลและจัดท ำระบบสำรสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถำนศึกษำ
ด ำเนินกำรดังนี้ 
       ๒.๑  ศึกษำหลักกำร แนวคิด ทฤษฎีและงำนวิจัยเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร 
       ๒.๒  รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่นที่เกี่ยวกับกำรบริหำร 
จัดกำรหลักสูตร  
  ๓.  พัฒนำครู  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรจัดท ำหลักสูตร
สถำนศึกษำ 
  ๔.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ โดยกำรมีส่วนร่วม 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย 
  ๕.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดหลักสูตรเฉพำะด้ำน เช่น โรงเรียน 
๒ ภำษำ โรงเรียนตำมแนวพุทธ โรงเรียนกีฬำ โรงเรียนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอัจฉริยะ    
  ๖. ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำตำมอัธยำศัย เช่น Home School  
กำรศึกษำท่ีจัดในสถำนประกอบกำร ฯลฯ เป็นตน้ 
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  ๗.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบกำรเรียนรู้และจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวปฏิรูป
กระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
  ๘.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ โดยใช้ข้อมูลจำกกำร
วิจัยในชั้นเรียนและกำรนิเทศภำยใน 
  ๙. ด ำเนินกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของ
สถำนศึกษำ และน ำข้อมูลมำใช้ในกำรวำงแผนพฒันำ  

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  นักเรียนวัยเรียนทุกคนที่อยู่ในสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้โดยครูและ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำที่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำมแนวปฏิรูปกำรเรียนรู้  และมี
ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.  พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  หลักสูตรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีปรับปรุง 

 ๒.๓ งานศึกษา ค้นคว้า  วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัต ิ
 ๑. ศึกษำสภำพปัญหำ งำนวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 
 ๒. ด ำเนินกำรวิจัยกำรบริหำรหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้  
 ๓.  สนับสนุนกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกระบวนกำร
เรียนรู้ของครู ผู้บริหำร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง    
 ๔. เผยแพร่ผลงำนกำรศึกษำ วิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตร และกำรพัฒนำ
กระบวนกำรเรียนรู้ 
 ๕.  น ำผลกำรวิจัยไปก ำหนดนโยบำยเพื่อพัฒนำงำนบริหำรหลักสูตร และกระบวนกำร
เรียนรู้ 

            ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
             สถำนศึกษำมีผลกำรศึกษำ วิจัย เพ่ือพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 

            กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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๓. กลุ่มงานวัดและประเมนิผลการศึกษา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๓.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ส่งเสริมให้ครูพัฒนำตนเอง โดยศึกษำหำควำมรู้เกี่ยวกับวิธีกำรวัดผล และประเมินผล
กำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ  และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
 ๒. ส่งเสริมและพัฒนำผู้บริหำร ครูให้ใช้วิธีกำรที่หลำกหลำยในกำรวัดและประเมินผลใน
สถำนศึกษำท้ังกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
 ๓. ศึกษำ วิเครำะห์  รูปแบบ  วิธีกำรในกำรพัฒนำแนวทำงกำรวัดผลและประเมินผล 
ในสถำนศึกษำท้ังกำรศึกษำในระบบ  กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
 ๔. จัดท ำคูม่ือกำรวัดผล เทียบโอนผลกำรศึกษำส ำหรับกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำ 
นอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 

   ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ๑. ครูและผู้เก่ียวข้องมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรวัดผลกำรเรียนรู้ของนักเรียน  
ทั้งกำรวัดผลกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
 ๒. กำรวัดผลและประเมินผลสอดคล้องตำมแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และตำมสำระกำรเรียนรู้ของหลักสูตรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน 
 ๓. ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้วิธีกำรที่หลำกหลำยในกำรวัดและประเมินผล และน ำผลกำรวัด
และประเมินผลไปพัฒนำศักยภำพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 

กลุ่มงานวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

งำนส่งเสรมิกำรวดัและประเมินผลกำรศึกษำ 

งำนติดตำม  ตรวจสอบ และประเมินผลกำรวัด 
และประเมินผลกำรศึกษำ 

งำนทดสอบทำงกำรศึกษำ 

งำนส่งเสรมิและพัฒนำเครื่องมือวดัและประเมินผล
กำรศึกษำ 



 

 
๑๑ 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 
  ๑.   พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒.  พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร  พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 ๓.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. รวบรวมเครื่องมือกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
 ๒. ศึกษำ วิเครำะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดท ำแล้ว คัดเลือกให้เหมำะสม
กับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
 ๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำและพัฒนำเครื่องมือวัดและประเมินผล 
ให้ครอบคลุมด้ำนต่อไปนี้ 
  ๓.๑ เครื่องมือวัดและประเมินผลตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ๘ กลุ่มสำระ 
  ๓.๒ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตำมประเภทของกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
  ๓.๓ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตำมสภำพจริง 
  ๓.๔ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ 
  ๓.๕ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คิด วิเครำะห์  
และกำรเขียนสื่อควำม 
 ๔. บริกำรเครื่องมือวัดและประเมินผลทำงกำรศึกษำแก่สถำนศึกษำ 

 ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวัง 
 มีคลังเครื่องมือวัดและประเมินผลระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของสถำนศึกษำ 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 ๓.๓ งานตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวดัและประเมินผลการศึกษา 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  ศึกษำ  วิเครำะห์  แนวทำง  ในกำรติดตำม  ตรวจสอบ และประเมินผลกำรศึกษำ 
  ๒. ด ำเนินกำร  ติดตำม ตรวจสอบ และประเมนิผลกำรศึกษำ 
  ๓. จัดท ำรำยงำน กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรศึกษำ 
  ๔. เผยแพร่ผล  กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรศึกษำ 
  



 

 
๑๒ 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 สถำนศึกษำมีกำรวัดผลและประเมินผลกำรศึกษำที่ถูกต้อง และมีคุณภำพ 

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

 ๓.๔ งานทดสอบทางการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษำ  วิเครำะห์  วิจัย  เกี่ยวกับระบบ วิธีกำร  เครื่องมือวัดและประเมินผล 
กำรศึกษำ 
 ๒. วำงแผนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ  ให้ครอบคลุมสำระกำรเรียนรู้ทัง้ ๘ กลุ่มสำระ     
ของหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 ๓.  ก ำหนดแนวทำงในกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ ให้สอดคล้องตำมท่ีกระทรวงศึกษำธิกำร
และสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติก ำหนด 
 ๔.  ประสำนควำมร่วมมือกับสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ 
 ๕. ด ำเนินกำรทดสอบทำงกำรศึกษำและให้บริกำรสอบวัดควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ให้กับนักเรียน 
 ๖. พัฒนำคลังข้อสอบมำตรฐำนกำรศึกษำ 
 ๗. จัดสร้ำงโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภำพกำรศึกษำของผู้เรียนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 มีคลังข้อสอบมำตรฐำนกำรศึกษำระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ  
และมีข้อมูลคุณภำพกำรศึกษำของผู้เรียน 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.   พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร  พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๑๓ 

๔. กลุ่มงานส่งเสรมิพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๔.๑ งานส่งเสริม  พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  ศึกษำ  ควำมต้องกำรสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ  
  ๒.  ด ำเนินกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงำนเพื่อ
สนับสนุนช่วยเหลือตำมควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ 
  ๓.  ส่งเสริมและพัฒนำครู ผู้บริหำร ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำสื่อนวัตกรรม 
และเทคโนโลยี 
  ๔. นิเทศติดตำม และประเมินผลกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำง 
กำรศึกษำ เพ่ือน ำผลมำปรับปรุงและพัฒนำให้มีประสิทธิภำพ 
  ๕. ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนในกำรส่งเสริมกำรใช้สื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 

 ๖.  เผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  สถำนศึกษำมีสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ เพ่ือใช้ในกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนอย่ำงคุ้มค่ำ  

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 
 

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนา
สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

งำนส่งเสรมิพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลย ี
ทำงกำรศึกษำ 

งำนศึกษำ  ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย  กำรพัฒนำสื่อ  
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 



 

 
๑๔ 

 ๔.๒ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ     
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑.  ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย เกี่ยวกับกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำ 
 ๒. วิจัยเพื่อพัฒนำสื่อต้นแบบ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำให้สอดคล้อง 
กับควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ 
 ๓.  ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำท่ีด ำเนินกำร ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย  พัฒนำสื่อ  
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ ได้มีโอกำสแลกเปลี่ยนผลกำรวิเครำะห์  วิจัย น ำไปใช้  
และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำทุกแห่ง ได้ศึกษำและน ำผลกำรวิเครำะห์วิจัยไปใช้ 
ในกำรพัฒนำสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้เหมำะสมกับสภำพของท้องถิ่น 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๑๕ 

๕. กลุ่มงานนิเทศตดิตามและประเมินผลระบบบริหารและการจดัการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๕.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ     
  ๑.  รวบรวม จัดท ำ ระบบข้อมูลสำรสนเทศเก่ียวกับพัฒนำระบบกำรนิเทศ และกำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ 
  ๒. ศึกษำสภำพปัญหำ  ควำมต้องกำร ของกำรนิเทศและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 

 ๓. จัดท ำแผนกำรส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรนิเทศ และกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 
 ๔. ด ำเนินกำรนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน และ โครงกำรเป็นฐำน ดังนี้ 

   ๔.๑ กำรนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน เช่น ส่งเสริมฝ่ำยบริหำรเป็นหลักในกำรนิเทศ
ภำยใน ส่งเสริมครูเป็นผู้สร้ำงกัลยำณมิตร นิเทศภำยใน ส่งเสริมเครือข่ำยกำรนิเทศ ครูต้นแบบ  
ครูแกนน ำ ผู้ปกครอง ชุมชน และภูมิปัญญำ  ส่งเสริมกำรนิเทศภำยนอก รวมทั้งส่งเสริมกำรนิเทศ 
ที่มีกำรรวมพลังจำกทุกฝ่ำย 
        ๔.๒  กำรนิเทศโดยใช้โครงกำรเป็นฐำน  เช่น  โครงกำรน ำร่อง (Pilot Study) 
โครงกำรร่วมพัฒนำ (Joint Project) เป็นต้น 
  ๕.  จัดท ำสรุปรำยงำนผล และเผยแพร่เทคนิคกำรนิเทศ และกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 
ที่ประสบผลส ำเร็จ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 สถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำกำรจัดระบบกำรนิเทศ และกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

กลุ่มงานนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล 
ระบบบริหารและการจัด
การศึกษา งำนนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำร 

และกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 

งำนส่งเสรมิสนับสนุนเครือข่ำยกำรนิเทศของเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ สถำนศึกษำ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและชุมชน 
          

งำนส่งเสรมิและพัฒนำระบบกำรนิเทศและกำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู ้

งำนศึกษำค้นคว้ำ  วิเครำะห์วิจยั กำรพัฒนำระบบบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำ 



 

 
๑๖ 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.   พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖  

 ๕.๒ งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ประสำนกำรจัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศ เกีย่วกบัเครือข่ำยกำรนิเทศในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

 ๒. จัดท ำแผนกำรส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ำยกำรนิเทศในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
และสถำนศึกษำ 
 ๓. ด ำเนินกำรและร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องพัฒนำเครือข่ำยกำรนิเทศ 
ในรูปแบบต่ำง ๆ ที่หลำกหลำย 
  ๓.๑  พัฒนำห้องเรียน หรือสถำนศึกษำ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
  ๓.๒  จัดตั้งและด ำเนินกำรในรูปแบบของเครือข่ำยชุมชน 
  ๓.๓  จัดเวทีวิชำกำรให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  ๓.๔  จดัเครือข่ำยบุคคล เช่น ครูแกนน ำ  ครูต้นแบบ  ครูแห่งชำติ  เป็นต้น 
 ๔. จัดท ำสรุปรำยงำน และเผยแพร่เทคนิค วิธีกำร สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบ 
เครือข่ำยกำรนิเทศ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ๑.   สถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำจำกองค์กรเครือข่ำยอย่ำงเป็นระบบ 
  ๒.  หน่วยงำน ชุมชน  องค์กรเอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

    กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

 ๕.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. จัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศเก่ียวกับกำรนิเทศและติดตำมกำรบริหำรและกำรจัด 
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ 
 ๒. ศึกษำวิเครำะห์และจัดท ำเกณฑ ์ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 



 

 
๑๗ 

 ๓. ด ำเนินกำรนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัด 
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ 

 ๔. สรุปผลกำรนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดท ำรำยงำนเผยแพร่ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ น ำผลกำรรำยงำนไปใช้ในกำรพัฒนำ
สถำนศึกษำให้ได้มำตรฐำน 

   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.   พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  พ.ศ.๒๕๔๖  
 
 ๕.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
            ๑.  ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์สภำพปัญหำเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำ 
            ๒.  ด ำเนินกำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
  ๒.๑  กำรพัฒนำระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
  ๒.๒  กำรนิเทศ ติดตำม ประเมินผล 
  ๒.๓  กำรพัฒนำเครือข่ำยกำรนิเทศ 
 ๓.  สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่กำรวิเครำะห์ วิจัย เกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบ 
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ มีกำรวิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำ และน ำผลงำนวิจัยไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 
 
 
 



 

 
๑๘ 

๖. กลุ่มงานส่งเสรมิพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ๖.๑ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษำระบบหลักเกณฑ์ วิธีกำร กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำตลอดจน 
กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.  ศึกษำ คน้คว้ำ หลักกำร แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับกำรจัดท ำมำตรฐำนกำรศึกษำ 
แล้วน ำมำวิเครำะห์เปรียบเทียบกับมำตรฐำนกำรศึกษำชำติและระดับเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำ 
 ๓.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำสร้ำงควำมตระหนัก ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
เกี่ยวกับกำรพัฒนำคุณภำพและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแกบุ่คลำกรทุกคน 
 ๔.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำก ำหนดมำตรฐำนระดับสถำนศึกษำให้สอดคล้อง
กับสภำพแวดล้อมและควำมต้องกำรของชุมชน/ท้องถิ่น รวมทั้งกำรก ำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในกำร
แปลผลและตัดสินกำรผ่ำนมำตรฐำนพร้อมทั้งจัดให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงสถำนศึกษำด้วยกัน 
 ๕.  ร่วมก ำหนดกลยุทธ์ในกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพท้ังระดับเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำ และระดับสถำนศึกษำ 
  ๖.  ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัด สร้ำง ระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  โดยมี
หลักกำรและแนวคิดอยู่บนพื้นฐำนกำรปรับปรุงพัฒนำ 
 ๗.  นิเทศ ติดตำม กำรจัด สร้ำง พฒันำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  
 

กลุ่มงานส่งเสริม
พัฒนาระบบ 
การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

งำนส่งเสรมิกำรพัฒนำระบบกำรประกันคณุภำพ 
ภำยในสถำนศึกษำ 

งำนส่งเสรมิและประสำนงำนกำรประกันคณุภำพ 
ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 

งำนศึกษำค้นคว้ำ  วิเครำะห์ วิจยั  มำตรฐำน 
และกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ 

งำนตรวจสอบคณุภำพภำยในสถำนศึกษำ 



 

 
๑๙ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 สถำนศึกษำมีควำมสำมำรถในกำรจัด สร้ำง ระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
ได้อย่ำงมีคุณภำพ 

   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.  พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  กฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ๖.๒   งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  จัดท ำระบบกำรตรวจสอบคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   ๒.  นิเทศ  สถำนศึกษำ  เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำโดยกำรประเมินตนเอง 
   ๓. ร่วมกับสถำนศึกษำวิเครำะห์ผลกำรประเมินเพ่ือหำจุดพัฒนำและน ำมำเป็นแนวทำง 
ในกำรปรับปรุงสถำนศึกษำที่ยังไม่ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์ 
   ๔.  จัดตั้งคณะท ำงำนเพื่อรับผิดชอบและให้ควำมช่วยเหลือสถำนศึกษำที่ยังไม่ได้มำตรฐำน
ตำมเกณฑ์อย่ำงเป็นระบบ 
   ๕.  จัดตั้งคณะกรรมกำรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ด ำเนินกำรตรวจสอบ วิเครำะห์ 
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ เพ่ือก ำหนดนโยบำยในกำรพัฒนำกำรประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ 
   ๖.   จัดท ำระบบสำรสนเทศผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถานศกึษา 
   ๗.  จัดท ำเอกสำรเผยแพร่ตัวอย่ำงสถำนศึกษำท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำน 
จำกคณะกรรมกำรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   ๘.  นิเทศ  ติดตำม ก ำกับ สถำนศึกษำทุกแห่งให้ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์  

   ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   สถำนศึกษำทุกแห่งในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้รับกำรตรวจสอบคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  
ทั้งโดยวิธีกำรประเมินตนเอง และจำกคณะกรรมกำรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   ๑.  พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   ๒. กฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 
 



 

 
๒๐ 

 ๖.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำประเมินตนเอง และจัดท ำรำยงำนกำรประเมิน
ตนเองของสถำนศึกษำ 
 ๒.  พิจำรณำให้ข้อเสนอแนะกับสถำนศึกษำในกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
ของสถำนศึกษำ 
  ๓.  ประสำนงำนกับสถำนศึกษำที่มีควำมพร้อมรับกำรประเมินภำยนอก เพื่อเสนอ 
รำยชื่อสถำนศึกษำต่อส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) 
  ๔.  ประสำนงำนกับส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.)  
เมื่อถึงก ำหนดกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำ 
 ๕.  ประสำน ติดตำมผลกำรประเมินภำยนอก เพ่ือน ำมำใช้ประโยชน์ในกำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 

 สถำนศึกษำมีควำมพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.  พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ๒. ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่องระบบหลักเกณฑ์ วิธีกำรประกันคุณภำพ 
ภำยในสถำนศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 ๖.๔ งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกัน 
คุณภาพการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยในและภำยนอก 
สถำนศึกษำของแต่ละหน่วยงำน 
 ๒.  ส่งเสริม สนับสนุนและหรือร่วมกับสถำนศึกษำด ำเนินกำรวิจัยมำตรฐำนและ 
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ   
 ๓.   ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำน ำผลกำรวิจัยมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำมำใช้ในกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 ๔.   รวบรวมและเผยแพร่ผลกำรวิจัยมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ของสถำนศึกษำ  



 

 
๒๑ 

 ๕. นิเทศ ติดตำม กำรวิจัยมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของ 
สถำนศึกษำและน ำผลมำใช้ในกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 สถำนศึกษำทุกแห่งน ำผลกำรวิจัยมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ มำใช้ใน 
กำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพ       

   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑ . พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒.  กฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑  
  ๓.  มำตรฐำนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

๗.  กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล   
และนิเทศการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๗.๑ งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ด ำเนินกำรให้มีฐำนข้อมูลด้ำนวิชำกำร บริหำรงำนบุคคล บริหำรงบประมำณ   

และบริหำรงำนทั่วไป ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 ๒. รวบรวม วิเครำะห์ และบันทึกข้อมูลทำงด้ำนวิชำกำร ด้ำนบริหำรงำนบุคคล 

ด้ำนบริหำรงำนงบประมำณ และด้ำนบริหำรงำนทั่วไป ในระบบฐำนข้อมูล 
 ๓. ปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
 ๔. เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ำยและ  Internet 

กลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา 

งำนวำงแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศกำรศึกษำ 

งำนรำยงำนผลกำรตดิตำม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศกำรศึกษำ 
 

งำนพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศ 



 

 
๒๒ 

 ๕.   รำยงำนผลกำรวิเครำะห์  ข้อมูลต่อคณะกรรมกำร ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล
และนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ๑. ข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนวิชำกำร ด้ำนบุคลำกร ด้ำนงบประมำณ และบริหำรงำนทั่วไป 
เป็นปัจจุบันและมีสภำพพร้อมใช้งำน 

 ๒. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีข้อมูลเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

         กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.   พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖  

 

 ๗.๒ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบตัิ 
  ๑. รวบรวม วิเครำะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำใน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  ๒. จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
  ๓. เสนอแผนยุทธศำสตร์ต่อคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำ 
  ๔.  ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
เพ่ือด ำเนินกำรตำมแผน 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ 
กำรศึกษำ 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.   พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ ๒๕๔๒ 
 ๒.  พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ๓.  กฎกระทรวง ว่ำด้วยกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร กำรด ำเนินงำน 
ของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 
 



 

 
๒๓ 

 ๗.๓ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  รวบรวม ประมวล วิเครำะห์ข้อมูลจำกเครื่องมือกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผล 
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
  ๒.  จัดท ำสรุปและรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำต่อ
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ๑.  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้รับทรำบข้อมูล
กำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
  ๒.  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ใช้ประโยชน์จำกกำรรำยงำนผลเพื่อวำงแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ 
 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.  ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ  พ.ศ. ๒๕๒๖ 
  ๒. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำร  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๒๔ 

การมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานรายบคุคล 
นางเนาวลักษณ์  วิชัยดิษฐ  

 
 
 เพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต ๑ ด ำเนิน
ไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพสูงสุด อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๓๗ และมำตรำ ๗๕ แห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖  จึงขอมอบหมำยงำนให้
นำงเนำวลักษณ์  วิชัยดิษฐ  ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร  ในกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต ๑  ปฏิบัติหน้ำที่  ดังต่อไปนี้   
 

นางเนาวลักษณ์ วิชัยดิษฐ  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   ท ำหน้ำที่
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติ  
งำนดังต่อไปนี้ 
  1. บริหำรงำนของกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ตำมคู่มือ
กำรปฏิบัติงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ได้แก่ ควบคุม ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกลุ่มนิเทศฯ  ประกอบด้วย 
  1.1  งำนธุรกำร 
  1.2  กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้ 
  1.3  กลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
  1.4  กลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
  1.5  กลุ่มงำนนิเทศ ติดตำม และประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
  1.6  กลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
  1.7  กลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล  
และนิเทศกำรศึกษำ 
  2. งำนพิจำรณำ ตรวจแก้ และให้ควำมเห็นในบันทึกเสนอของบุคลำกรในกลุ่มนิเทศ ฯ ก่อน
เสนอรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ตำมล ำดับ 
 3. งำนส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
เพ่ือควำมก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำงำน และควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ 
 4. เสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบประจ ำปี 
ของบุคลำกรในกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำสถำนศึกษำทั้งระบบสู่มำตรฐำน 
 6. นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำรของสถำนศึกษำในสังกัด 



 

 
๒๕ 

 7. ค ิดค้น พัฒนำ และเผยแพร่นวัตกรรมเพื ่อพ ัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมแนว
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ กำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 
 8. งำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและนิเทศกำรศึกษำโรงเรียนในสังกัดทุกกลุ่มโรงเรียน 
 9. งำนประสำนงำนกำรวิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  

10. เป็น กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำตรัง เขต 1 
 11. งำนและโครงกำรที่ได้รับมอบหมำย  
   11.1 หัวหน้ำโครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย 
  11.2 หัวหน้ำงำนนโยบำย “กำรอ่ำนออก เขียนได้” 
 12. รับผิดชอบพัฒนำหลักสูตรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย โดยท ำหน้ำที่หัวหน้ำ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  
 13. รับผิดชอบและประสำนงำนกับศูนย์พัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้ภำษำไทย ทุกระดับ 
 14. ร่วมรับผิดชอบทุกอ ำเภอและกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม ประสำนงำนกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ และนิเทศโรงเรียนในอ ำเภอหำดส ำรำญ 
 15. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
 


