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ค ำน ำ 

  พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2    
พ.ศ. 2545 หมวด 5 มำตรำ 39 และพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 มำตรำ 8 มำตรำ 34 วรรคสอง ได้ก ำหนดให้
มีกำรแบ่งเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ ซึ่งกระทรวงศึกษำธิกำรได้มีกำรออก
ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร ก ำหนดให้มีส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ และส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ และได้ออกประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำร
ภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำประถมศึกษำ  ออกเป็น  8 กลุ่ มและออกประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
ออกเป็น 7 กลุ่ม 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต 1 จึงได้จัดท ำคู่มือกำร
ปฏิบัติงำนขึ้น เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต 1 เป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรพัฒนำระบบกำรปฏิบัติงำน เพ่ือยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำน 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต 1  
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กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา                   
 
แนวคิด 

 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เป็นกลุ่มงานด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  ติดตาม  ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการ
บริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็น
ฐาน ส่งผลให้ ผู้เรียนทั้งในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย  เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการศึกษา 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษา 
 ๒. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและ
จัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 

๓. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน 
การศึกษาชาต ิ
 ๔. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ 
 ๕.  เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา  

๖.  เพ่ือส่งเสริม การศึกษา วิจัย และพัฒนาให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

ขอบข่ายภารกิจ 

 ๑.  งานธุรการ 
 ๒.  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

     ๒.๑  งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้
มีความสามารถพิเศษ 

     ๒.๒  งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      ๒.๓  งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 ๓.  กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
      ๓.๑  งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
      ๓.๒   งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
      ๓.๓   งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
      ๓.๔   งานทดสอบทางการศึกษา 
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  ๔.  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
      ๔.๑   งานส่งเสริม  พัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
      ๔.๒   งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 
 ๕.  กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
       ๕.๑  งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
      ๕.๒  งานส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน 
               ๕.๓  งานนิ เทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัด 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
     ๕.๔  งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

๖.  กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
      ๖.๑ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
      ๖.๒   งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 

     ๖.๓  งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
     ๖.๔  งานศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ๗.  กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
     ๗.๑  งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 

      ๗.๒  งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา      
 ๗.๓  งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
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 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาพิเศษและผู้มีความสามารถพิเศษ 

 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร

และ 
กระบวนการเรียนรู้ 
 
 

 งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 งานส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผล

การศึกษา 
 งานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการวัดและ

ประเมินผลการศึกษา 
 งานทดสอบทางการศึกษา 

 
 งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา 
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรม

และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 

 งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขต
พ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และชุมชน 

 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
บริหารและ 
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา 
 

กลุ่มงานวดัและประเมินผล 
การศึกษา 

  
 

กลุ่มงานพฒันาหลกัสตูรการศึกษา
ขัน้พืน้ฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาส่ือนวตักรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 
ทางการศึกษา 

 

งานธรุการ 

 

กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผล
ระบบบริหารและการจดัการศึกษา 

         
 

กลุ่มงานส่งเสริมพฒันาระบบการประกนั
คณุภาพการศึกษา 

 
 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  

และนิเทศการศึกษา 
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 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบ

บริหารและ 
การจัดการศึกษา 
 

 งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพ

ภายในและ 
ภายนอกสถานศึกษา 

 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยมาตรฐานและการ
ประกัน 
คุณภาพการศึกษา 
 

 งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
 งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ

นิเทศ 
การศึกษา 

 งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศ 
การศึกษา 

 
๑. งานธุรการ 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่ม  
ให้สามารถด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. ศึกษา วิเคราะห์ สภาพของกลุ่ม  และออกแบบ  ระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม  และ
สอดคล้องกับ  ระบบงานสารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๓. ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม 
 ๔. ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในส านักงาน  หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการ 
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานของกลุ่ม 
 ๕. ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่ม ให้ครู  
บุคลากรทางการศึกษา  และประชาชนทั่วไปทราบ 
 ๖. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของกลุ่ม 
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ผลส าเร็จที่คาดหวัง 

 การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานเป็นระบบ สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 ๑. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๑๗ 
 ๓. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๔. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  
๒๕๒๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๕. ระเบี ยบส านักนายกรั ฐมนตรี ว่ าด้ วยการประชาสั มพันธ์ และการข่ าวราชการ  
พ.ศ. ๒๕๒๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 
๒. กลุ่มงานพัฒนาหลักสตูรการศกึษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู ้
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 ๒.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ มี
ความสามารถพิเศษ 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้น พ้ืนฐาน รวมทั้ งวิ เคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษาปฐมวัย  
การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษ 
  ๒. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาส และผู้ มี
ความสามารถพิเศษ ทั้งในและต่างประเทศ 

 
 

 

กลุ่มงานพฒันา 
หลกัสตูรการศึกษา 

ขัน้พ้ืนฐานและ 
กระบวนการเรียนรู้ 

งานสง่เสรมิพฒันาหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั  
การศกึษาพเิศษ ผูด้อ้ยโอกาสและผูม้คีวามสามารถ
พเิศษ 

งานสง่เสรมิพฒันาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

งานศกึษาคน้ควา้  วเิคราะห ์วจิยั  การพฒันาหลกัสตูร
และกระบวนการเรยีนรู ้
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 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ   ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของ
สถานศึกษา โดย 
          ๓.๑  พัฒนาครู  ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และด าเนินการวิจัยในชั้นเรียน 
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรได้ 
         ๓.๒  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงาน 
ที่ เกี่ยวข้องในการจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี 
ความสามารถพิเศษ 
  ๔.  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ 
ผู้ ด้ อย โอกาส  และผู้ มี ความสามารถพิ เศษ และให้ความช่ วย เหลื อสถานศึกษา ในด้ าน 
การพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

 ๕.  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น  ที่จัดการศึกษาปฐมวัย  การศึกษาพิเศษ  
ผู้ด้อยโอกาส และมีความสามารถพิเศษ  เช่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  นักเรียนก่อนวัยเรียน ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา  ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี
ความสามารถพิเศษได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง ในสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้โดยครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีความรู้ ความเข้าใจและมีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายและมีความทันสมัยอยู่เสมอ 

  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 ๒.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  ศึกษาหลักสู ตรการศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ และมาตรฐาน 
การเรียนรู้ทั้ง  ๘ กลุ่มสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๒.  ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดท าระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษา
ด าเนินการดังนี้ 
       ๒.๑  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร 
       ๒.๒  รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ เกี่ยวกับการบริหาร 
จัดการหลักสูตร  
  ๓.  พัฒนาครู  ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา 
  ๔.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมี 
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
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  ๕.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น โรงเรียน 
๒ ภาษา โรงเรียนตามแนวพุทธ โรงเรียนกีฬา โรงเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอัจฉริยะ    
  ๖. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น Home School  
การศึกษาที่จัดในสถานประกอบการ ฯลฯ เป็นต้น 
  ๗.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๘.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการ
วิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศภายใน 
 
  ๙. ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
สถานศึกษา และน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา  

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  นักเรียนวัยเรียนทุกคนที่อยู่ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการจัดการเรียนรู้โดยครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้ ความเข้าใจการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้  และมี
ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

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

 ๒.๓ งานศึกษา ค้นคว้า  วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 ๒. ด าเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
 ๓.  สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวน 
การเรียนรู้ของครู ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง    
 ๔. เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ 
 ๕.  น าผลการวิจัยไปก าหนดนโยบายเพ่ือพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวนการ
เรียนรู้ 

            ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
             สถานศึกษามีผลการศึกษา วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๓.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผล
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลใน
สถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๓. ศึกษา วิเคราะห์  รูปแบบ  วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผล 
ในสถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๔. จัดท าคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 

   ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ๑. ครูและผู้เก่ียวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียน  
ทั้งการวัดผลการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๒. การวัดผลและประเมินผลสอดคล้องตามแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ . ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และตามสาระการเรียนรู้ของ 
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๓. ครูและผู้ที่เก่ียวข้องใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล และน าผลการวัด
และประเมินผลไปพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
 
 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

กลุ่มงานวดัและ
ประเมินผล 
การศึกษา 

งานสง่เสรมิการวดัและประเมนิผลการศกึษา 

งานตดิตาม  ตรวจสอบ และประเมนิผลการวดัและ
ประเมนิผลการศกึษา 

งานทดสอบทางการศกึษา 

งานสง่เสรมิและพฒันาเครื่องมอืวดัและประเมนิผล
การศกึษา 
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 ๓.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ๒. ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดท าแล้ว คัดเลือกให้ 
เหมาะสมกับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 ๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ 
ครอบคลุมด้านต่อไปนี้ 
  ๓.๑ เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 
  ๓.๒ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๓.๓ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
  ๓.๔ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ๓.๕ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และการ
เขียนสื่อความ 
 ๔. บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 มีคลั ง เครื่ อ งมื อวั ดและประ เมินผลระดับ เขต พ้ืนที่ ก ารศึ กษาที่ สอดคล้ องกับ 
ความต้องการของสถานศึกษา 

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

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

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

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เกี่ยวกับระบบ วิธีการ  เครื่องมือวัดและประเมินผล  
การศึกษา 
 ๒. วางแผนการทดสอบทางการศึกษา  ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ     
ของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๓.  ก าหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามที่กระทรวง 
ศึกษาธิการและสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติก าหนด 
 ๔.  ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
 ๕. ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้  ความสามารถ 
ให้กับนักเรียน 
 ๖. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา 
 ๗. จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 มีคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่ การศึกษาและสถานศึกษา และมี 
ข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

กลุ่มงานส่งเสริม
พฒันาส่ือนวตักรรม

และเทคโนโลยี 
ทางการศึกษา 

งานสง่เสรมิพฒันาสือ่ นวตักรรมและเทคโนโลยี
ทางการศกึษา 

งานศกึษา  ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั  การพฒันาสือ่  
นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศกึษา 
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๔.๑ งานส่งเสริม  พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  ศึกษา  ความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
  ๒.  ด าเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพ่ือ
สนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา 
  ๓.  ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
และเทคโนโลยี 
  ๔. นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง 
การศึกษา เพ่ือน าผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
  ๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ๖.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  สถานศึกษามีสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างคุ้มค่า  

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

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑.  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี    ทาง
การศึกษา 
 ๒. วิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อต้นแบบ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานศึกษา 
 ๓.  ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาที่ด าเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  พัฒนาสื่อ  
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์  วิจัย น าไปใช้ 
และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง ได้ศึกษาและน าผลการวิเคราะห์วิจัยไปใช้ใน
การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น 
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 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๕. กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ๕.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ     
  ๑.  รวบรวม จัดท า ระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
  ๒. ศึกษาสภาพปัญหา  ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

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

   ๔.๑ การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ายบริหารเป็นหลักในการนิเทศ
ภายใน ส่ ง เสริมครู เป็นผู้ ส ร้ า งกัลยาณมิตร  นิ เทศภายใน  ส่ ง เสริม เครื อข่ ายการนิ เทศ  
ครูต้นแบบ ครูแกนน า ผู้ปกครอง ชุมชน และภูมิปัญญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก รวมทั้ง  
ส่งเสริมการนิเทศที่มีการรวมพลังจากทุกฝ่าย 
        ๔.๒  การนิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน เช่น โครงการน าร่อง (Pilot Study) 
โครงการร่วมพัฒนา (Joint Project) เป็นต้น 
  ๕.  จัดท าสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้  
ที่ประสบผลส าเร็จ 
 
 
 

กลุ่มงานนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล 

ระบบบริหารและ 
 การจดัการศึกษา งานนิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการบรหิาร

และการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของสถานศกึษา 

งานสง่เสรมิสนบัสนุนเครอืขา่ยการนิเทศของเขตพืน้ที่
การศกึษา สถานศกึษา หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและชุมชน 
          

งานสง่เสรมิและพฒันาระบบการนิเทศและการจดั
กระบวนการเรยีนรู ้

งานศกึษาคน้ควา้  วเิคราะหว์จิยัการพฒันาระบบบรหิาร
และการจดัการศกึษา 



 

13 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 สถานศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดระบบการนิเทศ  และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

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

 ๕.๒ งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและชุมชน 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ประสานการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

 ๒. จัดท าแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 
สถานศึกษา 
 ๓. ด า เนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องพัฒนา เครือข่ ายการนิ เทศ 
ในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย 
  ๓.๑  พัฒนาห้องเรียน หรือสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
  ๓.๒  จัดตั้งและด าเนินการในรูปแบบของเครือข่ายชุมชน 
  ๓.๓  จัดเวทีวิชาการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  ๓.๔  จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนน า  ครูต้นแบบ  ครูแห่งชาติ  เป็นต้น 
 ๔. จัดท าสรุปรายงาน และเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ  หรือรูปแบบ 
เครือข่ายการนิเทศ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ๑.   สถานศึกษาได้รับการพัฒนาจากองค์กรเครือข่ายอย่างเป็นระบบ 
  ๒.  หน่วยงาน ชุมชน  องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

    กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

 ๕.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา          
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและการจัด 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 ๒. ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าเกณฑ์  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  ในการบริหารและการจัด 
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การศึกษา 
 ๓. ด าเนินการนิ เทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัด 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 ๔. สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดท ารายงานเผยแพร่ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา น าผลการรายงานไปใช้ในการพัฒนา
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

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

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

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบการบริหารและ
การจัดการศึกษา และน าผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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๖. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ๖.๑ งาน ส่งเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจน 
กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ๒.  ศึกษา ค้นคว้ า  หลักการ แนวคิด และทฤษฎี เกี่ ยวกับการจัดท ามาตรฐาน 
การศึกษา แล้วน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 
 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน 
 ๔.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา ให้ 
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน /ท้องถิ่น รวมทั้งการก าหนดตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์ในการแปลผลและตัดสินการผ่านมาตรฐานพร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง
สถานศึกษาด้วยกัน 
 ๕.  ร่ วมก าหนดกลยุทธ์ ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้ ง ระดับ เขตพ้ืนที่ 
การศึกษา และระดับสถานศึกษา 
  ๖.  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยมี
หลักการและแนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา 
 ๗.  นิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 สถานศึกษามีความสามารถในการจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ 

กลุ่มงานส่งเสริม
พฒันาระบบ 

การประกนัคณุภาพ
การศึกษา 

งานสง่เสรมิการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ 
ภายในสถานศกึษา 

งานสง่เสรมิและประสานงานการประกนัคุณภาพ 
ภายในและภายนอกสถานศกึษา 

งานศกึษาคน้ควา้  วเิคราะห ์วจิยั  มาตรฐานและ 
การประกนัคุณภาพการศกึษา 

งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศกึษา 
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   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 ๖.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  จัดท าระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๒.  นิเทศ  สถานศึกษา  เพ่ือให้สามารถด าเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง 
   ๓. ร่วมกับสถานศึกษาวิ เคราะห์ผลการประเมินเพ่ือหาจุดพัฒนาและน ามาเป็น 
แนวทางในการปรับปรุงสถานศึกษาท่ียังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
   ๔.  จัดตั้งคณะท างานเพ่ือรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์อย่างเป็นระบบ 
   ๕.  จัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ 
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เ พ่ือก าหนดนโยบายในการพัฒนาการประกัน 
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ๖.   จัดท าระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ๗.  จัดท าเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
จากคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๘.  นิเทศ  ติดตาม ก ากับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์  

   ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   สถานศึกษาทุกแห่ ง ในเขตพ้ืนที่ การศึกษาได้ รับการตรวจสอบคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา  ทั้งโดยวิธีการประเมินตนเอง และจากคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องระบบ  หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ๖.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ส่ ง เสริ มและสนับสนุน ให้สถานศึกษาประเมินตนเอง  และจั ดท าร ายงาน 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 ๒.  พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 
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  ๓.  ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพ่ือเสนอ 
รายชื่อสถานศึกษาต่อส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
  ๔.  ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อ
ถึงก าหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
 ๕.  ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการจัด 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 

 สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องระบบหลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 ๖.๔ ง า น ก า ร ศึ ก ษ า  ค้ น ค ว้ า  วิ เ ค ร า ะ ห์  วิ จั ย  ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ ก า ร ป ร ะ กั น 
คุณภาพการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษา วิ เคราะห์  วิจั ย  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
สถานศึกษาของแต่ละหน่วยงาน 
 ๒.  ส่งเสริม สนับสนุนและหรือร่วมกับสถานศึกษาด าเนินการวิจัยมาตรฐานและ 
การประกันคุณภาพการศึกษา   
 ๓.   ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษามาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ๔.   รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  
 ๕. นิ เทศ ติดตาม การวิ จัยมาตร ฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
สถานศึกษาและน าผลมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 สถานศึกษาทุกแห่งน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาใช้ในการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ       

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

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ด าเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ  และ

บริหารงานทั่วไป ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๒. รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล 

ด้านบริหารงานงบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป ในระบบฐานข้อมูล 
 ๓. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
 ๔. เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและ  Internet 
 ๕.   รายงานผลการวิเคราะห์  ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล

และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ๑. ข้อมูลพ้ืนฐานด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และบริหารงานทั่วไป 
เป็นปัจจุบันและมีสภาพพร้อมใช้งาน 

 ๒. เขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

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

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. รวบรวม วิ เคราะห์ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาใน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

กลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการ 

ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และ 
นิเทศการศึกษา 

งานวางแผนการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและ
นิเทศการศกึษา 

งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศกึษา 
 

งานพฒันาระบบขอ้มลูและสารสนเทศ 
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  ๒. จัดท าแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  ๓. เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา 
  ๔.  ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
เพ่ือด าเนินการตามแผน 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ 
การศึกษา 

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

 ๗.๓ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
การบริหารและการจัดการศึกษา 
  ๒.  จัดท าสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ๑.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูล
การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 
  ๒.  ส านักงานเขตพ้ืนที่ใช้ประโยชน์จากการรายงานผลเพ่ือวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. ๒๕๒๖ 
  ๒. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่ าด้วยการตรวจราชการของผู้ ตรวจราชการ  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
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