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ค ำน ำ 
 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของคณะ
ศึกษานิเทศก์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ โดยผู้
ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งศึกษานิเทศก์ จะมีบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญคือ  การพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการ ศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา งาน
เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย อันจะน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ผู้ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา จึงควรมีคู่มือ มีแนวปฏิบัติและแนวทางในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานขึ้น 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงาน
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป ขอขอบคุณคณะท างานทุกท่านที่ได้ร่วมกันด าเนินการจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงานฉบับนี้ขึ้นมา จนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จึงขอขอบคุณไว้   ณ โอกาสนี้ 
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สำรบัญ 
 

หน้ำ 
 

ค าน า ก 
สารบัญ ข 
ส่วนที่ 1   บทน า    1 
              ◌ แนวคิดและวัตถุประสงค์ 2 
              ◌ ขอบข่ายภารกิจ 3 
              ◌ กระบวน / ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 4 
ส่วนที่ 2   ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 5 
              1  งานธุรการ 5 
              2  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 6 
              3  กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 9 
              4  กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 12 
              5  กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 13 
              6  กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 16 
              7  กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ 
                  นิเทศการศึกษา 

๑๗ 

ส่วนที่ 3   รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
              การจัดการศึกษา   

๑๙ 

ส่วนที่ 4   การจัดโครงสร้างการบริหารงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
              การจัดการศึกษา   

๒๒ 

ส่วนที่ 5   ข้อตกลงเบื้องต้นในการปฏิบัติงานร่วมกันของกลุ่มนิเทศ ติดตาม                               
              และประเมินผลการจัดการศึกษา   

๒๔ 

ส่วนที่ ๖   โครงสร้างและหน้าที่บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล                                  
              การจัดการศึกษา 
ส่วนที่ ๗   คณะผู้จัดท า              

๓๒ 
 

๓๙ 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 295 
ง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 โดยได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา ไว้ดังนี้ 
 (ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับ
ก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
 (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 (ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผล
การศึกษา 
 (ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน 
ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 (จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
 (ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
 (ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 ดังนั้น ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้นั้น 
บุคลากรหรือศึกษานิเทศก์ที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน จึงจ าเป็นต้องเข้าใจภารกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน                 
มีเป้าหมาย มีกระบวนงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน จึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม เกิดความพึงพอใจและประโยชน์
สุขแก่ผู้รับบริการ โดยคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ ประกอบด้วย กระบวนงาน วัตถุประสงค์ ของเขตของงาน ค า
จ ากัดความ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แบบฟอร์มที่ใช้ เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง ประกอบการปฏิบัติงานใน 7 งาน 
คือ งานธุรการ งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ งานวัดและประเมินผลการศึกษา งานประกัน
คุณภาพการศึกษา งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา และงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขต
พ้ืนที่การศึกษา ซึ่งเป็นเอกสารที่มีประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับบุคลากรและศึกษานิเทศก์ท่ีปฏิบัติงานในกลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานและปฏิบัติงานให้บรรลุตามภารกิจ 
อ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  

 

 



 

๒ 

แนวคิด 
 กลุ่ ม นิ เท ศ  ติ ดต าม  และป ระ เมิ น ผลการจั ด การศึ กษ า ส านั ก งาน เขต พ้ื นที่ ก ารศึ กษ า 
เป็นกลุ่มงานด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบ 
นอกระบบ และตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

 ๒. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 

๓. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน 
การศึกษาชาต ิ
 ๔. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ 
 ๕.  เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา  

๖.  เพ่ือส่งเสริม การศึกษา วิจัย และพัฒนาให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

ขอบข่ำยภำรกิจ 
 ๑.  งานธุรการ 
 ๒.  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

     ๒.๑  งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี
ความสามารถพิเศษ 

     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 
  ๔.  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
      ๔.๑   งานส่งเสริม  พัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
     ๔.๒   งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 ๕.  กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
       ๕.๑  งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
      ๕.๒  งานส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา  หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และชุมชน 



 

๓ 

               ๕.๓  งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของสถานศึกษา 
     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 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔ 

    
 
 
 
 
 
 

➢ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษและผู้มีความสามารถพิเศษ 
➢ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
➢ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพฒันาหลักสูตรและ 

กระบวนการเรียนรู ้
 
 
 

 

 

➢ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
➢ งานส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
➢ งานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
➢ งานทดสอบทางการศึกษา 

 
 

➢ งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
➢ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 
 

 
➢ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
➢ งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา 

หน่วยงานที่เกีย่วข้องและชุมชน 
➢ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและ 

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
➢ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยัการพฒันาระบบบริหารและ 

การจัดการศึกษา 
 

➢ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
➢ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
➢ งานส่งเสริมและประสานงานการประกนัคุณภาพภายในและ 

ภายนอกสถานศึกษา 
➢ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยัมาตรฐานและการประกัน 

คุณภาพการศึกษา 
 

➢ งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
➢ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 

การศึกษา 
➢ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 

การศึกษา 

 

 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา 
 

กลุ่มงานวดัและประเมินผล 
การศึกษา 

  
 

กลุ่มงานพฒันาหลกัสตูรการศึกษา
ขัน้พืน้ฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาส่ือนวตักรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 
ทางการศึกษา 

 

งานธรุการ 

 

กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผล
ระบบบริหารและการจดัการศึกษา 

         
 

กลุ่มงานส่งเสริมพฒันาระบบการประกนั
คณุภาพการศึกษา 

 
 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  

และนิเทศการศึกษา 



 

๕ 

ส่วนที่ 2 
ขั้นตอนกำรปฏิบัตงิำน 

 
๑. งำนธุรกำร 
 ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่มให้สามารถ
ด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. ศึกษา วิเคราะห์ สภาพของกลุ่ม  และออกแบบ  ระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับระบบงานสารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๓. ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม 
 ๔. ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในส านักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกีย่วข้องกับการ
บริหารงานของกลุ่ม 
 ๕. ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่ม ให้ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ 
 ๖. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของกลุ่ม 

 ผลส ำเร็จที่คำดหวัง 

 การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานเป็นระบบ สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 กฎหมำย  ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

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

๒. กลุ่มงำนพัฒนำหลักสตูรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้ 
 
 
 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานพฒันา 
หลกัสตูรการศึกษา 

ขัน้พ้ืนฐานและ 
กระบวนการเรียนรู้ 

งานสง่เสรมิพฒันาหลกัสตูรการศกึษาพเิศษ 
ผูด้อ้ยโอกาสและผูม้คีวามสามารถพเิศษ 

งานสง่เสรมิพฒันาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

งานศกึษาคน้ควา้  วเิคราะห ์วจิยั  การพฒันาหลกัสตูร
และกระบวนการเรยีนรู ้



 

๖ 

 ๒.๑ งำนส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย กำรศึกษำพิเศษ ผู้ด้อยโอกำสและผู้มี
ควำมสำมำรถพิเศษ 

 ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษาปฐมวัยการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี
ความสามารถพิเศษ 
  ๒. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ ทั้ง
ในและต่างประเทศ 

 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้
มีความสามารถพิเศษ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา โดย 
          ๓.๑  พัฒนาครู  ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และด าเนินการวิจัยในชั้นเรียน 
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรได้ 
         ๓.๒  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
  ๔.  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้านการพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง 

 ๕.  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น  ที่จัดการศึกษาปฐมวัย  การศึกษาพิเศษ  
ผู้ด้อยโอกาส และมีความสามารถพิเศษ  เช่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

 ผลส ำเร็จที่คำดหวัง 
  นักเรียนก่อนวัยเรียน ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถ
พิเศษได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง ในสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้โดยครูและผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
ความรู้ ความเข้าใจและมีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและมีความทันสมัย
อยู่เสมอ 

  กฎหมำย  ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 ๒.๒ งำนส่งเสริมพัฒนำหลักสตูรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ 

  ๑.  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ และมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง  ๘ กลุ่ม
สาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๒.  ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดท าระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินการดังนี้ 
       ๒.๑  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร 
       ๒.๒  รวบ รวม ข้ อมู ล แห ล่ ง เรี ย น รู้ แ ล ะภู มิ ปั ญ ญ าท้ อ งถิ่ น ที่ เกี่ ย ว กั บ ก ารบ ริ ห าร 
จัดการหลักสูตร  
 
 



 

๗ 

  ๓.  พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๔.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
  ๕.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น โรงเรียน ๒ ภาษา โรงเรียนตาม
แนวพุทธ โรงเรียนกีฬา โรงเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอัจฉริยะ    
  ๖. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น Home School การศึกษาที่จัดใน
สถานประกอบการ ฯลฯ เป็นต้น 
  ๗.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๘.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยใน
ชั้นเรียนและการนิเทศภายใน 
  ๙. ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา และ
น าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา  

  ผลส ำเร็จที่คำดหวัง 
  นักเรียนวัยเรียนทุกคนที่อยู่ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการจัดการเรียนรู้โดยครูและผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีความรู้ ความเข้าใจการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้  และมีความสามารถในการ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  กฎหมำย  ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 ๒.๓ งำนศึกษำ ค้นคว้ำ  วิเครำะห์ วิจัยกำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 
 ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 ๒. ด าเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
 ๓.  สนั บ สนุ น การศึ กษ า วิ เค ราะห์  วิ จั ย  ก าร พั ฒ น าห ลั กสู ต ร  แล ะการจั ด กระบ วน 
การเรียนรู้ของครู ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง    
 ๔. เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 ๕.  น าผลการวิจัยไปก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 

            ผลส ำเร็จที่คำดหวัง 
             สถานศึกษามีผลการศึกษา วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

               กฎหมำย ระเบียบ และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 



 

๘ 

๓. กลุ่มงำนวัดและประเมนิผลกำรศึกษำ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๓.๑ งำนส่งเสริมกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
  ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ 
 ๑. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผลการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลใน
สถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๓. ศึกษา วิเคราะห์  รูปแบบ  วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผล 
ในสถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๔. จัดท าคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

   ผลส ำเร็จที่คำดหวัง 
 ๑. ครูและผู้เก่ียวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียน  
ทั้งการวัดผลการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๒. การวัดผลและประเมินผลสอดคล้องตามแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และตามสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๓. ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล และน าผลการวัดและ
ประเมินผลไปพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
 
 กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

 ๓.๒ งำนส่งเสริมและพัฒนำเครื่องมือวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
 ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ 
 ๑. รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา 

กลุ่มงานวดัและ
ประเมินผล 
การศึกษา 

งานสง่เสรมิการวดัและประเมนิผลการศกึษา 

งานตดิตาม  ตรวจสอบ และประเมนิผลการวดัและ
ประเมนิผลการศกึษา 

งานทดสอบทางการศกึษา 

งานสง่เสรมิและพฒันาเครื่องมอืวดัและประเมนิผล
การศกึษา 



 

๙ 

 ๒. ศึกษาวิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดท าแล้ว คัดเลือกให้เหมาะสมกับเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา 
 ๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ครอบคลุมด้าน
ต่อไปนี้ 
  ๓.๑ เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 
  ๓.๒ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๓.๓ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
  ๓.๔ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ๓.๕ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน/คิดวิเคราะห์/การเขียนสื่อความ 
 ๔. บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 

 ผลส ำเร็จที่คำดหวัง 
 มีคลังเครื่องมือวัดและประเมินผลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานศึกษา 

 กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๓.๓ งำนติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
  ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ 
  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 ำเร็จที่คำดหวัง 
 สถานศึกษามีการวัดผลและประเมินผลการศึกษาท่ีถูกต้อง และมีคุณภาพ 

 กฎหมำย ระเบียบ และ เอกสำร ที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 ๓.๔ งำนทดสอบทำงกำรศึกษำ 
 ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ 
 ๑. ศึ กษ า  วิ เค ราะห์   วิ จั ย   เกี่ ย วกั บ ระบ บ  วิ ธี ก าร   เค รื่ อ งมื อ วั ด และป ระ เมิ น ผล 
การศึกษา 
 ๒. วางแผนการทดสอบทางการศึกษา  ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ     ของ
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๓.  ก าห น ด แ น วท าง ใน ก ารท ด ส อบ ท างก ารศึ ก ษ า  ให้ ส อ ด ค ล้ อ งต าม ที่ ก ร ะท รว ง 
ศึกษาธิการและสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติก าหนด 
 ๔.  ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
 ๕. ด า เนิ น การท ดสอบ ท างการศึ กษ าและ ให้ บ ริ ก ารสอบ วั ด ค วาม รู้  ค ว ามสามารถ 
ให้กับนักเรียน 



 

๑๐ 

 ๖. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา 
 ๗. จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 ผลส ำเร็จที่คำดหวัง 
 มีคลั งข้ อสอบมาตรฐานการศึ กษ าระดั บ เขต พ้ื นที่ ก ารศึ กษ าและสถานศึ กษ า และมี 
ข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน 

กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
 
๔. กลุ่มงำนส่งเสรมิพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๔.๑ งำนส่งเสริม  พัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 

 ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ 
  ๑.  ศึกษา  ความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
  ๒.  ด าเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพ่ือสนับสนุน
ช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา 
  ๓.  ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ
เทคโนโลยี 
  ๔. นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือน าผล
มาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
  ๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ๖.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ผลส ำเร็จที่คำดหวัง 
  สถานศึกษามีสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
คุ้มค่า  
 
 

กลุ่มงานส่งเสริม
พฒันาส่ือนวตักรรม

และเทคโนโลยี 
ทางการศึกษา 

งานสง่เสรมิพฒันาสือ่ นวตักรรมและเทคโนโลยี
ทางการศกึษา 

งานศกึษา  ค้นคว้า วเิคราะห์ วิจยั  การพฒันาสือ่  
นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศกึษา 



 

๑๑ 

 ๔.๒ งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยทีำงกำร
ศึกษำ 
 ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ 
 ๑.  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 ๒. วิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานศึกษา 
 ๓.  ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาที่ด าเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  พัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา  ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์  วิจัย น าไปใช้ และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ผลส ำเร็จที่คำดหวัง 
 เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง ได้ศึกษาและน าผลการวิเคราะห์วิจัยไปใช้ในการพัฒนา
สื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น 

 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

๕. กลุ่มงำนนิเทศติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
๕.๑ งำนส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรนิเทศและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 
  ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ     
  ๑.  รวบรวม จัดท า ระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ 
  ๒. ศึกษาสภาพปัญหา  ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

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

กลุ่มงานนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล 

ระบบบริหารและ 
 การจดัการศึกษา งานนิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการบรหิาร

และการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของสถานศกึษา 

งานสง่เสรมิสนบัสนุนเครอืขา่ยการนิเทศของเขตพืน้ที่
การศกึษา สถานศกึษา หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและชุมชน 
          

งานสง่เสรมิและพฒันาระบบการนิเทศและการจดั
กระบวนการเรยีนรู ้

งานศกึษาคน้ควา้  วเิคราะหว์จิยัการพฒันาระบบบรหิาร
และการจดัการศกึษา 



 

๑๒ 

   ๔.๑ การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ายบริหารเป็นหลักในการนิเทศภายใน 
ส่งเสริมครูเป็นผู้สร้างกัลยาณมิตร นิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศ ครูต้นแบบ ครูแกนน า ผู้ปกครอง 
ชุมชน และภูมิปัญญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก รวมทั้ง 
ส่งเสริมการนิเทศที่มีการรวมพลังจากทุกฝ่าย 
        ๔.๒  การนิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน เช่น โครงการน าร่อง (Pilot Study) โครงการร่วม
พัฒนา (Joint Project) เป็นต้น 
  ๕.  จัดท าสรุปรายงานผล และเผยแพร่ เทคนิคการนิ เทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ที่ประสบผลส าเร็จ 

 ผลส ำเร็จที่คำดหวัง 
 สถานศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดระบบการนิเทศ  และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ 
 ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  

 ๕.๒ งำนส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ำยกำรนิเทศของเขตพื้นที่กำรศึกษำสถำนศึกษำ 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและชุมชน 

ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ 
 ๑. ประสานการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ๒. จัดท าแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 
สถานศึกษา 
 ๓. ด าเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่างๆ                    
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 หรอืรูปแบบเครือข่ายการนิเทศ 

 ผลส ำเร็จที่คำดหวัง 
  ๑.   สถานศึกษาได้รับการพัฒนาจากองค์กรเครือข่ายอย่างเป็นระบบ 
  ๒.  หน่วยงาน ชุมชน  องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

    กฎหมำย  ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

  

 

 



 

๑๓ 

๕.๓ งำนนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนของสถำนศึกษำ 
 ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ 
 ๑. จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและการจัด 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 ๒. ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าเกณฑ์  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  ในการบริหารและการจัด 
การศึกษา 
 ๓. ด า เนิ น ก ารนิ เท ศ  ติ ด ต าม  ต รว จ ส อบ แ ล ะป ระ เมิ น ผ ล ก ารบ ริ ห ารแ ล ะก ารจั ด 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 ๔. สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดท ารายงานเผยแพร่ 

 ผลส ำเร็จที่คำดหวัง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา น าผลการรายงานไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาให้ได้
มาตรฐาน 

   กฎหมำย  ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.๒๕๔๖  
 
 ๕.๔ งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
 ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ 
            ๑.  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
            ๒.  ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  ๒.๑  การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  ๒.๒  การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
  ๒.๓  การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 
 ๓.  สนั บ สนุ น  ส่ ง เส ริม  แล ะ เผยแพ ร่ ก ารวิ เค ราะห์  วิ จั ย  เกี่ ย วกั บ ก าร พั ฒ น าระบ บ 
การบริหารและการจัดการศึกษา 

 ผลส ำเร็จที่คำดหวัง 
 เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบการบริหารและการจัด
การศึกษา และน าผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 กฎหมำย ระเบียบ และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 

 



 

๑๔ 

๖. กลุ่มงำนส่งเสรมิพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ๖.๑ งำน ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบ กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ 

 ๑. ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจนกฎเกณฑ์ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 ๒.  ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานการศึกษา แล้วน ามา
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน 

 ๔.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน /ท้องถิ่น รวมทั้งการก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการแปลผลและ
ตัดสินการผ่านมาตรฐานพร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน 

 ๕.  ร่วมก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพท้ังระดับเขตพื้นท่ี 
การศึกษา และระดบัสถานศึกษา 
  ๖.  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยมีหลักการและ
แนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา 
 ๗.  นิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

 ผลส ำเร็จที่คำดหวัง 
 สถานศึกษามีความสามารถในการจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ 

   กฎหมำย  ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒ . ป ระกาศกระท รวงศึ กษ าธิ ก าร  เรื่ อ งระบ บ  ห ลั ก เกณ ฑ์  วิ ธี ก ารป ระกั น คุณ ภ าพ 
ภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 

กลุ่มงานส่งเสริม
พฒันาระบบ 

การประกนัคณุภาพ
การศึกษา 

งานสง่เสรมิการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ 
ภายในสถานศกึษา 

งานสง่เสรมิและประสานงานการประกนัคุณภาพ 
ภายในและภายนอกสถานศกึษา 

งานศกึษาคน้ควา้  วเิคราะห ์วจิยั  มาตรฐานและ 
การประกนัคุณภาพการศกึษา 

งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศกึษา 



 

๑๕ 

 ๖.๒ งำนตรวจสอบคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ 
  ๑.  จัดท าระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๒.  นิเทศ  สถานศึกษา  เพ่ือให้สามารถด าเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง 
   ๓. ร่ ว ม กั บ ส ถ าน ศึ ก ษ าวิ เค ราะห์ ผ ล ก ารป ระ เมิ น เพ่ื อ ห าจุ ด พั ฒ น าแ ล ะน าม า เป็ น 
แนวทางในการปรับปรุงสถานศึกษาท่ียังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
   ๔.  จัดตั้งคณะท างานเพ่ือรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์อย่างเป็นระบบ 
   ๕.  จั ดตั้ งคณ ะกรรมการระดั บ เขต พ้ื นที่ ก ารศึ กษ า ด า เนิ น การตรวจสอบ  วิ เค ราะห์ 
ผลการป ระ เมิ น คุณ ภ าพ ภ าย ใน สถาน ศึ กษ า เพ่ื อก าห น ดน โยบ าย ใน การพั ฒ น าการป ระกั น  
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ๖.   จัดท าระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ๗.  จั ดท า เอกสาร เผ ยแพร่ตั วอย่ างสถานศึ กษ าที่ ผ่ าน เกณ ฑ์ ก ารป ระ เมิ น ม าตรฐาน 
จากคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๘.  นิเทศ  ติดตาม ก ากับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์  

   ผลส ำเร็จที่คำดหวัง 
   ส ถ าน ศึ ก ษ าทุ ก แ ห่ ง ใน เข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ได้ รั บ ก า รต ร ว จ ส อ บ คุ ณ ภ าพ ภ าย ใน 
สถานศึกษา  ทั้งโดยวิธีการประเมินตนเอง และจากคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

   กฎหมำย  ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
   ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   ๒ . ป ระก าศ กระท รว งศึ ก ษ าธิ ก าร เรื่ อ งร ะบ บ  ห ลั ก เก ณ ฑ์  วิ ธี ก ารป ระกั น คุ ณ ภ าพ 
ภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 ๖.๓ งำนส่งเสริมและประสำนงำนกำรประกันคุณภำพภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
  ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ 
  ๑. ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ให้ ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ร ะ เมิ น ต น เอ ง  แ ล ะ จั ด ท า ร า ย ง า น 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 ๒.  พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
  ๓.  ประสาน งานกับ สถานศึ กษ าที่ มี ค วามพร้อมรับการป ระเมิ นภายนอก เพ่ื อ เสนอ 
รายชื่อสถานศึกษาต่อส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
  ๔.  ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อถึง
ก าหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
 ๕.  ป ระส าน  ติ ด ต าม ผ ล ก ารป ระ เมิ น ภ าย น อก  เพ่ื อ น าม า ใช้ ป ระ โย ช น์ ใน ก าร จั ด 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ผลส ำเร็จที่คำดหวัง 

 สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 



 

๑๖ 

 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องระบบหลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 ๖.๔ งำนกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษาของแต่               
ละหน่วยงาน 
 ๒.  ส่งเสริม สนับสนุนและหรือร่วมกับสถานศึกษาด าเนินการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา   
 ๓.   ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามา
ใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ๔.   รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
 ๕. นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและน าผล
มาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ผลส ำเร็จที่คำดหวัง 
 สถานศึกษาทุกแห่งน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาใช้ในการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ       

   กฎหมำย  ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
  ๑ . พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องระบบหลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  ๓.  มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
 
๗. กลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตดิตำม ตรวจสอบ ประเมินผล  และนิเทศ
กำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการ 

ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และ 
นิเทศการศึกษา 

งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและ
นิเทศการศกึษา 

งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศกึษา 
 

งานพฒันาระบบขอ้มลูและสารสนเทศ 



 

๑๗ 

 ๗.๑ งำนพัฒนำระบบข้อมูล และสำรสนเทศ 
 ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ 

 ๑. ด าเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ  และบริหารงาน
ทั่วไป ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ๒. รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคลด้านบริหารงาน
งบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป ในระบบฐานข้อมูล 

 ๓. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
 ๔. เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและ  Internet 
 ๕.   รายงานผลการวิเคราะห์  ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลและนิเทศ

การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ผลส ำเร็จที่คำดหวัง 
 ๑. ข้อมูลพ้ืนฐานด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และบริหารงานทั่วไปเป็นปัจจุบัน
และมีสภาพพร้อมใช้งาน 

 ๒. เขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

         กฎหมำย  ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  
 ๗.๒ งำนวำงแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
 ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ 
  ๑. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๒. จัดท าแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  ๓. เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  ๔.  ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิ เทศการศึกษา 
เพ่ือด าเนินการตามแผน 

 ผลส ำเร็จที่คำดหวัง 
  ส านั ก งาน เขต พ้ื นที่ ก ารศึ กษ า มี แผนการติ ดตาม  ตรวจสอบ  ป ระ เมิ น ผลและนิ เท ศ 
การศึกษา 

 กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ 
 ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ๓.  กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่ าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ การด าเนินงานของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพ้ืนที่การศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๖ 

  

 

 



 

๑๘ 

๗.๓ งำนรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 

 ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ 
  ๑.  รวบรวม ประมวล วิ เคราะห์ข้อมูลจาก เครื่องมือการนิ เทศ ติดตาม และประเมินผล 
การบริหารและการจัดการศึกษา 
  ๒.  จัดท าสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิ เทศการศึกษาต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

 ผลส ำเร็จที่คำดหวัง 
  ๑.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูลการ
ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 
  ๒.  ส านักงานเขตพ้ืนที่ใช้ประโยชน์จากการรายงานผลเพ่ือวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
รูปแบบกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

ของกลุ่มนิเทศ ตดิตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

๒๐ 

 

 
 

 



 

๒๑ 

 

 
 

 

 



 

๒๒ 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
กำรจัดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 

ของกลุ่มนิเทศ ตดิตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๓ 

 
 



 

๒๔ 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ 5 
ข้อตกลงเบื้องต้นในกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน 

ของกลุ่มนิเทศ ตดิตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๕ 

ข้อตกลงเบ้ืองต้นในกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน 

ของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

 
ประเด็นข้อตกลงเบื้องต้น 
1. กำรมำปฏิบัติงำนและกำรกลับ ในวันปฏิบัติรำชกำรตำมปกติ 
    1.1  ถือตามระเบียบของทางราชการ  
        (เวลาท างานปกติ เริ่มท างาน 08.30 น. ถึง 16.30 น.  หยุดกลางวัน 12.00 น. ถึง 13.00 น.)  
  1.2 ถือตามข้อตกลงที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ก าหนด 
 
2. กำรแต่งกำยมำในวันปฏิบัติรำชกำรตำมปกติ 
 ถือตามระเบียบของทางราชการ และตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
ก าหนด 
  วันจันทร์   ชุดเครื่องแบบข้าราชการ สีกากี 
  วันอังคาร ชุดท างานสุภาพ 
  วันพุธ  ชุดท างานสุภาพ 
  วันพฤหัสบดี ชุดท างานสุภาพ 
  วันศุกร์ ชุดไทย/ชุดท างานสุภาพ 

  หมายเหตุ   หากมีการขอความร่วมมือจาก สพม.พล อต ให้แต่งกายอย่างใดอย่างหนึ่งในสถานการณ์     
บางช่วง/บางวัน/บางเวลา ให้ยึดถือปฏิบัติไปตามนั้น  
 
3. กำรไปรำชกำร 
 3.1 กรณีปกติ (เมื่อได้รับหนังสือให้ไปราชการ)  
        3.1.1 บันทึกข้อความเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ดังนี้ 
   1) หัวหน้ากลุ่มงาน (ถ้ามี)  
   2) ผู้อ านวยการกลุ่ม/รองผู้อ านวยการกลุ่ม     
   3) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   4) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
        3.1.2 รอผลการอนุมัติ/อนุญาตจากผู้บังคับบัญชา 
  3.1.3 ลงรายละเอียดการไปราชการในสมุดบันทึกขออนุญาตไปราชการของกลุ่ม 
  3.1.4 เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาตไปราชการแล้ว ถึงจะไปราชการตามที่ระบุไว้ได้ 
   3.1.5 เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแลว้ ให้ด าเนินการดังนี้  

/1) เขียนรายงาน... 
     
 
 
 



 

๒๖ 

    1) เขียนรายงานการเดินทางไปราชการตามปกติ (กรณีขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ)  
    2) สรุปรายงานผลการไปราชการในแต่ละครั้ง (ฉบับย่อ) ตามแบบฟอร์มที่กลุ่ม/ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาก าหนด เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ จากนั้นเก็บเข้าแฟ้มสะสมผลงานของตนเองต่อไป  
 
 3.2  กรณีเร่งด่วน (ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ไปราชการ) 
        3.2.1 บันทึกข้อความเสนอขออนุมัติ/ขออนุญาตไว้ หรือเสนอเรื่องผ่านใน My Office/Paperless 
Office  

  3.2.2 ลงรายละเอียดการไปราชการในสมุดบันทึกขออนุญาตไปราชการของกลุ่ม 
        3.2.3 รายงานด้วยวาจา/ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น ทางโทรศัพท์ ทางไลน์ เป็นต้น 
    3.2.4 เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแลว้ ให้ด าเนินการเช่นเดียวกับข้อ 3.1.5  
 
 3.3  กรณีมีหนังสือเชิญจำกโรงเรียน หรือจำกหน่วยงำนภำยนอก 
  3.3.1 ควรด าเนินการบริหารจัดการภารกิจตามบทบาทและหน้าที่ของตน ตามที่ได้รับมอบหมาย
จากส านัก งานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยเสียก่อน แล้วจึงรับค าเชิญ
ดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ หรือต่อหน่วยงานต้นสังกัด  
  3.3.2 บันทึกข้อความเสนอผ่านตามล าดับชั้น ดังนี้  
   1) หัวหน้ากลุ่มงาน (ถ้ามี)  
   2) ผู้อ านวยการกลุ่ม/รองผู้อ านวยการกลุ่ม     
   3) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
   4) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์     
  3.3.3 รอผลการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตจากผู้บังคับบัญชา โดยในการพิจารณานั้น จะขึ้นอยู่กับ
ดุลพินิจของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ / รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  ที่จะพิจารณาถึงความเหมาะสม/ความเกี่ยวข้อง
กับงานในหน้าที่/ความเป็นประโยชน์ต่อส านัก งานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัดเป็นส าคัญ ซึ่งจะ
พิจารณาเป็นรายกรณีไป 
  3.3.4 เมื่อได้รับการอนุมัติ/อนุญาตจากผู้บังคับบัญชาเรียบร้อยแล้ว ให้ด าเนินการเช่นเดียวกับข้อ 
3.1.3, ข้อ 3.1.4 และข้อ 3.1.5 (2) 
   ทั้งนี ้การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในกรณีนี้ ให้เบิกจากหน่วยงานของผู้จัดเป็น
หลัก 
 
4. กำรขออนุญำตออกนอกสถำนที่รำชกำร (สถำนที่ท ำงำน) ในเวลำรำชกำร 
  เป็นการขออนุญาตออกไปท าภารกิจภายนอกสถานที่ราชการ ไม่เกิน 3 ชั่วโมง 

4.1  ลงรายละเอียดการขออนุญาตออกนอกสถานที่ราชการ ในสมุดบันทึกขออนุญาตออกนอกสถานที่
ในเวลาราชการของกลุ่ม   

  4.2 เสนอผ่านผู้อ านวยการกลุ่ม/รองผู้อ านวยการกลุ่ม หรือผ่านไปยัง รองผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา (กรณีท่ี ผู้อ านวยการกลุ่ม/รองผู้อ านวยการกลุ่ม ไปราชการ/ลา) 

/หมายเหตุ... 
  



 

๒๗ 

 
หมายเหตุ  หากออกนอกสถานที่ราชการ เกินกว่า 3 ชั่วโมง ให้ยึดถือตามระเบียบของทางราชการ และให้แจ้ง
เป็นรายกรณีต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
  4.3 ฝ่ายงานเลขานุการกลุ่ม รายงานการขออนุญาตดังกล่าวให้ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ รับทราบตามระยะเวลาที่มีการก าหนดไว้  
 
5. กำรเป็นผู้แทนร่วมงำนรัฐพิธีต่ำง ๆ / งำนกิจกรรมตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  5.1 ศึกษารายละเอียดของการไปร่วมงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ชัดเจน 
  5.2 รายงานด้วยภาพถ่าย หรือรูปแบบอ่ืน ๆ ตมความเหมาะสม ผ่านทางไลน์ส่วนกลางของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และไลน์กลุ่ม เพ่ือรวบรวมจัดท าเป็นรายงานการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเป็นล าดับต่อไป 
  5.3 ลงชื่อการเข้าร่วมงาน/กิจกรรมต่างๆ ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนดในแต่ละคราวๆไป 
 
6. กำรลำกิจ ลำป่วย และลำพักผ่อน  

ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และตามข้อตกลงที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด 
 
7. กำรรับ-ส่งหนงัสือของทำงรำชกำร  
 7.1 กำรรับหนังสือของทำงรำชกำร 
    1) กรณีปกติ 
      ธุรการกลุ่ม เมื่อรับงาน/เรื่องมาจากสารบรรณกลางแล้ว ให้ลงรายละเอียดในทะเบียนรับ
หนังสือราชการของกลุ่ม จากนั้นให้เสนอเรื่องตามล าดับ ดังนี้ 
    (1) ธุรการกลุ่ม เสนอผ่านเรื่องไปยัง ผู้อ านวยการกลุ่ม/รองผู้อ านวยการกลุ่ม  
    (2) ผู้อ านวยการกลุ่ม/รองผู้อ านวยการกลุ่ม ผ่านเรื่อง/มอบหมายไปยัง หัวหน้ากลุ่มงาน (ถ้ามี)  
        (3) หัวหน้ากลุ่มงาน (ถ้ามี) ผ่านเรื่องไปยังผู้รับผิดชอบงานนั้น ๆ /ผู้แทน เพื่อด าเนินการต่อไป   
 

    กรณีท่ี 1 ผู้อ านวยการกลุ่ม/รองผู้อ านวยการกลุ่มไปราชการหรือลา ให้ธุรการกลุ่ม ผ่านเรื่องไป
ยังผู้รับผิดชอบงานนั้น ๆ โดยตรง เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของทางราชการมิให้เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจาก
ความล่าช้าในการด าเนินงาน  จากนั้นจึงแจ้งผู้อ านวยการกลุ่ม/รองผู้อ านวยการกลุ่ม และรองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือทราบตามล าดับต่อไป โดยผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ 
 

      กรณีท่ี 2 ไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบงาน/เรื่องดังกล่าว  
          (1) ธุรการกลุ่ม เสนอผ่านเรื่องไปยัง ผู้อ านวยการกลุ่ม/รองผู้อ านวยการกลุ่ม  
    (2) ผู้อ านวยการกลุ่ม/รองผู้อ านวยการกลุ่ม พิจารณามอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้แทน 
รับผิดชอบงาน/เรื่องนั้น ๆ เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ         
    (3) หากไม่สามารถระบุผู้รับผิดชอบงาน/เรื่องนั้น ๆ ได้ ให้ผู้อ านวยการกลุ่ม/รองผู้อ านวยการ
กลุ่ม เสนอไปยัง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อโปรดให้พิจารณาต่อไป   

/กรณีท่ี... 
 
 
 

 
 



 

๒๘ 

 
 กรณีท่ีมิใช่งานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจในความรับผิดชอบของกลุ่ม ให้ส่งเรื่องคืนผ่านธุรการกลุ่ม เพื่อ 
ขอคืนเรื่องไปยังสารบรรณกลางต่อไป ทั้งนี้ หากมีปัญหาในการเสนอขอคืนเรื่องดังกล่าว ให้ปรึกษา
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นต่อไป 
   2) กรณีเร่งด่วน 
    ให้พิจารณาด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 
    (1) ธุรการกลุ่ม เมื่อรับงาน/เรื่องมาจากสารบรรณกลางแล้ว ให้ลงรายละเอียดในทะเบียนรับ
หนังสือราชการของกลุ่ม   
    (2) ธุรการกลุ่ม แจ้งหัวหน้ากลุ่มงาน (ถ้ามี) และผู้อ านวยการกลุ่ม/รองผู้อ านวยการกลุ่ม ได้รับ
ทราบ 
          (3) ธุรการกลุ่ม ประสานกับผู้รับผิดชอบงาน/เรื่องนั้น ๆ โดยตรง         
    (4) ผู้อ านวยการกลุ่ม/รองผู้อ านวยการกลุ่ม รายงานรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพ่ือรับทราบ และเพ่ือรายงานให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ ในกรณีที่มีการ
สอบถามถึงบุคคลผู้นั้น 
 
 7.2 กำรเสนอหนังสือรำชกำร  
  ให้เสนอหนังสือราชการตามล าดับ ดังนี้ 
   1) กรณี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม อยู่ปฏิบัติรำชกำร ณ ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ 

(1)  ผู้รับผิดชอบงานนั้น ๆ/ผู้แทน เสนอผ่านหนังสือราชการไปยัง ผู้อ านวยการกลุ่ม/รอง
ผู้อ านวยการกลุ่ม         

(2)  ผู้อ านวยการกลุ่ม/รองผู้อ านวยการกลุ่ม เมื่อผ่านหนังสือราชการแล้ว ส่งต่อให้ธุรการกลุ่ม 
เพ่ือลงรายละเอียดในทะเบียนส่งหนังสือราชการของกลุ่ม           

(3) จากนั้นเสนอไปยัง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อโปรดพิจารณาเป็นล าดับต่อไป   

        (4) เมื่อผู้บังคับบัญชาลงนามเรียบร้อยแล้ว ธุรการกลุ่ม ด าเนินการออกเลข - วันที่ ส่งหนังสือ
ราชการ พร้อมประทับตรายางให้เรียบร้อย โดยให้ประสานกับผู้รับผิดชอบงานหรือหนังสือราชการนั้น ๆ/ผู้แทน 
ก่อนส่งหนังสือราชการไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป 
   2) กรณี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม ไปรำชกำรหรือลำ 

(1)  ผู้รับผิดชอบงานนั้น ๆ /ผู้แทน เสนอผ่านเรื่องไปยัง ธุรการกลุ่ม เพื่อลงรายละเอียดใน
ทะเบียนส่งหนังสือราชการของกลุ่ม              

    (2) จากนั้นเสนอไปยัง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อโปรดพิจารณาเป็นล าดับต่อไป   
        (3) เมื่อผู้บังคับบัญชาลงนามเรียบร้อยแล้ว ธุรการกลุ่ม ด าเนินการออกเลข - วันที่ ส่งหนังสือ
ราชการ พร้อมประทับตรายางให้เรียบร้อย โดยให้ประสานกับผู้รับผิดชอบงานหรือหนังสือราชการนั้น ๆ/ผู้แทน 
ก่อนส่งหนังสือราชการไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป 
 

/หมายเหตุ 
 



 

๒๙ 

 หมายเหตุ  ในการเสนอหนังสือราชการ ก่อนจะเสนอไปยัง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  

จะมีกลุ่มงานเลขากลั่นกรองพิจารณาชั้นความส าคัญของหนังสือราชการ ให้กับรองผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การ ศึกษา ได้พิจารณาว่าเห็นควรเสนอต่อไปยัง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือโปรด
พิจารณา/ให้ความเห็นหรือไม่  

8. กำรปฏิบัติหน้ำที่เวรรักษำควำมปลอดภัยสถำนที่รำชกำร (กลำงวัน-กลำงคืน) 
 ให้บันทึกพร้อมลงลายมือชื่อการมาปฏิบัติหน้าที่และการกลับ ตามวันและเวลาที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ก าหนด   

(1) ข้าราชการหญิง ลงเวลามาปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่เวลา 07.30 - 17.00 น.  
(2) ข้าราชการชาย  ลงเวลามาปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่เวลา 17.00 - 07.30 น. ของวันถัดไป 

 
9. กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนรำชกำรประจ ำเดือนของศึกษำนิเทศก์  
 1) ศึกษานิเทศก์แต่ละบุคคล และนักวิชาการของกลุ่ม บันทึกการปฏิบัติราชการตามภารกิจ/กิจกรรม
ส าคัญเป็นรายเดือน ตามแบบฟอร์มที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา ก าหนด  

   2) จากนั้นเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานราชการดังกล่าว ผ่านไปยัง ผู้อ านวยการกลุ่ม/รองผู้อ านวยการ
กลุ่ม และรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามล าดับเพื่อทราบต่อไประยะเวลาในการเสนอ
รายงานดังกล่าวแต่ละครั้ง ก าหนดไว้เดือนละ 1 ครั้ง หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชาก าหนด จากนั้นจึงเก็บเข้าแฟ้ม
สะสมผลงานของตนเองต่อไป  
 
10. กำรประชุมประจ ำเดือนของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ หรือตำมวำระเร่งด่วน 
      เฉพำะเรื่องในแต่ละครั้ง 
 1) ธุรการกลุ่ม ด าเนินการจองห้องประชุม จัดท าวาระการประชุม จัดสถานที่และเอกสารประกอบการ
ประชุมเตรียมอาหารว่าง-อาหารกลางวัน พร้อมแจ้งวัน เวลา และสถานที่ประชุม ให้ผู้เข้าร่วมการประชุมทราบ  

2) ผู้ที่จะน าวาระเข้าท่ีประชุม ให้ส่งเรื่องไปยังธุรการกลุ่ม ล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อเรียบเรียง
ประเด็นให้   เป็นไปตามหัวข้อของวาระการประชุม 
 3) ผู้อ านวยการกลุ่ม/รองผู้อ านวยการกลุ่ม/ผู้แทน เชิญประธานและรองประธานการประชุม พร้อมส่ง
วาระการประชุมให้รับทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม (เผื่อมีการเพ่ิมเติมประเด็นที่จะน าเข้าสู่วาระการประชุม
ในแต่ละครั้ง) 
 4) ผู้เข้าร่วมการประชุม เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด 
 5) อาจจะมีข้อตกลงในการประชุมแต่ละครั้ง เพื่อให้การประชุมสั้นกระชับไม่ยืดเยื้อ และเป็นไปตาม
วาระของการประชุมในแต่ละครั้ง  
 6) เลขานุการกลุ่ม ร่วมกับ ธุรการกลุ่ม ด าเนินการบันทึกและสรุปรายงานการประชุมของกลุ่มในแต่ละ
ครั้ง  
 7) หากมีการลงมติจากที่ประชุม จะนับเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนั้น ๆ และผู้ที่ไม่เข้าร่วมการ
ประชุม จะต้องยอมรับมติของที่ประชุมในครั้งนั้น ๆ  

/8) การจัดท า... 



 

๓๐ 

 8) การจัดท ารายงานการประชุมของกลุ่มในแต่ละครั้ง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ นับ
ถัดจากวันที่ด าเนินการจัดประชุม  จากนั้นเสนอรายงานผลการประชุมให้ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รับทราบเป็นล าดับต่อไป  

 

11. กำรประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
      (ก.ต.ป.น.) 
 1) ผู้เข้าร่วมการประชุม เป็นไปตามกฎกระทรวง ก าหนดจ านวน หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) พ.ศ. 
๒๕๔๘ ข้อ 2 และคณะ อนุกรรมการ ก.ต.ป.น. /ศึกษานิเทศก์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการน าเสนองานในวาระของ
การประชุมในครั้งนั้น ๆ  
 2) การบันทึกการประชุม โดยงานกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ นับถัดจากวันที่
ด าเนินการจัดประชุม   
 3) กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การ ศึกษา (ก.ต.ป.น.) เสนอรายงานการประชุมแต่ละครั้ง ผ่านผู้อ านวยการกลุ่ม และรายงานต่อไปยังประธาน
คณะ กรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ทราบ
ต่อไป     
 

12. กรณีที่ผู้บังคับบัญชำสั่งให้บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทุกคน / ศึกษำนิเทศก์ทุกคน เข้ำ
ร่วมกำรประชุม 
  กรณีที ่1 เป็นกำรสั่งกำรล่วงหน้ำ 
    ให้คณะศึกษานิเทศก์และบุคลากรของกลุ่ม อยู่เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน หากมี
ภารกิจราชการส าคัญที่ท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมในครั้งนั้นได้ ให้ขออนุญาตผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การ ศึกษา และรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยตรงเป็นรายกรณีเฉพาะบุคคล 
  กรณีที่ 2 เป็นกำรสั่งกำรแบบเร่งด่วน 
    ให้คณะศึกษานิเทศก์และบุคลากรของกลุ่ม อยู่เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน หากมี
ภารกิจราชการส าคัญที่ท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมในครั้งนั้นได้ ให้แจ้งผู้อ านวยการกลุ่ม/รอง
ผู้อ านวยการกลุ่ม  
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นรายกรณี
เฉพาะบุคคล เพื่อแจ้งเหตุผลและความจ าเป็นที่ไม่สามารถเข้าอยู่ร่วมการประชุมในครั้งนั้น ๆ ได้ 
 

13. กำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนของบุคลำกรภำยในกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
      ในแต่ละครั้ง  [ครั้งที่ 1 (1 ตุลำคม ... - 31 มีนำคม ...) และครั้งท่ี 2 (1 เมษำยน ... - 30 กันยำยน 
...)] 
  ในการพิจารณาเบื้องต้นภายในกลุ่ม จะใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 
  1) คณะกรรมการพิจารณา ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้แทน, ผอ.
กลุ่ม, รอง ผอ.กลุ่ม, หัวหน้ากลุ่มงานตามโครงสร้างหลัก/ผู้แทนของคณะศึกษานิเทศก์ จ านวนไม่น้อยกว่า 3 
คน ตามที่คณะผู้บริหารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ให้ความเห็นชอบ เป็น
คณะกรรมการพิจารณาร่วม 

/2) พิจารณา... 



 

๓๑ 

  2) พิจารณาจากภาระงานที่ได้รับมอบหมายตามบทบาทอ านาจหน้าที่หลักของกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมิน ผลการจัดการศึกษา (จ านวนภาระงานที่รับผิดชอบ/ความบ่อยครั้งของการด าเนินงาน/ความยุ่งยากใน
การด าเนินงาน) และผลส าเร็จของการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย เป็นหลักส าคัญข้อแรกในการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนในแต่ละ ครั้งตามเกณฑ์การประเมินที่คณะกรรมการตามข้อ 1) ก าหนดไว้ 
     ๓) พิจารณาจากหลักเกณฑ์การประเมินตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนดไว้ เช่น ข้อมูลการมา
ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกส านักงาน และการประเมินงานตาม
นโยบาย อาทิเช่น จ านวนตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ การส่งข้อมูลตามระยะเวลาที่ก าหนด รวมถึงคุณภาพของตัวชี้วัด
ที่ส่งผลต่อระดับคะแนนที่ได้รับ เป็นต้น 
     ๔)พิจารณาจากการปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นพิเศษ ที่อยู่นอกเหนือจากการปฏิบัติ
หน้าที่ตามปกติ 
  ทั้งนี้ ในการจัดท าเอกสารประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้ง ให้เป็นไปตามที่ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

 
 
 
 
 

            ส่วนที่ ๖ 
             โครงสร้างและหน้าที่บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม                                               
     และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

 



๓๔ 
 

หน้าที่บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

    

1. นางสาวสุทธิลักษณ์ ภูริชัยพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ต ำแหน่งเลขท่ี ๑๓ 

 ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  

มีหน้ำที่รับผิดชอบปฏิบัติงำน ดังนี้  

           1 ควบคุม ก ำกับ ดูแล และเร่งรัดติดตำมให้ค ำปรึกษำข้อเสนอแนะ ตรวจสอบปรับปรุง แก้ไข                     
กำรด ำเนินงำนภำยในกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 ๒. โครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล (World-Class Standard School) 

 ๓. โครงกำรพัฒนำประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำในภูมิภำค (Education Hub) 

 ๔. โครงกำรส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรมัธยมศึกษำจังหวัด (สมป.) 

 ๕. เลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.)  

 ๖. โครงกำรวิทยำกำรค ำนวณ (Coding) 

 ๗. โครงกำรประเมินผลนักเรียนร่วมกับนำนำชำติ (PISA) 

 ๘. โครงกำรกำรจัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ (STEM) 

 ๙ คณะกรรมกำรประจ ำสหวิทยำเขตพระยำพิชัยดำบหัก และ สหวิทยำเขตพุทธชินรำช 

 ๑๐ ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตำมที่
ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

๒. นายกฤษฎา พรหมอินทร์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ต ำแหน่งเลขท่ี  ๑๔  

 ปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ล ำดับที่ ๑  

มีหน้ำที่รับผิดชอบปฏิบัติงำน ดังนี้  

 ๑. กลุ่มงำนส่งเสริมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

 ๒. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 

 ๓. โครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ(ดีใกล้บ้ำน) 

 ๔. โครงกำรคอนเน็กซ์อีดี 

 ๕. โครงกำรกำรจัดกำรศึกษำเรียนรวม 

 ๖. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

 ๗. คณะกรรมกำรประจ ำสหวิทยำเขตสุพรรณกัลยำ 

 ๘. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่
ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 



๓๕ 
 

๓. นางวราภรณ์ สนสกล  ศกึษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ต ำแหน่งเลขท่ี  ๗ 

 ปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ล ำดับที่ ๒                                
มีหน้ำที่รับผิดชอบปฏิบัติงำน ดังนี้  

 ๑. กลุ่มงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 

 ๒. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ       

 ๓. โครงกำรโรงเรียนขนำดเล็ก 

 ๔. โครงกำรกำรศึกษำเพ่ือกำรมีงำนท ำ 

 ๕. งำนห้องเรียนน่ำอยู่ กำรเรียนรู้ก้ำวไกล  

 ๖  คณะกรรมกำรประจ ำสหวิทยำเขตเอกำทศรถ 

 ๗. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตำมที่
ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

๔. นายอิทธิพงษ์ ตั้งสกุลเรืองไล  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ต ำแหน่งเลขท่ี  ๑๒ 

มีหน้ำที่รับผิดชอบปฏิบัติงำน ดังนี้ 

 ๑. กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้ 

 ๒. โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ทั้งระบบสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและกำรเตรียม
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี ๒๑ 

 ๓. โครงกำรวิจัยองค์กร 

 ๔. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

 ๕. โครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำเพื่อพัฒนำกำรศึกษำ) 
(ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพิษณุโลก) 

 ๖. คณะกรรมกำรประจ ำสหวิทยำเขตนเรศวร 

 ๗. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตำมที่   
ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  

                  

... 

                 

 

      



๓๖ 
 

๕. นางสาวดารารัตน์  เทพมาศ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ต ำแหน่งเลขที่ ๑๗ 

มีหน้ำที่รับผิดชอบปฏิบัติงำน ดังนี้ 

 ๑. กลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 

 ๒. งำนบริหำรจัดกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ของสถำบันทดสอบ ทำง
กำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 

 ๓. งำนทะเบียนวัดและประเมินผลกำรเรียน (SGS) 

 ๔. งำนกำรรำยงำนผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม รอบ 6 ภำคเรียน ผ่ำนระบบ GPAX-OBEC                         
ของ สพฐ. 

 ๕. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

 ๗. คณะกรรมกำรประจ ำสหวิทยำเขตบำงกลำงท่ำว 

         ๘. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตำมที่
ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  

๖. นางสาวณัชชนิฏฐา  พุ่มชุ่ม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ต ำแหน่งเลขที่ ๖ 

มีหน้ำที่รับผิดชอบปฏิบัติงำน ดังนี้  

        ๑. กลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 

        ๒. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

        ๓. โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง 

        ๔. โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม 

        ๕. โครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ 

        ๖. คณะกรรมกำรประจ ำสหวิทยำเขตหลวงพ่อเพ็ชร 

        ๗. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำ
มอบหมำย 

 

 

 

 

 



๓๗ 
 

๗. นางสาววิชุดา แดนเมือง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ต ำแหน่งเลขที่ ๑๐  

มีหน้ำที่รับผิดชอบปฏิบัติงำน ดังนี้  

 ๑. กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้ 

 ๒. กลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 

         ๓. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

          ๔. กิจกรรมแนะแนว 

          ๕. โครงกำรโรงเรียนสุจริต 

          ๖. โครงกำรพหุปัญญำ 

          ๗. โครงกำรวิทยำกำรค ำนวณ (Coding) 

          ๘. โครงกำรประเมินผลนักเรียนร่วมกับนำนำชำติ (PISA) 

          ๙. โครงกำรกำรจัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ (STEM) 

          ๑๐. คณะกรรมกำรประจ ำสหวิทยำเขตพระแท่นศิลำอำสน์                               

          ๑๑. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตำมที่
ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย          

๘. นายสมเจตน์ พันธ์พรม ศึกษานิเทศก์ช านาญการ ต ำแหน่งเลขท่ี  ๙ 

มีหน้ำที่รับผิดชอบปฏิบัติงำน ดังนี้ 

        ๑. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

        ๒. โครงกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุด 

        ๓. โครงกำรรักษ์ภำษำไทย   

        ๔. คณะกรรมกำรประจ ำสหวิทยำเขตพุทธชินรำช 

 ๕. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตำมที่            
ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 

 

 

 

 



๓๘ 
 

๙. นางสาวพชรณัท เกตุรัตน์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ ต ำแหน่งเลขท่ี  ๘ 

มีหน้ำที่รับผิดชอบปฏิบัติงำน ดังนี้ 

 ๑. งำนเลขำนุกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 ๒. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

          ๓. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

          ๔. หัวหน้ำโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ                          
(English Program: EP & Mini English Program: MEP) 

         ๕. โครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 

         ๖. โครงกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุด 

         ๗. โครงกำรรักษ์ภำษำไทย 

         ๘. งำนโรงเรียนคุณภำพ มัธยมศึกษำ 

         ๙. งำนขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนศูนย์พัฒนำศักยภำพบุคคลเพ่ือควำมเป็นเลิศ (HCEC) 

         ๑๐. คณะกรรมกำรประจ ำสหวิทยำเขตวังจันทน์ 

         ๑๑. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตำมที่            
ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย          

๑๐. นายพรรณชัย ใบศรี  นักวิชาการศึกษา (พนักงำนรำชกำร) กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 
กำรจัดกำรศึกษำ 

มีหน้ำที่รับผิดชอบปฏิบัติงำน ดังนี้ 

 ๑. โครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 

 ๒. โครงกำรโรงเรียนสีเขียว 

 ๓. โครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ 

 ๔. กิจกรรมแนะแนว 

 ๕.โครงกำรส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรมัธยมศึกษำจังหวัด (สมป.) 

 ๖. กลุ่มงำนเลขำนุกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 ๗. ผู้ชว่ยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 

 ๘. งำนธุรกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

   



๓๙ 
 

คณะผู้จัดท ำ 
 

ที่ปรึกษา 

1. นายสุดเขต สวยสม        ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ์  

2. นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ์   

3. นายสิงห์เพชร สุทธ ิ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ์   
 
 คณะผู้จัดท า 

1. นางสาวสุทธิลักษณ์ ภูริชัยพัฒน์  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
๒. นายกฤษฎา  พรหมอินทร์    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ          
๓. นายอิทธิพงษ ์ ตั้งสกุลเรืองไล    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ          
๔. นางวราภรณ์  สนสกล        ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ          
๕. นางสาวณัชชนิฏฐา  พุ่มชุ่ม  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ             
๖. นางสาวดารารัตน์ เทพมาศ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ           
๗. นางสาววิชุดา แดนเมือง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ              
๘. นางสาวพชรณัท  เกตุรัตน์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ              
๙. นายพรรณชัย  ใบศรี   พนักงานราชการ ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา                

 
 
 


