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มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

งาน / เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
บุคคล / หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

การพัฒนา
คุณภาพ 
มาตรฐาน  
การจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทางการปฏิบัติ  ตลอดจน
กฎเกณฑ์ระเบียบที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 2. ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดท า
มาตรฐานการศึกษา แล้วน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐาน
การศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
และมาตรฐานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้    
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่บุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการตามกฎกระทรวง 
พ.ศ. 2561 ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน 
/ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง รวมทั้งการก าหนดตัวบ่งชี้ เกณฑ์ใน
การแปลผล การตัดสินการผ่านมาตรฐาน  และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ระหว่างสถานศึกษา 
 5. ร่วมก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา 
 6. นิเทศ ติดตาม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
อย่างต่อเนื่อง 
 7.  สรุปรายงานผลการด าเนินงาน และจัดท าเอกสารเผยแพร่ผลการ
ด าเนินงาน / วิธีการปฏิบัติที่ดี 

สถานศึกษามีความสามารถ
ในการจัด สร้าง ระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ เข้มแข็ง 
และต่อเนื่อง 
 

1. ผู้บริหารระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
2. ศึกษานิเทศก์/กลุ่ม
นิเทศฯ 
3. ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
4. คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
5. ก.ต.ป.น. 
6. สมศ. 



2 
 

งาน / เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
บุคคล / หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 

 1. วางแผนและจัดท าระบบการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน
การจัดการศึกษาระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2. นิเทศ  บุคลากรที่เก่ียวข้อง  เพ่ือให้สามารถด าเนินการประเมินผล
และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง วิเคราะห์  ผลการตรวจสอบ การประเมิน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือก าหนดนโยบายในการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
 4. ด าเนินการให้ความช่วยเหลือ พัฒนาสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์อย่างเป็นระบบทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 5. จัดท า จัดหา เผยแพร่ ระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพ 
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 6. ประสานงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ส่งเสริม
สถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 7. สรุปรายงานผลการด าเนินการ จัดท าเอกสาร เผยแพร่ผลการปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ และนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

สถานศึกษาทุกแห่งในเขต
พ้ืนที่การศึกษาได้รับการ
ตรวจสอบคุณภาพ
มาตรฐานการจัดการศึกษา  
ทั้งโดยวิธีการประเมิน
ตนเอง และรับการประเมิน
จากคณะกรรมการระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

1. ผู้บริหารระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
2. ศึกษานิเทศก์/กลุ่ม
นิเทศฯ 
3. ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
4. คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
5. ก.ต.ป.น. 
6. สมศ. 

งานประสานงาน
การประเมิน
คุณภาพภายนอก 
 
 
 
 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง จัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ที่เป็นรายงานประจ าปี   
2. ให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือขอรับการประเมินภายนอก (ซ้ า) ตามกรอบระยะเวลา    
ที่ก าหนด 
3. จัดท าข้อมูลสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก 

สถานศึกษามีความพร้อมรับ
การประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

1. ผู้บริหารระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
2. ศึกษานิเทศก์/กลุ่ม
นิเทศฯ 
3. ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
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งาน / เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
บุคคล / หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
 
งานประสานงาน
การประเมิน
คุณภาพภายนอก
(ต่อ) 

ประสานงานกับสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก 
จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
4. ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ในการตรวจสอบข้อมูล ผลการประเมินคุณภาพ 
เพ่ือให้ได้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีถูกต้องและน าผลการ
ประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
5. จัด/ส่งเสริมให้บุคลากรของสถานศึกษาอบรม สัมมนา พัฒนา
เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
6. นิเทศ ติดตาม ก ากับ สถานศึกษาในการด าเนินการจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา ให้พร้อมรับและผ่านมาตรฐานการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
7. สรุปรายงาน สังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อ
เผยแพร่ และน าไปใช้ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4. คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
5. ก.ต.ป.น. 
6. สมศ. 
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งาน / เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
บุคคล / หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
การวิจัย ส่งเสริม 
พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศกึษา 
 
 
 
 
 
 

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกของแต่ละหน่วยงาน 
2. ส่งเสริม สนับสนุนและ/หรอืร่วมกับสถานศึกษาด าเนินการวิจัย
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา   
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการวิจัยมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
4. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา  
5. นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาและน าผลมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

สถานศึกษาทุกแห่งน า
ผลการวิจัยมาตรฐาน 
และการประกันคุณภาพ
การศึกษา มาใช้ในการ
พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ       

1. ผู้บริหารระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
2. ศึกษานิเทศก์/กลุ่ม
นิเทศฯ 
3. ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
4. คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
5. ก.ต.ป.น. 
6. สมศ. 
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Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบฟอร์มท่ีใช้ 

     1. แบบนิเทศติดตามระบบการด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
     2. แบบประเมินผลการด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
            3. แบบรายงานผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินงานระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  

1.  มาตรฐานการศึกษาชาติ ฉบับปัจจุบัน 
2. มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฉบับปัจจุบัน และมาตรฐานการศึกษาอ่ืน ๆ  

ที่เก่ียวข้อง 
3. กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ทุกฉบับ 
5. หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.

.

จัดท ามาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เสนอขอความเห็นชอบ และประกาศ 

นิเทศ  ติดตาม การพัฒนาคณุภาพการศึกษา  

  ประเมินผลการด าเนินงาน 

ไม่มีคุณภาพ 

ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษา ด าเนินงานและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ศึกษาวิเคราะห์ หลักเกณฑ์ ระเบยีบ มาตรฐาน แนวคดิ ทฤษฎี เกี่ยวกับ
การประกันคณุภาพภายในสถานศกึษาและมาตรฐานการศึกษา 

สรุปรายงาน ผลการด าเนินการ จดัท าเอกสารเผยแพร่  
น าผลการประเมินไปวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน  

มีคุณภาพ 

ปรับ/แกไ้ข 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

งาน / เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
บุคคล / หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
งานส่งเสริม 
พัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม 
และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

1. ศึกษาความต้องการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
2. ด าเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา รวมทั้งสื่อ
ต้นแบบของหนว่ยงาน เพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของ
สถานศึกษา 
3. ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถ
ในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
4. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือน าผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพ 
5. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริม
การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา            

 1. ผู้บริหารระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
2. ศึกษานิเทศก์/กลุ่ม
นิเทศฯ 
3. ผู้บริหารสถานศึกษา 
4. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
5. ครแูกนน า/ครู
ต้นแบบ/ ครูภูมิปัญญา 
 6.  คณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง เช่นก.ต.ป.น. 
ฯลฯ 

งานศึกษา 
ค้นคว้า วิเคราะห์ 
วิจัยการพัฒนา
สื่อนวัตกรรม  
และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

1. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
2. วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา 
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาที่ด าเนินการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ 
วิจัย ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน ผลการวิเคราะห์ วิจัย น าไปใช้และเผยแพร่
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 1. ผู้บริหารระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
2. ศึกษานิเทศก์/กลุ่มนิเทศฯ 
3. ผู้บริหารสถานศึกษา 
4. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
5. ครูแกนน า/ 
ครูต้นแบบ/ ครูภูมิปัญญา 
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งาน / เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
บุคคล / หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
 6. คณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง เช่น ก.ต.ป.น. 
ฯลฯ 
 



8 
 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 

งาน / เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
บุคคล / หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
1. งานส่งเสริม 
และพัฒนาระบบ
การนิเทศและ
การจัดกระบวน 
การเรียนรู ้
 
    1.1. งาน
ส่งเสริม ระบบ
การนิเทศและการ
จัดกระบวนการ
เรียนรู้ 
    1.2.  งาน
พัฒนาระบบการ
นิเทศและการจัด
กระบวนการ
เรียนรู้ 

1. รวบรวมจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการ
นิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
2. ศึกษาสภาพความต้องการของการนิเทศและการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ 
3. จัดท าแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
4. ด าเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและโครงการเป็นฐาน 
      4.1  การนิเทศโดยโรงเรียนเป็นฐาน ส่งเสริมการนิเทศภายใน  
ส่งเสริมเครือข่ายนิเทศ ครูแกนน า ครูภูมิปัญญา  ส่งเสริมการนิเทศ
ภายนอก การนิเทศอย่างมีส่วนร่วม  การระดมพลังนิเทศจากทุกฝ่าย 
      4.2  นิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน โรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนดี
ประจ าต าบล Education Hub World Class โรงเรียนวิถีพุทธ  
โรงเรียนขนาดเล็ก  โรงเรียนอัจฉริยะภาพ  โรงเรียนสองภาษา โรงเรียน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ 
5. จัดท าสรุปรายงานผลและเผยแพร่เทคนิคการนิเทศและการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ประสบผลส าเร็จ 
 
 

 1. ผู้บริหารระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
2. ศึกษานิเทศก์/กลุ่ม
นิเทศฯ 
3. ผู้บริหารสถานศึกษา 
4. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
5. ครูแกนน า/ครู
ต้นแบบ/ ครูภูมิปัญญา 
 6.  คณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง เช่นก.ต.ป.น. 
ฯลฯ 
 

2. งานส่งเสริม
สนับสนุน
เครือข่าย  

1.  ประสานการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับเครือข่ายการ
นิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. จัดท าแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่

 
1. ผู้บริหารระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
2. ศึกษานิเทศก์/กลุ่มนิเทศฯ 
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งาน / เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
บุคคล / หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
การนิเทศของเขต
พื้นที่การศึกษา
สถานศึกษา 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและ
ชุมชน 
 2.1 งานส่งเสริม
สนับสนุน
เครือข่ายการ
นิเทศของเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
 2.2 งานส่งเสริม
สนับสนุน
เครือข่ายการ 
นิเทศของ 
สถานศึกษา 
2.3 งานส่งเสริม 

สนับสนุน
เครือข่าย 
การนิเทศของ
หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 
 

การศึกษาและสถานศึกษา 
3.  ด าเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการ
นิเทศในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย 
     3.1  พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หรือสถานศึกษาให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ 
     3.2  จัดเวทีวิชาการ เผยแพร่นวัตกรรมองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
     3.3  จัดตั้งเครือข่าย สถานศึกษา เครือข่ายชุมชนเพ่ือการเรียนรู้ 
     3.4  จัดตั้งเครือข่ายบุคคล ครูแกนน า ครูต้นแบบ ชมรมครู  ชมรม
ผู้บริหาร  ชมรมบุคลากรทางการศึกษา 
 4.  จัดท าสรุปรายงานและเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือ
รูปแบบ  เครือข่ายนิเทศ  และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ 
 
 
 

 
 

3. ผู้บริหารสถานศึกษา 
4. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
5. ครูแกนน า/ครู
ต้นแบบ/ ครูภูมิปัญญา 
 6.  คณะกรรมการที่ 
เกี่ยวข้อง เช่น ก.ต.ป.น. 
ฯลฯ 
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งาน / เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
บุคคล / หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
3. งานนิเทศ
ติดตามตรวจสอบ
และประเมินผล   
การบริหารจัด
การศึกษาขั้น
พื้นฐานของ
สถานศึกษา 
    3.1 นิเทศ 
ติดตาม  การ
บริหารจัด
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานของ
สถานศึกษา 
   3.2 ตรวจสอบ 
และประเมินผล
การบริหารจัด
การศึกษา 
 
 

1.  จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการนิเทศติดตามการบริหาร
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
2.  ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าเกณฑ์ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ ในการนิเทศ
การบริหารจัดการศึกษา 
3.  ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การบริหารจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
4.  สรุปรายงานผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
และเผยแพร่ผลการด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ผู้บริหารระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
2. ศึกษานิเทศก์/กลุ่ม
นิเทศฯ 
3. ผู้บริหารสถานศึกษา 
4. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
5. ครูแกนน า/ครู
ต้นแบบ/ ครูภูมิปัญญา 
 6.  คณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง  
เช่น ก.ต.ป.น. ฯลฯ 
 
 
 

4. งานศึกษา
ค้นคว้าวิเคราะห์
วิจัยการ

1.  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศ
ระบบบริหาร และการจัดการศึกษา 
2.  ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการบริหารและการจัด

 
1. ผู้บริหารระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
2. ศึกษานิเทศก์/กลุ่ม
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งาน / เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
บุคคล / หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
พัฒนาการนิเทศ
การบริหารและ
การจัดการศึกษา 
  4.1 งานศกึษา
ค้นคว้า การ
พัฒนาการนิเทศ
การบริหาร
การศึกษา 
  4.2  งานศึกษา
ค้นคว้าการ
พัฒนาการจัด
การศึกษา 
  4.3  วิเคราะห์
วิจัยการ
พัฒนาการนิเทศ
ระบบบริหาร 
  4.4  วิเคราะห์
วิจัยการพัฒนา 
การจัดการศึกษา 

การศึกษา 
       2.1  การพัฒนาการนิเทศระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
       2.2  การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 
       2.3  การใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการนิเทศระบบบริหาร
การจัดการศึกษา  และเครือข่ายนิเทศ 
 3. สนับสนุน ส่งเสริมและเผยแพร่การวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับการ
พัฒนาการนิเทศระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
      3.1  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี 
      3.2  จัดคลังความรู้รูปแบบวิธีการนิเทศการบริหารและการจัด
การศึกษาท่ีดี 

นิเทศฯ 
3. ผู้บริหารสถานศึกษา 
4. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
5. ครูแกนน า/ครู
ต้นแบบ/ ครูภูมิปัญญา 
 6.  คณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง เช่น ก.ต.ป.น.  
ฯลฯ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
 

งาน / เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
บุคคล / หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
งานวิจัย พัฒนา 
ส่งเสริม ติดตาม 
ตรวจสอบ  
และประเมินผล
เกี่ยวกับการวัด
และประเมินผล
ระดับ ชั้นเรียน
และสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ของสถานศึกษารวมทั้งแนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  
2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
หลักสูตร และการเทียบโอนผลการเรียน 
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรใน
สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล 
ตลอดจนความเข้าใจในเทคนิค วิธีการวัดและประเมินรูปแบบต่าง ๆ 
โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง 
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาเครื่องมือที่เป็นมาตรฐาน 
บริหารจัดการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และจัดเก็บเอกสาร
หลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
5. ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
6. ประสานให้มีการด าเนินการสอนซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไข
ผลการเรียนของผู้เรียน 
7. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และให้ค าปรึกษาให้แก่ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ และการจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา 

 

1. ศึกษานิเทศก์/กลุ่ม
นิเทศฯ 
2. ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
3.หน่วยงานทางการ
ศึกษาอ่ืน 
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งาน / เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
บุคคล / หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
งานวิจัย พัฒนา 
ส่งเสริม ติดตาม 
ตรวจสอบ  
และประเมินผล
เกี่ยวกับการวัด
และประเมินผล
ระดับ ชั้นเรียน
และสถานศึกษา 
(ต่อ) 

8. วิจัย พัฒนา และประเมินผลการด าเนินงานด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษาเพ่ือน าผลมาใช้ใน
การวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 

งานวิจัย พัฒนา 
ส่งเสริม ติดตาม 
ตรวจสอบ และ
ประเมินผล
เกี่ยวกับการวัด
และประเมินผล
ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 

1. ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนระดับสถานศึกษาและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. ประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพผู้เรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. ก าหนดวิธีการและพัฒนา/จัดท าเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานส าหรับใช้
ประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. ด าเนินการประเมินคุณภาพของผู้เรียนของสถานศึกษาในสังกัดใน
รูปแบบของคณะกรรมการ 
6. วิจัย พัฒนา และประเมินผลการด าเนินงานด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา และระดับเขต

 

1. ศึกษานิเทศก์/กลุ่ม
นิเทศฯ 
2. ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
3.หน่วยงานทางการ
ศึกษาอ่ืน 
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งาน / เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
บุคคล / หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
งานวิจัย พัฒนา 
ส่งเสริม ติดตาม 
ตรวจสอบ และ
ประเมินผล
เกี่ยวกับการวัด
และประเมินผล
ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา (ต่อ) 

พ้ืนที่การศึกษาเพ่ือน าผลมาใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
7. รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อสถานศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษา
น าไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
8. น าผลการวิจัย การประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
 
 
 
 

งานวิจัย พัฒนา 
ส่งเสริม ติดตาม 
ตรวจสอบ และ
ประเมินผล
เกี่ยวกับการวัด
และประเมินผล
ระดับชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนระดับชาติ 
2. ประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพผู้เรียน
ระดับชาติ เช่น สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ส านัก
ทดสอบทางการศึกษา 
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน
ระดับชาติ 
4. ด าเนินการประเมินคุณภาพของผู้เรียนตามแนวทางท่ี
กระทรวงศึกษาธิการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือส านัก
ทดสอบทางการศึกษาก าหนด 
5. รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติต่อหน่วยงานต้น
สังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ต่อสถานศึกษาเพ่ือให้
สถานศึกษาน าไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 

1. ศึกษานิเทศก์/กลุ่ม
นิเทศฯ 
2. ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
3. หน่วยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  เช่น สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ ส านักทดสอบ
ทางการศึกษา 
4. สมศ. 
 
 
 
 



15 
 

 

งาน / เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
บุคคล / หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
งานวิจัย พัฒนา 
ส่งเสริม ติดตาม 
ตรวจสอบ และ
ประเมินผล
เกี่ยวกับการวัด
และประเมินผล
ระดับชาติ 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. น าผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติมาใช้เป็นข้อมูลในการ
วางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และกระบวนการเรียนรู้ 
 

งาน / เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
บุคคล / หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
งานประสาน 
ส่งเสริมสนับสนุน 
และพัฒนา
หลักสูตร
การศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางทั้ง 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้  
2. ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนวทางการวัดและประเมินผล 
แนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน รวมทั้งศึกษาสภาพ บริบททางสังคม ปัญหา
และความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต 
3. ด าเนินการจัดท ากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นด้วยกระบวนการ
ท างานแบบมีส่วนร่วม และเผยแพร่ให้สถานศึกษาในสังกัดน าไปใช้ใน
การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาและใช้หลักสูตร
สถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551  
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และ
ความต้องการ จุดเน้นของสถานศึกษาด้วยกระบวนการท างานแบบมี
ส่วนร่วม 

 

1. ผู้อ านวยการ/รอง
ผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. ศึกษานิเทศก์/กลุ่ม
นิเทศฯ 
3. คณะกรรมการเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
4. ก.ต.ป.น. 
5. ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
6. กรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น/ชุมชน 
7. หน่วยงานอื่น ๆ ใน
ท้องถิ่น 
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งาน / เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
บุคคล / หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
งานประสาน 
ส่งเสริมสนับสนุน 
และพัฒนา
หลักสูตร
การศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน (ต่อ) 

6. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา สถานศึกษา และชุมชนอย่างสม่ าเสมอเพ่ือร่วมมือช่วยเหลือ
กันในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
7. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอนเพ่ือให้เกิดการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มี
คุณภาพ 
 

 
 

งานประสาน 
ส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนา
หลักสูตร
การศึกษาระดับ
ก่อนประถม 
ศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 คู่มือหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย ทิศทางการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย รวมทั้งศึกษาสภาพปัญหา
และบริบททางสังคม ความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทาง 
การศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาและใช้หลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546  
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ด้วย
กระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม และน าไปใช้จัดประสบการณ์และ
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนทุกด้านอย่างสมดุล 
4.  ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  สถานศึกษา และชุมชนอย่างสม่ าเสมอเพ่ือร่วมมือช่วยเหลือ
กันในการพัฒนา  และใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
5.  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ที่จัดการศึกษาปฐมวัย เช่น 

 

1. ผู้อ านวยการ/รอง
ผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. ศึกษานิเทศก์/กลุ่ม
นิเทศฯ 
3. คณะกรรมการเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
4. ก.ต.ป.น. 
5. ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูและบุคลากร ฯ 
6. กรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น/ชุมชน 
7. หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น 
    7.1 องค์กรปกครอง
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งาน / เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
บุคคล / หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
งานประสาน 
ส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนา
หลักสูตร
การศึกษาระดับ
ก่อนประถม 
ศึกษา (ต่อ) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมการศาสนา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น 
6. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอนเพ่ือให้เกิดการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัยให้มีคุณภาพ 

ส่วนท้องถิ่น  
    7.2 กรมการศาสนา  
    7.3 ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ  
    7.4 กระทรวง
สาธารณสุข  ฯลฯ 

งานประสาน 
ส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนา
หลักสูตร
การศึกษาพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและ
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษา
ปฐมวัย นโยบายและแผนจัดการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ  
2.  ประสานงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมใน
การจัดการศึกษา ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษในรูปแบบ 
ที่เหมาะสม  
3.  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษาพิเศษ ให้
สามารถบริหารจัดการและวางแผนจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ  
4.  ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา สถานศึกษา และชุมชนอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือร่วมมือช่วยเหลือ
กันในการด าเนินการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
5.  ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาพิเศษ เช่น ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
6.  ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะน าผู้บริหาร

 

1. ผู้อ านวยการ/รอง
ผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. ศึกษานิเทศก์/กลุ่ม
นิเทศฯ 
3. คณะกรรมการเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
4. ก.ต.ป.น. 
5. ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
6. กรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น/ชุมชน 
7. หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา
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งาน / เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
บุคคล / หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
งานประสาน 
ส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนา
หลักสูตร
การศึกษาพิเศษ 
(ต่อ) 

สถานศึกษาและครูผู้สอนเพ่ือให้เกิดการปรับปรุง/พัฒนาแผนจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคลส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้มีคุณภาพ 

พิเศษ เช่น ส านัก
บริหารงานการศึกษา
พิเศษ 

งานศึกษา 
วิเคราะห์  
วิจัย เพื่อพัฒนา
หลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ศึกษานโยบาย แผนงาน และยุทธศาสตร์ในพัฒนาการบริหารจัดการ
หลักสูตร การพัฒนาและใช้หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพครูและผู้เรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 
3.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและประเมินผลการใช้
หลักสูตร 
4. ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูให้ศึกษา วิเคราะห์ 
วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และประเมินผลการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา   
5.  ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาโดยใช้ข้อมูลจากการนิเทศ การวิจัย การประเมินผลการใช้
หลักสูตร การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นเรียนและระดับ
สถานศึกษา 
6. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะน าผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอนเพ่ือให้เกิดการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ 
7. น าผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา รวมทั้งก าหนดยุทธศาสตร์และนโยบายในการบริหารจัดการ

 

1. ศึกษานิเทศก์/กลุ่ม
นิเทศฯ 
2. ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
3. ผู้เรียน 
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งาน / เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
บุคคล / หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
งานศึกษา 
วิเคราะห์  
วิจัย เพื่อพัฒนา
หลักสูตร (ต่อ) 

หลักสูตรในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
8.  ส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่ความรู้และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

งานศึกษา
วิเคราะห์  
วิจัยเพื่อพัฒนา 
การสอนและ
กระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

1.  ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูให้ศึกษา วิเคราะห์ 
วิจัยเพื่อพัฒนาการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตร
โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยปฏิบัติการและติดตามผลการใช้หลักสูตร การ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการนิเทศภายใน 
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บรหิารสถานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อการ
บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูท าวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) เพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
4. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะน าผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอนเพ่ือให้เกิดการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร 
การจัดการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
5. น าผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนคุณภาพครูและคุณภาพ
นักเรียนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
6.  ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียนโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับ
ก่อนประถมศึกษา ระดับการศึกษาข้นพ้ืนฐาน การศึกษาพิเศษ  

 

1. ศึกษานิเทศก์/กลุ่ม
นิเทศฯ 
2. ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
3. ผู้เรียน 
4. หน่วยงานทางการ
ศึกษาอ่ืน 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 

งาน / เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
บุคคล / หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
งานเลขานุการ
คณะกรรมการ
ติดตาม 
ตรวจสอบ 
ประเมินผล 
และนิเทศ
การศึกษา 
ของเขตพื้นที่
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
       1.1 ก าหนดขอบข่ายของข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล 
บริหารงบประมาณและบริหารทั่วไปของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
โดยศึกษาจากนโยบาย  แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 
รายงานผลการปฏิบัติงาน จากกลุ่มต่างๆในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       1.2 รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดท าระบบข้อมูล 
สารสนเทศ 
       1.3 ตรวจสอบข้อมูลและสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
       1.4 เผยแพร่ข้อมูลเป็นเอกสารและทาง Internet ในระบบ
เครือข่ายและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ 
       1.5 รายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ที่เป็นข้อมูลและ
สารสนเทศ ต่อคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา ถึงจุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
2. การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและการนิเทศการศึกษา   
       2.1 วิเคราะห์ผลการบริหารและการจัดการศึกษาในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ด้านด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ
และบริหารทั่วไป ให้เห็นจุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะ 
       2.2 ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ในแผนพัฒนา
คุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา 
      2.3 น าเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน

 

1. ผู้บริหารเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
2. ศึกษานิเทศก์ 
3. กลุ่ม/หน่วยทุกกลุ่มใน
เขตพ้ืนที่ 
4. ก.ป.ต.น. 
5. หน่วยงานทางการ
ศึกษาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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งาน / เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
บุคคล / หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
งานเลขานุการ
คณะกรรมการ
ติดตาม 
ตรวจสอบ 
ประเมินผล 
และนิเทศ
การศึกษา 
ของเขตพื้นที่
การศึกษา (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และการนิเทศการศึกษา ต่อคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
      2.4  แจ้งแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและ
นิเทศการศึกษาให้กลุ่มต่างๆน าไปสู่การด าเนินการตามแผน 
      2.5 ประสานงานกับคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพ่ือด าเนินการตามแผนและแก้ไขการ
ด าเนินงานระหว่างการปฏิบัติ 
 3. งานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผล 
       3.1 น าแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน 
และการนิเทศการศึกษา มาก าหนดจุดเน้น  วิธีการ เครื่องมือและ
คณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา 
       3.2 น าเสนอแนวทางจุดเน้น  วิธีการ เครื่องมือและ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศ ต่อคณะกรรมการ
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา 
      3.3 ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและการนิเทศตาม
แนวทางของคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศ 
     3.4  รวบรวม ประมวล และวิเคราะห์ข้อมูลจากการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินและการนิเทศ 
     3.5 จัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและการนิเทศ
ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา 
     3.6 เผยแพร่ายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและการ
นิเทศต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา
ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



คู่มือการปฏิบัติงาน
 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษา

 
 

นางสาวขวญัเนตร  ดาวทอง
ธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตาม 

และประเมินผลการจัดการศึกษา
 

สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามัธยมศึกษาลพบุร �
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ค าสั่งมอบหมายการปฏิบตัิงาน 

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 2. ศึกษา วิเคราะห์ สภาพของกลุ่มและออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้อง 
กับระบบงานสารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
 3. ด าเนินการเก่ียวกับการประชุมภายในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รวบรวม 
และแจ้งระเบียบวาระการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 4. ควบคุม ก ากับและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา 
 5. ประสานงานกับกลุ่มงานอ่ืนในส านักงาน หน่วยงาน และสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานของกลุ่ม และการรับ-ส่งหนังสือราชการ 
 6. ติดต่อประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารและผลงาน
ของกลุ่มให้ครู บุคลากรทางการศึกษาประชาชนทั่วไปทราบ 
 7. งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 8. งานอ านวยความสะดวกและสวัสดิการบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 9. ดูแลระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม ได้แก่ ระบบ E-Covid 19 report , e-SAR , vitheebuddha.com 
เป็นต้น 
 10. งานที่ได้รับมอบหมายอ่ืนๆในกลุ่มงาน จาก ผู้อ านวยการกลุ่ม 
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แบบมาตรฐานการปฏิบัตงิาน 

งานธุรการกลุ่มนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ที่ กิจกรรม / วิธีปฏิบัต ิ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. งานทะเบียนเอกสารต่างๆ งานรับ - ส่งหนังสือ 

ราชการด้วยระบบ AMSS++ 
1) รับ- ส่งหนังสือราชการในระบบสนับสนุน 
การบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษา (AMSS++) 
ให้ผู้รับผิดชอบน าไปปฏิบัติ 
2) ส่งหนังสือราชการจากโรงเรียนในสังกัด 
และหน่วยงานภายนอกท่ีเป็นจดหมายหรือเอกสาร 
ต่างๆ และจัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบงาน
สารบรรณ 
3) ตรวจสอบแฟ้มหนังสือเข้า-ออกจากห้องปฏิบัติงาน
ของรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลพบุรี ที่ควบคุมดูแลกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือน าเสนอหนังสือ 
ต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. 
ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

วางแผนและจัดระบบข้อมูลข่าวสารสนเทศ 
และการบริหารงานของกลุ่มให้เหมาะสม 

3. 

ศึกษา วิเคราะห์ สภาพของกลุ่ม และออกแบบ 
ระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ 
ระบบงานสารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

วางแผนและจัดระบบการบริหารงานสาร 
บรรณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงานสาร
บรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4. ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

จัดท าวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม 
ก าหนดการประชุม อ านวยความสะดวกต่างๆ ระหว่าง 
การประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
1) ก าหนดการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง 
2) จัดท าวาระการประชุม รายงานการประชุม 
และอ านวยความสะดวกต่างๆ ระหว่างการ 
ประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
3) จัดท าวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม 
ก าหนดการประชุม อ านวยความสะดวกต่างๆ 
ระหว่างการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

5. ควบคุม ก ากับ และเร่งรัดงาน สรุปรายงานผลการ 
ปฏิบัติงานของกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

1) การประชุมของคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
2) จัดท าวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม 
ก าหนดการประชุม อ านวยความสะดวกต่างๆ 
ระหว่างการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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ที่ กิจกรรม / วิธีปฏิบัต ิ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
6. ประสานงานกับกลุ่มงานอ่ืนในส านักงาน 

หน่วยงานและสถานศึกษา ในงานธุรการที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่ม และการรับ 
ส่ง หนังสือราชการ 

ประสานงานลงทะเบียนหนังสือส่ง เพ่ือส่งหนังสือให้
โรงเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

7. ติดต่อประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ประสานการ 
ด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร 
และผลงานของกลุ่ม ให้ครู บุคลากรทางการศึกษา
และประชาชนทั่วไปทราบ 

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและให้บริการข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ แก่ครูและบุคลากรหรือผู้ที่มาติดต่อ
ราชการ 

8. งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงานกลุ่มนิเทศติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษา 

1) การขออนุมัติเบิกวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 
2) การขออนุมัติซ่อมบ ารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑต์่างๆ 

9. งานอ านวยความสะดวกและสวัสดิการบุคลากร
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น เพ่ืออ านวยความสะดวก 
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่ม 

10. งานที่ได้รับมอบหมายในกลุ่มงานส่งเสริม 
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

พิมพ์หนังสือราชการ โครงการ การเตรียมประชุม  
และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

11. งานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
- การรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET 
ในระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา (AMSS++) 

สามารถรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ของ
นักเรียนในสังกัดในระบบ AMSS++ ได้ถูกต้อง  
และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนหรือหน่วยงานอื่นที่
ต้องการน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

 
 

 
 
 
 


