
๑ 
 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
ส านักงานคณะกรรกมารการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศกึษาธิการ 



๒ 
 

 
ค ำน ำ 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงาน จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการตามบทบาท อ านาจ
หน้าที่ของกลุ่มงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งสามารถน าไปใช้พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานให้มี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุม ถูกต้อง และชัดเจน 
 คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ ประกอบด้วย กรอบแนวคิด ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจประจ า
ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายจากนโยบาย ภารงาน ที่ได้รับมอบหมาย
ตามจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ และนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งการสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือมีการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และมีความพึงพอใจในระดับสูงของผู้ปฏิบัติงานและต่อผู้รับบริการตลอดไป 

 
 
 
 

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 

 
 
 
 
 
 
 

ก 



๓ 
 

สารบัญ 
 

เนื้อหา   หน้า 

 ค าน า  ก 

 สารบัญ  ข 

 แนวคิด  ๑ 

 วัตถุประสงค์  ๑ 

 ขอบข่ายภารกิจ  ๑ 

 กรอบแนวทางการปฏิบัติงาน  ๒ 

 หน้าที่ปฏิบัติงานของกลุ่มงาน  ๓ 

  - วิธีด าเนินงานนิเทศ ติดตาม   

 ภาคผนวก  ๑๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข 



๑ 
 

แนวคิดการด าเนินงาน 

 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๑ เป็นกลุ่มงานด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  ติ ดตาม  ตรวจสอบ 
และประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการ
บริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดกลุ่มโรงเรียน 
โรงเรียน และ ห้องเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ ผู้เรียนในสังกัดเกิด การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเป้าหมายของการศึกษา 
 

ค าขวัญ   กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา “นิเทศแบบกัลยาณมิตร” 
 
ค่านิยมองค์กร  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

“พัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน ประสานสัมพันธ์” 

วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือให้มีแนวทางการนิ เทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  และ
สถานศึกษา 
 ๒. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 
(Covid-19)  

๓. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน 
การศึกษาชาต ิ
 ๔. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ 
 ๕.  เพ่ือพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑   

๖.  เพ่ื อส่ ง เสริม  การศึ กษ า วิจั ย  และพัฒ นาให้ เขต พ้ืนที่ ก ารศึ กษ าและสถานศึ กษ า  
มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

 

ขอบข่ายภารกิจ 

๑. งานธุรการ 
๑.๑ งานรับ-ส่งหนังสือราชการ ตรวจสอบความถูกต้องหนังสือราชการ/เอกสาร     
๑.๒ งานลงทะเบียนรับในระบบ Smart Area 
๑.๓  งานบริการและติดตามเรื่องทะเบียนหนังสือรับ /ตอบค าถาม/สืบค้นหนังสือราชการ 
๑.๔  งานเก็บหนังสือราชการ 
๑.๕  งานท าลายหนังสือราชการ 
 
 



๒ 
 

 
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 
               ๕.๓  งาน นิ เท ศ  ติ ด ต าม  ต รว จส อบ  แ ล ะป ระ เมิ น ผ ล ก ารบ ริ ห า รแ ล ะก ารจั ด 
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 
 



๓ 
 

    
 
 
                                                                      งานรับ-ส่งหนังสือราชการ ตรวจสอบความถูกต้องหนังสือราชการ/ เอกสาร 
              . ลงทะเบียนรับในระบบ Smart Area 

          ให้บริการและติดตามเร่ืองทะเบียนหนังสือรับ/ตอบค าถาม/สืบค้นหนังสือราชการ 
               การเก็บหนังสือราชการ 
              . การท าลายหนังสือราชการ 
 

    งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั การศึกษาพิเศษและผู้ม ี
        ความสามารถพิเศษ 
 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพฒันาหลักสูตรและกระบวน 

การเรียนรู้ 
 
 

 งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 งานสง่เสริมพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
 งานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 งานทดสอบทางการศึกษา 

 
 
 

 งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ

ศึกษา 
 
 

 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 

การศึกษางานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 
การศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

กลุ่มงานวัดและประเมินผล 
การศึกษา 

  
 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

กลุ่มงานส่งเสรมิและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

 
ทางการศึกษา 

 

งานธุรการ 

 

กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบ
บริหารและการจัดการศึกษา 

         
 

กลุ่มงานส่งเสรมิพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 
 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  

และนิเทศการศึกษา 



๔ 
 

ขัน้ตอนและแนวการปฏิบัติ 
 

๑. งานธุรการ 
ขอบข่ายงาน ครอบคลุมการด าเนินงานตั้งแต่ การรับ-ส่ง การจัดท าหนังสือ การเก็บ 

รักษา การยืม และการท าลายหนังสือราชการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
และกลุ่มอ านวยการปฏิบัติงานธุรการของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และรับ-ส่ง
หนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Area) ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
   ๑)  ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าข้อมูลสารสนเทศ และการบริหารงานของกลุ่ม ให้สามารถด าเนินงาน
ตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒)  ดูแลครุภัณฑ์  เบิก-จ่ายพัสดุ และควบคุมครุภัณฑ์ 
  ๓) ประสานงานเกี่ยวกับการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณโครงการของกลุ่มนิเทศ ติดตาม           
และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  ๔)  ลงทะเบียนหนังสือรับหนังสือราชการ เสนอหนังสือราชการ และจัดส่งโดยใช้โปรแกรม Smart 
Area 
  ๕)  ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนๆ ในส านักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานของกลุ่ม 
 ๖) ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร และผลงานของกลุ่มให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ 
 ๗) ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ/เอกสาร 
 ๘) ออกเลขที่หนังสือส่งในระบบ Smart Area พร้อมสแกนหนังสือแนบไฟล์เอกสาร ส่งใน
ระบบให้ส่วนราชการที่ใช้ระบบ Smart Area และหน่วยงานภายนอกทางไปรษณีย์ 
 ๙) ให้บริการตอบค าถาม/สืบค้นหนังสือราชการ 
 ๑๐) การเก็บหนังสือราชการ 
 ๑๑) การท าลายหนังสือราชการ 
 
๒. กลุ่มงานพัฒนาหลักสตูรการศกึษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู ้

 ๒.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถ
พิเศษ 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณ ะกรรมการ 

การศึ กษ าขั้ น พ้ื น ฐ าน  รวมทั้ ง วิ เค ราะห์ แน ว โน้ ม และทิ ศท างใน การ จั ด ก ารศึ กษ าป ฐมวั ย 
การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษ 
  ๒. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถ
พิเศษ ทั้งในและต่างประเทศ 
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 ๓. ส่ งเสริมและสนับสนุน ให้ สถานศึกษามี ความพร้อมในการจัดการศึ กษาปฐมวัย 
การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ   ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของ
สถานศึกษา โดย 
          ๓.๑  พัฒนาครู  ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาพิ เศษ  ผู้ ด้ อย โอกาส และผู้ มี ความสามารถพิ เศษ  และด าเนิ นการวิจั ย ในชั้ น เรียน  
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรได้ 
         ๓.๒  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
  ๔.  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้านการพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง 

 ๕.  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น  ที่จัดการศึกษาปฐมวัย  การศึกษาพิเศษ  
ผู้ด้อยโอกาส และมีความสามารถพิเศษ  เช่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  นักเรียนก่อนวัยเรียน ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา  ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี
ความสามารถพิเศษได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง ในสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้โดยครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้ ความเข้าใจและมีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายและมีความทันสมัยอยู่เสมอ 

 ๒.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  ศึ ก ษ าห ลั ก สู ต ร ก ารศึ ก ษ าขั้ น พ้ื น ฐ าน  พุ ท ธศั ก ร าช  ๒ ๕ ๔ ๔  แ ล ะม าต รฐ าน 
การเรียนรู้ทั้ง  ๘ กลุ่มสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๒.  ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดท าระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินการ
ดังนี้ 
       ๒.๑  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร 
       ๒.๒  รวบรวมข้ อมู ลแหล่ งเรียนรู้ และภู มิ ปัญ ญ าท้ องถิ่ นที่ เกี่ ย วกับ การบริห าร 
จดัการหลักสูตร  
  ๓.  พัฒนาครู  ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๔.  ส่ ง เส ริ ม แล ะสนั บ สนุ น ให้ ส ถาน ศึ กษ าจั ดท าห ลั ก สู ต รสถ าน ศึ กษ า โดยการมี 
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
  ๕.  ส่ งเส ริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ส ถาน ศึ กษ าจั ดห ลั กสู ต รเฉพ าะด้ าน  เช่ น  โรงเรี ยน 
๒ ภาษา โรงเรียนตามแนวพุทธ โรงเรียนกีฬา โรงเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอัจฉริยะ    
  ๖. ส่ ง เส ริ ม ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม อั ธ ย า ศั ย  เช่ น  Home School  
การศึกษาที่จัดในสถานประกอบการ ฯลฯ เป็นต้น 
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  ๗.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๘.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัย
ในชั้นเรียนและการนิเทศภายใน 
  ๙. ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
และน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา  

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  นักเรียนวัยเรียนทุกคนที่อยู่ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการจัดการเรียนรู้โดยครูและผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีความรู้ ความเข้าใจการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้  และมีความสามารถใน
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ๒.๓ งานศึกษา ค้นคว้า  วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 ๒. ด าเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
 ๓.  สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ
ครู ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง    
 ๔. เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ 
 ๕.  น าผลการวิจัยไปก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 

            ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
             สถานศึกษามีผลการศึกษา วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

 

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 การศึกษานอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
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   ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ๑. ครูและผู้เก่ียวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียน  
ทั้งการวัดผลการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๒. การวัดผลและประเมินผลสอดคล้องตามแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และตามสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 ๓. ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล และน าผลการวัดและ
ประเมินผลไปพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 

 ๓.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ๒. ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดท าแล้ว คัดเลือกให้เหมาะสมกับ    
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 ๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ครอบคลุม   
ด้านต่อไปนี้ 
  ๓.๑ เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 
  ๓.๒ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๓.๓ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
  ๓.๔ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ๓.๕ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และการเขียน
สื่อความ 
 ๔. บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 มีคลังเครื่องมือวัดและประเมินผลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการ       
ของสถานศึกษา 

 

 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 



๘ 
 

 ๓.๔ งานทดสอบทางการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เกี่ยวกับระบบ วิธีการ  เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ๒. วางแผนการทดสอบทางการศึกษา  ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ ง ๘ กลุ่มสาระ         
ของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๓.  ก าหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามที่กระทรวงศึกษาธิการ     
และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติก าหนด 
 ๔.  ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
 ๕. ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาและใหบ้ริการสอบวัดความรู้ ความสามารถให้กับนักเรียน 
 ๖. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา 
 ๗. จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 มีคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา และมีข้อมูลคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียน 
 
๔. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 ๔.๑ งานส่งเสริม  พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  ศึกษา  ความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
  ๒.  ด าเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพ่ือ
สนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา 
  ๓.  ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ
เทคโนโลยี 
  ๔. นิ เท ศติ ดตาม  และประเมิ น ผลการพัฒ นาสื่ อ  น วัตกรรม  และ เทค โน โลยี ท าง 
การศึกษา เพ่ือน าผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
  ๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ๖.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  สถานศึกษามีสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน
อย่างคุ้มค่า  
 
 
 
 



๙ 
 

 ๔.๒ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑.  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ทาง
การศึกษา 
 ๒. วิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อต้นแบบ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานศึกษา 
 ๓.  ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาที่ด าเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  พัฒนาสื่อ  นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์  วิจัย น าไปใช้ และเผยแพร่สื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง ได้ศึกษาและน าผลการวิเคราะห์วิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น 
 

๕. กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 ๕.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

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

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

   ๔.๑ การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ายบริหารเป็นหลักในการนิเทศ
ภ าย ใน  ส่ ง เส ริ ม ค รู เป็ น ผู้ ส ร้ า งกั ล ย าณ มิ ต ร  นิ เท ศ ภ าย ใน  ส่ ง เส ริ ม เค รื อ ข่ า ย ก ารนิ เท ศ  
ครูต้นแบบ ครูแกนน า ผู้ ปกครอง ชุมชน และภูมิปัญญา ส่ งเสริมการนิ เทศภายนอก รวมทั้ ง  
ส่งเสริมการนิเทศที่มีการรวมพลังจากทุกฝ่าย 
        ๔.๒  การนิ เท ศ โด ย ใช้ โค ร งก าร เป็ น ฐ าน  เช่ น  โค รงก ารน า ร่ อ ง  (Pilot Study) 
โครงการร่วมพัฒนา (Joint Project) เป็นต้น 
  ๕.  จัดท าสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการนิ เทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ที่ประสบผลส าเร็จ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 สถานศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดระบบการนิเทศ  และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 



๑๐ 
 

 ๕.๒ งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ประสานการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ๒. จัดท าแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 ๓. ด า เนิ น ก ารแล ะร่ ว ม มื อ กั บ ห น่ ว ย งาน ที่ เกี่ ย วข้ อ ง พั ฒ น า เค รื อ ข่ าย ก ารนิ เท ศ 
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  หรือรูปแบบเครือข่าย        
การนิเทศ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ๑.   สถานศึกษาได้รับการพัฒนาจากองค์กรเครือข่ายอย่างเป็นระบบ 
  ๒.  หน่วยงาน ชุมชน  องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 ๕.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 ๒. ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าเกณฑ์  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  ในการบริหารและการจัดการศึกษา 
 ๓. ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 ๔. สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดท ารายงานเผยแพร่ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา น าผลการรายงานไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา
ให้ได้มาตรฐาน 
 
 ๕.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
            ๑.  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
            ๒.  ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  ๒.๑  การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 



๑๑ 
 

  ๒.๒  การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
  ๒.๓  การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 
 ๓.  สนับสนุ น  ส่ ง เสริม  และเผยแพ ร่การวิ เคราะห์  วิจั ย  เกี่ ยวกับการพัฒ นาระบบ 
การบริหารและการจัดการศึกษา 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบการบริหารและการ
จัดการศึกษา และน าผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
๖. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ๖.๑ งาน ส่งเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษาระบบหลักเกณฑ์  วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจน 
กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ๒.  ศึ ก ษ า  ค้ น ค ว้ า  ห ลั ก ก าร  แ น วคิ ด  แ ล ะท ฤ ษ ฎี เกี่ ย ว กั บ ก ารจั ด ท าม าต รฐ าน 
การศึกษา แล้วน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๓ . ส่ งเสริมและสนั บสนุ น ให้ สถานศึกษาสร้างความตระหนั ก  ความรู้  ความ เข้ าใจ 
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน 
 ๔.  ส่ งเสริมและสนั บ สนุ น ให้ สถานศึ กษ าก าหนดมาตรฐานระดั บสถานศึ กษ า ให้ 
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน /ท้องถิ่น รวมทั้งการก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ใน
การแปลผลและตัดสินการผ่านมาตรฐานพร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน 
 ๕.  ร่ ว ม ก าห น ด ก ล ยุ ท ธ์ ใน ก าร พั ฒ น าระบ บ ป ระกั น คุ ณ ภ าพ ทั้ ง ร ะดั บ เข ต พ้ื น ที่ 
การศึกษา และระดับสถานศึกษา 
  ๖.  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยมีหลักการ
และแนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา 
 ๗.  นิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 สถานศึกษามีความสามารถในการจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ 

 ๖.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  จัดท าระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๒.  นิเทศ  สถานศึกษา  เพ่ือให้สามารถด าเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง 
   ๓. ร่ วมกั บ สถานศึ กษ าวิ เค ราะห์ ผลการประเมิ น เพ่ื อห าจุ ด พั ฒ นาและน ามาเป็ น 
แนวทางในการปรับปรุงสถานศึกษาท่ียังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 



๑๒ 
 

   ๔.  จัดตั้งคณะท างานเพ่ือรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์อย่างเป็นระบบ 
   ๕.  จัดตั้ งคณ ะกรรมการระดับ เขต พ้ืนที่ การศึกษา ด าเนินการตรวจสอบ วิ เคราะห์ 
ผลการประเมินคุณ ภาพภายในสถานศึ กษา เพ่ื อก าหนดนโยบายในการพัฒ นาการประกัน  
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ๖.   จัดท าระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ๗.  จัดท าเอกสารเผยแพร่ตั วอย่ างสถานศึ กษาที่ ผ่ าน เกณ ฑ์ การประเมินมาตรฐาน 
จากคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๘.  นิเทศ  ติดตาม ก ากับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์  

   ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   สถาน ศึ ก ษ าทุ ก แห่ ง ใน เข ต พ้ื น ที่ ก ารศึ ก ษ า ได้ รั บ ก ารต รวจส อบ คุณ ภ าพ ภ าย ใน 
สถานศึกษา  ทั้งโดยวิธีการประเมินตนเอง และจากคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๖.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ส่ ง เส ริ ม แ ล ะส นั บ ส นุ น ให้ ส ถ าน ศึ ก ษ าป ระ เมิ น ต น เอ ง  แ ล ะจั ด ท า ร าย ง าน 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 ๒.  พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 
  ๓.  ประสานงานกับสถานศึกษาที่ มี ความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพ่ือเสนอ 
รายชื่อสถานศึกษาต่อส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
  ๔.  ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อถึง
ก าหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
 ๕.  ประสาน  ติ ด ตามผลการประ เมิ นภ ายนอก  เพ่ื อน าม าใช้ ป ระ โยชน์ ในการจั ด 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 

 สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 ๖.๔ งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึ กษ า  วิ เค ราะห์  วิ จั ย  ม าต รฐ าน ก ารป ระกั น คุ ณ ภ าพ ภ าย ใน แล ะภ าย น อก 
สถานศึกษาของแต่ละหน่วยงาน 
 ๒.  ส่ งเสริม  สนั บสนุ นและหรือร่ว มกับสถานศึกษาด าเนิ นการวิจั ยมาตรฐานและ 
การประกันคุณภาพการศึกษา   
 ๓.   ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
มาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 



๑๓ 
 

 
 ๔.   รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษ าของ
สถานศึกษา  
 ๕. นิ เท ศ  ติ ด ต าม  ก ารวิ จั ย ม าต ร ฐ าน แ ล ะก ารป ระกั น คุ ณ ภ าพ ก ารศึ ก ษ าข อ ง 
สถานศึกษาและน าผลมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 สถานศึกษาทุกแห่งน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาใช้ในการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ       
 
๗. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  และนิเทศการศึกษา 
 ๗.๑ งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ด าเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ  และ

บริหารงานทั่วไป ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๒. รวบรวม วิ เคราะห์  และบั นทึ กข้ อมู ลทางด้ านวิชาการ ด้ านบริห ารงานบุ คคล  

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

นิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ๑. ข้อมูล พ้ืนฐานด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และบริหารงานทั่ วไป 
เป็นปัจจุบันและมีสภาพพร้อมใช้งาน 

 ๒. เขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๗.๒ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. รวบ รวม  วิ เค ราะห์ ข้ อมู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การบ ริ ห ารและการจั ด การศึ กษ าใน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๒. จัดท าแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  ๓. เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  ๔.  ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิ เทศการศึกษา 
เพ่ือด าเนินการตามแผน 
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 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ส านักงานเขต พ้ืนที่ การศึกษา มีแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิ เทศ 
การศึกษา 
 

 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 ได้รับทราบข้อมูลการ
ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 
  ๒.  ส านักงานเขตพ้ืนที่ใช้ประโยชน์จากการรายงานผลเพ่ือวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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