
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมนิเทศ ติดตาม  
และประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๐๘ 

กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

 
แนวคิด 

 กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เปนกลุมงานดําเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห วิจัย  ติดตาม  ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง
ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพไดมาตรฐานเทาเทียมกันโดยยึด
โรงเรียนเปนฐาน สงผลให ผูเรียนทั้งในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย  เกิดการเรียนรูตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายของการศึกษา 

วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือใหมีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
และสถานศึกษา 
 ๒. เพ่ือสงเสริมใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
และจัดกระบวนการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ 

๓. เพ่ือสงเสริมใหสถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน 
การศึกษาชาติ 
 ๔. เพ่ือสงเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ใหมีคุณภาพ 
 ๕.  เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา  

๖.  เพ่ือสงเสริม การศึกษา วิจัย และพัฒนาใหเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  
มีคุณภาพไดมาตรฐาน 

ขอบขายภารกิจ 

 ๑.  งานธุรการ 
 ๒.  กลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู 

     ๒.๑  งานสงเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ  ผูดอยโอกาส
และผูมีความสามารถพิเศษ 

     ๒.๒  งานสงเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      ๒.๓  งานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 
 ๓.  กลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
      ๓.๑  งานสงเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 



 ๒๐๙ 

      ๓.๒   งานสงเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
      ๓.๓   งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
      ๓.๔   งานทดสอบทางการศึกษา 
  ๔.  กลุมงานสงเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
      ๔.๑   งานสงเสริม  พัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
      ๔.๒   งานศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
 ๕.  กลุมงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
       ๕.๑  งานสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู 
      ๕.๒  งานสงเสริมสนับสนุน เครือขายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา  
หนวยงานที่เกี่ยวของ และชุมชน 
               ๕.๓  งานนิ เทศ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการบริหารและการจัด 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
     ๕.๔  งานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

๖.  กลุมงานสงเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
      ๖.๑ งานสงเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
      ๖.๒   งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 

     ๖.๓  งานสงเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
     ๖.๔  งานศึกษาคนควา  วิเคราะห  วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ๗.  กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
     ๗.๑  งานพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ 

      ๗.๒  งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา     
  ๗.๓  งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
   
    
 
   
 
 
 
 
 
 



 ๒๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 

 งานสงเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาพิเศษและผูมีความสามารถพิเศษ 
 งานสงเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 งานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลัก
สูตรและ 
กระบวนการเรียนรู 
 
 
 งานสงเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 งานสงเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผล
การศึกษา 
 งานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 
 งานทดสอบทางการศึกษา 
 
 งานสงเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
 งานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย พัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
 งานสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัด
กระบวนการเรียนรู 
 งานสงเสริม สนับสนุนเครือขายการนิเทศของเขต
พ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หนวยงานที่เกี่ยว
ของและชุมชน 

กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  

และนิเทศการศึกษา 

กลุมงานสงเสริมพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

กลุมงานนิเทศติดตามและประเมินผล
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

งานธุรการ 

กลุมงานสงเสริมและพัฒนาส่ือนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

กลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู 

กลุมงานวัดและประเมินผล 
การศึกษา 

กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 



 ๒๑๑ 

 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
บริหารและ 
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 งานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัยการพัฒนาระบบ
บริหารและ 
การจัดการศึกษา 
 
 งานสงเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 งานสงเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพ
ภายในและ 
ภายนอกสถานศึกษา 
 งานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัยมาตรฐานและ
การประกัน 
คุณภาพการศึกษา 
 
 งานพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ 
 งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศ 
การศึกษา 
 งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศ 
การศึกษา 

 
๑. งานธุรการ 

 ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษา วิเคราะห วางแผนจัดระบบขอมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุม  
ใหสามารถดําเนินงานตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๒. ศึกษา วิเคราะห สภาพของกลุม  และออกแบบ  ระบบงานสารบรรณใหเหมาะสม  
และสอดคลองกับ  ระบบงานสารบรรณของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ๓. ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุม 



 ๒๑๒ 

 ๔. ประสานงานกับกลุมอ่ืนในสํานักงาน หนวยงานและสถานศึกษาในงานธุรการ 
ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานของกลุม 
 ๕. ประสานการดําเนินงานประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารและผลงานของกลุม ใหครู  
บุคลากรทางการศึกษา  และประชาชนทั่วไปทราบ 
 ๖. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของกลุม 

 ผลสําเร็จที่คาดหวัง 

 การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมงานเปนระบบ สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เก่ียวของ 

 ๑. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพ่ิมเติม 
 ๒. ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๑๗ 
 ๓. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๔. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ 
พ.ศ.  ๒๕๒๙ และที่แกไขเพ่ิมเติม 
 ๕. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประชาสัมพันธและการขาวราชการ  
พ.ศ. ๒๕๒๕ และที่แกไขเพ่ิมเติม 

 
๒. กลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู 
 

งานศึกษาคนควา  วิเคราะห วิจัย  การพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู 

งานสงเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

งานสงเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
การศึกษาพิเศษ ผูดอยโอกาสและผูมีความสามารถ
พิเศษ  

กลุมงานพัฒนา 
หลักสูตรการศึกษา 
ข้ันพื้นฐานและ 

กระบวนการเรียนรู 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๑๓ 

 ๒.๑ งานสงเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผูดอยโอกาสและผูมี
ความสามารถพิเศษ 

 ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งวิเคราะหแนวโนมและทิศทางในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาพิเศษ  ผูดอยโอกาส  และผูมีความสามารถพิเศษ 
  ๒. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  การศึกษาพิเศษ  ผูดอยโอกาส และผูมีความ
สามารถพิเศษ ทั้งในและตางประเทศ 

 ๓. สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษามีความพรอมในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาพิเศษ  ผูดอยโอกาสและผูมีความสามารถพิเศษ   ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพ
ของสถานศึกษา โดย 
          ๓.๑  พัฒนาครู  ผูบริหาร ใหมีความรูความเขาใจ สามารถจัดการศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาพิเศษ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ และดําเนินการวิจัยในชั้นเรียน 
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรได 
         ๓.๒  การมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหนวย
งานที่เกี่ยวของในการจัดทําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผูดอยโอกาส และผูมี 
ความสามารถพิเศษ 
  ๔.  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษา
พิเศษ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ และใหความชวยเหลือสถานศึกษาในดาน 
การพัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ือง 

 ๕.  ประสานความรวมมือกับหนวยงานอื่น  ที่จัดการศึกษาปฐมวัย  การศึกษาพิเศษ  
ผูดอยโอกาส และมีความสามารถพิเศษ  เชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตน 

 ผลสําเร็จที่คาดหวัง 
  นักเรียนกอนวัยเรียน ผูมีความบกพรองทางรางกาย สติปญญา ผูดอยโอกาสและผูมี
ความสามารถพิเศษไดมีโอกาสเขารับการศึกษาอยางทั่วถึง ในสถานศึกษาที่จัดการเรียนรูโดย
ครูและผูบริหารสถานศึกษาที่มีความรู ความเขาใจและมีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรให
เหมาะสมกับกลุมเปาหมายและมีความทันสมัยอยูเสมอ 

  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เก่ียวของ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพ่ิมเติม 

 

 



 ๒๑๔ 

 ๒.๒ งานสงเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๔๔ และมาตรฐาน 
การเรียนรูทั้ง  ๘ กลุมสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
  ๒.  ศึกษา รวบรวมขอมูลและจัดทําระบบสารสนเทศ รวมทั้งสงเสริมใหสถานศึกษา
ดําเนินการดังน้ี 
       ๒.๑  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลัก
สูตร 
       ๒.๒  รวบรวมขอมูลแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหาร 
จัดการหลักสูตร  
  ๓.  พัฒนาครู  ผูบริหารสถานศึกษา ใหมีความรู ความเขาใจในการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา 
  ๔.  สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมี 
สวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย 
  ๕.  สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะดาน เชน โรงเรียน 
๒ ภาษา โรงเรียนตามแนวพุทธ โรงเรียนกีฬา โรงเรียนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โรงเรียน
อัจฉริยะ    
  ๖. สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย  เชน  Home School  
การศึกษาที่จัดในสถานประกอบการ ฯลฯ เปนตน 
  ๗.  สงเสริมและสนับสนุนใหครูออกแบบการเรียนรูและจัดการเรียนรูตามแนวปฏิรูป
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  ๘.  สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใชขอมูล
จากการวิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศภายใน 
 
  ๙. ดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
สถานศึกษา และนําขอมูลมาใชในการวางแผนพัฒนา  

  ผลสําเร็จที่คาดหวัง 
  นักเรียนวัยเรียนทุกคนที่อยูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดรับการจัดการเรียนรูโดยครู
และผูบริหารสถานศึกษาที่มีความรู ความเขาใจการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามแนวปฏิรูปการเรียนรู  
และมีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 



 ๒๑๕ 

  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เก่ียวของ 
 ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 ๒.๓ งานศึกษา คนควา  วิเคราะห วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 

 ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษาสภาพปญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 
 ๒. ดําเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู  
 ๓.  สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวน 
การเรียนรูของครู ผูบริหารตลอดจนผูเกี่ยวของ    
 ๔. เผยแพรผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู 
 ๕.  นําผลการวิจัยไปกําหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวน
การเรียนรู 

            ผลสําเร็จที่คาดหวัง 
             สถานศึกษามีผลการศึกษา วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 

               กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เก่ียวของ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพ่ิมเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๑๖ 

๓. กลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา  
 งานสงเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 

งานติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 
งานทดสอบทางการศึกษา 

งานสงเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล
การศึกษา 

กลุมงานวัดและ
ประเมินผล 
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ๓.๑ งานสงเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 

  ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. สงเสริมใหครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรูเกี่ยวกับวิธีการวัดผล และ
ประเมินผลการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๒. สงเสริมและพัฒนาผูบริหาร ครูใหใชวิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล
ในสถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๓. ศึกษา วิเคราะห  รูปแบบ  วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผล 
ในสถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๔. จัดทําคูมือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 

   ผลสําเร็จที่คาดหวัง 
 ๑. ครูและผูเกี่ยวของมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการวัดผลการเรียนรูของนักเรียน  
ทั้งการวัดผลการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๒. การวัดผลและประเมินผลสอดคลองตามแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพ่ิมเติม และตามสาระการเรียนรูของ 
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๓. ครูและผูที่เกี่ยวของใชวิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล และนําผล
การวัดและประเมินผลไปพัฒนาศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล 
 
 
 



 ๒๑๗ 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เก่ียวของ 
  ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพ่ิมเติม 
  ๒.  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

 ๓.๒ งานสงเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 

 ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ๒. ศึกษา วิเคราะห เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่ มีผู จัดทําแลว คัดเลือกให 
เหมาะสมกับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 ๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให 
ครอบคลุมดานตอไปน้ี 
  ๓.๑ เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุมสาระการเรียนรู ๘ กลุมสาระ 
  ๓.๒ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
  ๓.๓ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
  ๓.๔ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค 
  ๓.๕ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอาน คิด วิเคราะห และ
การเขียนสื่อความ 
 ๔. บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแกสถานศึกษา 

 ผลสําเร็จที่คาดหวัง 
 มีคลังเครื่องมือวัดและประเมินผลระดับเขตพื้ นที่ การศึกษาที่ สอดคลองกับ 
ความตองการของสถานศึกษา 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เก่ียวของ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แกไขเพ่ิมเติม 
 ๓.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา 

  ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  ศึกษา  วิเคราะห  แนวทาง  ในการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
  ๒. ดําเนินการ  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
  ๓. จัดทํารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
  ๔. เผยแพรผล  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
  
 
 



 ๒๑๘ 

 ผลสําเร็จที่คาดหวัง 
 สถานศึกษามีการวัดผลและประเมินผลการศึกษาที่ถูกตอง และมีคุณภาพ 

 กฎหมาย ระเบียบ และ เอกสาร ที่เก่ียวของ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แกไขเพ่ิมเติม 
 ๓.๔ งานทดสอบทางการศึกษา 

 ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  เกี่ยวกับระบบ วิธีการ  เครื่องมือวัดและประเมินผล 
การศึกษา 
 ๒. วางแผนการทดสอบทางการศึกษา  ใหครอบคลุมสาระการเรียนรูทั้ง ๘ กลุมสาระ     
ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๓.  กําหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ใหสอดคลองตามที่กระทรวง 
ศึกษาธิการและสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติกําหนด 
 ๔.  ประสานความรวมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 
 ๕. ดําเนินการทดสอบทางการศึกษาและใหบริการสอบวัดความรู ความสามารถ 
ใหกับนักเรียน 
 ๖. พัฒนาคลังขอสอบมาตรฐานการศึกษา 
 ๗. จัดสรางโปรแกรมเก็บขอมูลคุณภาพการศึกษาของผูเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู 

 ผลสําเร็จที่คาดหวัง 
 มีคลังขอสอบมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา และมี 
ขอมูลคุณภาพการศึกษาของผูเรียน 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เก่ียวของ 
 ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แกไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑๙ 

๔. กลุมงานสงเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

 
 

กลุมงานสงเสริมพัฒนา
สื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี 
ทางการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 ๔.๑ งานสงเสริม  พัฒนาสื่อ นวัตก

 ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  ศึกษา  ความตองการสื่อ นว
  ๒.  ดําเนินการพัฒนาสื่อ นวัตก
เพ่ือสนับสนุนชวยเหลือตามความตองการ
  ๓.  สงเสริมและพัฒนาครู ผูบ
นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
  ๔. นิเทศติดตาม และประเมิ
การศึกษา เพ่ือนําผลมาปรับปรุงและพัฒน
  ๕. ประสานความรวมมือกับห
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ๖.  เผยแพรประชาสัมพันธการพ

 ผลสําเร็จที่คาดหวัง 
  สถานศึกษามีสื่อ นวัตกรรม แล
การสอนอยางคุมคา  

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสาร
   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงช
 
 
 
 

งานสงเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง
การศึกษา 
งานศึกษา  คนควา วิเคราะห วิจัย  การพัฒนาสื่อ  
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

รรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
รรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อตนแบบของหนวยงาน
ของสถานศึกษา 
ริหาร ใหมีความรู ความสามารถในการพัฒนาสื่อ

นผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง 
าใหมีประสิทธิภาพ 
นวยงานภาครัฐและเอกชนในการสงเสริมการใชสื่อ 

ัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ะเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือใชในการจัดการเรียน

ที่เก่ียวของ 
าติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แกไขเพ่ิมเติม 



 ๒๒๐ 

 ๔.๒ งานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ     เทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

 ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑.  ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี    
ทางการศึกษา 
 ๒. วิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อตนแบบ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาใหสอดคลอง
กับความตองการของสถานศึกษา 
 ๓.  สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาที่ดําเนินการ ศึกษา วิเคราะห วิจัย  พัฒนาสื่อ  
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห  วิจัย นําไปใช 
และเผยแพรสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ผลสําเร็จที่คาดหวัง 
 เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแหง ไดศึกษาและนําผลการวิเคราะหวิจัยไปใช
ในการพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสภาพของทองถิ่น 

 กฎหมายที่เก่ียวของ 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แกไขเพ่ิมเติม 
 

๕. กลุมงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

งานศึกษาคนควา  วิเคราะหวิจัยการพัฒนาระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา 

งานสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัด
กระบวนการเรียนรู 

งานสงเสริมสนับสนุนเครือขายการนิเทศของเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวของและชุมชน 

งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

กลุมงานนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล 

ระบบบริหารและ 
 การจัดการศึกษา 

 
 



 ๒๒๑ 

 ๕.๑ งานสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู 

  ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ     
  ๑.  รวบรวม จัดทํา ระบบขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัด
กระบวนการเรียนรู 
  ๒. ศึกษาสภาพปญหา  ความตองการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู 

 ๓. จัดทําแผนการสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู 
 ๔. ดําเนินการนิเทศโดยใชโรงเรียนเปนฐาน และ โครงการเปนฐาน ดังนี้ 

   ๔.๑ การนิเทศโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เชน สงเสริมฝายบริหารเปนหลักในการ
นิเทศภายใน สงเสริมครูเปนผูสรางกัลยาณมิตร นิเทศภายใน สงเสริมเครือขายการนิเทศ  
ครูตนแบบ ครูแกนนํา ผูปกครอง ชุมชน และภูมิปญญา สงเสริมการนิเทศภายนอก รวมทั้ง 
สงเสริมการนิเทศที่มีการรวมพลังจากทุกฝาย 
        ๔.๒  การนิเทศโดยใชโครงการเปนฐาน เชน โครงการนํารอง (Pilot Study) 
โครงการรวมพัฒนา (Joint Project) เปนตน 
  ๕.  จัดทําสรุปรายงานผล และเผยแพรเทคนิคการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู 
ที่ประสบผลสําเร็จ 

 ผลสําเร็จที่คาดหวัง 
 สถานศึกษาไดรับการพัฒนาการจัดระบบการนิเทศ  และการจัดกระบวนการเรียนรู 
อยางมีประสิทธิภาพ 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เก่ียวของ 
 ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  และที่แกไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  

 ๕.๒ งานสงเสริมสนับสนุนเครือขายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา 
หนวยงานที่เก่ียวของและชุมชน 

ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ประสานการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือขายการนิเทศในเขตพื้นที่
การศึกษา 

 ๒. จัดทําแผนการสงเสริมสนับสนุนเครือขายการนิเทศในเขตพื้นที่การศึกษาและ 
สถานศึกษา 
 ๓. ดําเนินการและรวมมือกับหนวยงานที่ เกี่ยวของพัฒนาเครือขายการนิเทศ 
ในรูปแบบตาง ๆ ที่หลากหลาย 
  ๓.๑  พัฒนาหองเรียน หรือสถานศึกษา ใหเปนแหลงเรียนรู 



 ๒๒๒ 

  ๓.๒  จัดตั้งและดําเนินการในรูปแบบของเครือขายชุมชน 
  ๓.๓  จัดเวทีวิชาการใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
  ๓.๔  จัดเครือขายบุคคล เชน ครูแกนนํา  ครูตนแบบ  ครูแหงชาติ  เปนตน 
 ๔. จัดทําสรุปรายงาน และเผยแพรเทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบ 
เครือขายการนิเทศ 

 ผลสําเร็จที่คาดหวัง 
  ๑.   สถานศึกษาไดรับการพัฒนาจากองคกรเครือขายอยางเปนระบบ 
  ๒.  หนวยงาน ชุมชน  องคกรเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

    กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เก่ียวของ 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ และที่แกไขเพ่ิมเติม  

 ๕.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา 

 ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและการจัด 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 ๒. ศึกษาวิเคราะหและจัดทําเกณฑ  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ  ในการบริหารและการจัด 
การศึกษา 
 ๓. ดําเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัด 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 ๔. สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดทํารายงานเผยแพร 

 ผลสําเร็จที่คาดหวัง 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา นําผลการรายงานไปใชในการพัฒนา
สถานศึกษาใหไดมาตรฐาน 

   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เก่ียวของ 
 ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แกไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.๒๕๔๖  
 
 
 
 



 ๒๒๓ 

 ๕.๔ งานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

 ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 
            ๑.  ศึกษา คนควา วิเคราะหสภาพปญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัด
การศึกษา 
            ๒.  ดําเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  ๒.๑  การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  ๒.๒  การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
  ๒.๓  การพัฒนาเครือขายการนิเทศ 
 ๓.  สนับสนุน สงเสริม และเผยแพรการวิเคราะห วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ 
การบริหารและการจัดการศึกษา 

 ผลสําเร็จที่คาดหวัง 
 เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการวิเคราะห วิจัย การพัฒนาระบบการบริหาร
และการจัดการศึกษา และนําผลงานวิจัยไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เก่ียวของ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพ่ิมเติม 

 
๖. กลุมงานสงเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

งานสงเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา 

งานสงเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพ 
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
กลุมงานสงเสริม
พัฒนาระบบ 

การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

งานศึกษาคนควา  วิเคราะห วิจัย  มาตรฐานและ 
การประกันคุณภาพการศึกษา 



 ๒๒๔ 

 ๖.๑ งาน สงเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษาระบบหลักเกณฑ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจน 
กฎเกณฑ ระเบียบที่เกี่ยวของ 
 ๒.  ศึกษา คนควา หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดทํามาตรฐาน 
การศึกษา แลวนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 
 ๓. สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาสรางความตระหนัก ความรู ความเขาใจ 
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแกบุคลากรทุกคน 
 ๔.  สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษากําหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา ให 
สอดคลองกับสภาพแวดลอมและความตองการของชุมชน /ทองถิ่น รวมทั้งการกําหนดตัวบงชี้
และเกณฑในการแปลผลและตัดสินการผานมาตรฐานพรอมทั้งจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ระหวางสถานศึกษาดวยกัน 
 ๕.  รวมกําหนดกลยุทธในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา และระดับสถานศึกษา 
  ๖.  สงเสริมใหสถานศึกษาจัด สราง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยมี
หลักการและแนวคิดอยูบนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา 
 ๗.  นิเทศ ติดตาม การจัด สราง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

 ผลสําเร็จที่คาดหวัง 
 สถานศึกษามีความสามารถในการจัด สราง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ไดอยางมีคุณภาพ 

   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เก่ียวของ 
 ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แกไขเพ่ิมเติม 
 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองระบบ หลักเกณฑ วิธีการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 ๖.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  จัดทําระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
   ๒.  นิเทศ  สถานศึกษา  เพ่ือใหสามารถดําเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง 



 ๒๒๕ 

   ๓. รวมกับสถานศึกษาวิเคราะหผลการประเมินเพื่อหาจุดพัฒนาและนํามาเปน 
แนวทางในการปรับปรุงสถานศึกษาที่ยังไมไดมาตรฐานตามเกณฑ 
   ๔.  จัดตั้งคณะทํางานเพื่อรับผิดชอบและใหความชวยเหลือสถานศึกษาที่ยังไมได
มาตรฐานตามเกณฑอยางเปนระบบ 
   ๕.  จัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินการตรวจสอบ วิเคราะห 
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือกําหนดนโยบายในการพัฒนาการประกัน 
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ๖.   จัดทําระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ๗.  จัดทําเอกสารเผยแพรตัวอยางสถานศึกษาที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐาน 
จากคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
   ๘.  นิเทศ  ติดตาม กํากับ สถานศึกษาทุกแหงใหไดมาตรฐานตามเกณฑ  

   ผลสําเร็จที่คาดหวัง 
   สถานศึกษาทุกแหงในเขตพื้นที่การศึกษาไดรับการตรวจสอบคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา  ทั้งโดยวิธีการประเมินตนเอง และจากคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เก่ียวของ 
   ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แกไขเพ่ิมเติม 
   ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องระบบ หลักเกณฑ วิธีการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ๖.๓ งานสงเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถาน
ศึกษา 
  ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดทํารายงาน 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 ๒.  พิจารณาใหขอเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา 
  ๓.  ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพรอมรับการประเมินภายนอก เพ่ือเสนอ 
รายชื่อสถานศึกษาตอสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
  ๔.  ประสานงานกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
เม่ือถึงกําหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
 ๕.  ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพ่ือนํามาใชประโยชนในการจัด 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 



 ๒๒๖ 

 ผลสําเร็จที่คาดหวัง 

 สถานศึกษามีความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เก่ียวของ 
 ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องระบบหลักเกณฑ วิธีการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 ๖.๔ งานการศึ กษ า  ค นค ว า  วิ เค ราะห  วิ จั ย  ม าต รฐานและการป ระกั น 
คุณภาพการศึกษา 

 ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษา วิเคราะห วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
สถานศึกษาของแตละหนวยงาน 
 ๒.  สงเสริม สนับสนุนและหรือรวมกับสถานศึกษาดําเนินการวิจัยมาตรฐานและ 
การประกันคุณภาพการศึกษา   
 ๓.   สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษานําผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษามาใชในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ๔.   รวบรวมและเผยแพรผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  
 ๕. นิเทศ  ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
สถานศึกษาและนําผลมาใชในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ผลสําเร็จที่คาดหวัง 
 สถานศึกษาทุกแหงนําผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาใช
ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ       
   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เก่ียวของ 
  ๑ . พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แกไขเพ่ิมเติม 
  ๒.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องระบบหลักเกณฑ วิธีการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  ๓.  มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
 
 



 ๒๒๗ 

๗. กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  และนิเทศการ
ศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ 
กลุมงานเลขานุการ
คณะกรรมการ 

ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และ 
นิเทศการศึกษา 

 
 ๗.๑ งานพัฒนาระบบขอมูล และส

 ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ดําเนินการใหมีฐานขอมูล

และบริหารงานทั่วไป ของเขตพื้นที่การศึก
 ๒. รวบรวม วิเคราะห และบัน

ดานบริหารงานงบประมาณ และดานบริหา
 ๓. ปรับปรุงระบบฐานขอมูลให
 ๔. เผยแพรขอมูลในระบบเครือ
 ๕.   รายงานผลการวิเคราะห  ข

ผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึก

 ผลสําเร็จที่คาดหวัง 
 ๑. ขอมูลพ้ืนฐานดานวิชาการ 
เปนปจจุบันและมีสภาพพรอมใชงาน 

 ๒. เขตพ้ืนที่การศึกษามีขอมูลเ

         กฎหมาย  ระเบียบและเอกสา
 ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห
 ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบบริห
 

งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา 
งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา 
ารสนเทศ 

ดานวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ  
ษา 
ทึกขอมูลทางดานวิชาการ ดานบริหารงานบุคคล 
รงานทั่วไป ในระบบฐานขอมูล 
เปนปจจุบัน 
ขายและ  Internet 
อมูลตอคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
ษา 

ดานบุคลากร ดานงบประมาณ และบริหารงานทั่วไป 

พ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

รที่เก่ียวของ 
งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  และที่แกไขเพ่ิมเติม 
ารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  



 ๒๒๘ 

 ๗.๒ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. รวบรวม วิเคราะหขอมูลที่ เกี่ยวของกับการบริหารและการจัดการศึกษาใน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๒. จัดทําแผนยุทธศาสตรการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  ๓. เสนอแผนยุทธศาสตรตอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา 
  ๔.  ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
เพ่ือดําเนินการตามแผน 

 ผลสําเร็จที่คาดหวัง 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ 
การศึกษา 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เก่ียวของ 
 ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ 
 ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ๓.  กฎกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ การดําเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การ
ศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๖ 

 ๗.๓ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  รวบรวม ประมวล วิเคราะหขอมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
การบริหารและการจัดการศึกษา 
  ๒.  จัดทําสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ตอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

 ผลสําเร็จที่คาดหวัง 
  ๑.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดรับทราบ
ขอมูลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 
  ๒.  สํานักงานเขตพื้นที่ใชประโยชนจากการรายงานผลเพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 



 ๒๒๙ 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เก่ียวของ 
  ๑.  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  พ.ศ. ๒๕๒๖ 
  ๒. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจราชการของผูตรวจราชการ  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
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