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คำนนำน

พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
หมวด  5  มาตรา  39  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. 2546  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553  มาตรา  8  มาตรา  34  วรรคสอง ได้กำาหนดให้มีการแบ่งเขต
พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดอ้อกประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร
กำาหนดให้มีสำานักงานเขตพ้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนำานวน 183 เขต และสำานักงานเขตพื้นที่
มธัยมศึกษา จำนำานวน 42 เขต และได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายใน
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยแบ่งส่วนราชการภายในสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา  ออกเป็น 8 กลุ่ม และออกประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายใน
สำานักงานเขตพื้นที่มัธยมศกึษา  ออกเป็น 7 กลุ่ม

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จำนึงได้จำนดัทำาคม่มือการปฏิบิบัติงานข้ึน เพื่อให้การ
ปฏิบิบัติงานของสำานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา และสำานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ มีการพฒันาระบบการปฏิบิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบิบัติงาน  

สำาหรับ คม่มือปฏิบิบัติงานฉบับน้ี มรีายละเอียดของกระบวนงานและคม่มือข้ันตอนการปฏิบิบัติงานของ
กลุ่มนิเทศ  ตดิตาม  และประเมินผลการจำนดัการศกึษา  ซ่ึงเป็นกลุ่มหน่ึงในสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษา และสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา มีบทบาท อำานาจำน หน้าที่สำาคัญ 8 ประการ 
ซ่ึงเกี่ยวกับ การพัฒนาหลักสมตร  กระบวนการเรียนรม ้ การวัดและประเมินผลการศกึษา  การประกัน
คุณภาพการศกึษา  การนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจำนดัการศึกษา  การพัฒนาสื่อนวตักรรมและ
เทคโนโลยี  งานเลขานุการคณะกรรมการตดิตาม  ตรวจำนสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขต
พืน้ที่การศึกษา  และรว่มสนับสนุนการปฏิบิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนากการวิเคราะห์  บทบาท 
อำานาจำน หน้าที่ ตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เพื่อให้เกิดเป็นภาระงาน 

ดงัน้ัน  เพื่อให้คม่มือปฏิบิบัติงาน นิเทศตดิตาม และประเมินผลการจำนดัการศึกษา ฉบับน้ี สามารถนำา
ไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  จำนึงตอ้งอาศัยการวิพากษ์จำนากผม้ที่มี
ความรมค้วามสามารถ มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ภาระงานมีความครอบคลุม ถมกตอ้ง  และชัดเจำนน

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ขอขอบคุณคณะทำางานที่ดำาเนินการจำนดัทำาคม่มือ
การปฏิบิบัติงานสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และคณะผม้วพิากษ์จำนากภมมิภาคตา่ง ๆ  ไว ้ ณ  โอกาสน้ี 
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สารบัญ
หน้า

คำานำา
สารบัญ
ตารางวิเคราะห์บทบาท  อำานาจ  หน้าท่   ตามประกาศกระทรวงศกกษาธิกิาร 1
คู่มือข้ันตอนการปฏิบัติงาน
1. งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา หลักสตูรการศกกษาข้ันพื้นฐาน หลักสตูรการศกกษา

ระดบัก่อนประถมศกกษา(หลักสูตรการศกกษาปฐมวัย) และหลักสูตรการศกกษาพิเศษ
23

2. งานศกกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื อพัฒนา หลักสูตรการสอน และกระบวนการเร่ยนรูข้องผู้เร่ยน 31
3. งานวิจัย  พฒันา  ส่งเสริม  ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลเก่ ยวกับการวัดและประเมินผล

การจดัการศกกษา
3.1 ระดับชั้นเร่ยนและสถานศกกษา 38
3.2 ระดับเขตพื้นท่ การศกกษา 44
3.3 ระดับชาติ 50

4. งานวิจัย  พฒันา  ส่งเสริม  มาตรฐานการศกกษา และการประกันคุณภาพการศกกษา  ประเมิน  
ตดิตาม และตรวจสอบคุณภาพการศกกษา
4.1 งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศกกษาและการประกันคุณภาพการศกกษา 56
4.2 งานตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกกษา 62
4.3 งานวิจยัพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศกกษา 68
4.4 งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก 74

5. งานนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศกกษา
5.1 งานส่งเสริม  และพัฒนาระบบการนิเทศและการจดักระบวนการเร่ยนรู้ 79
5.2 งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นท่ การศกกษา สถานศกกษา หน่วยงานท่ 

เก่ ยวข้องและชุมชน
85

5.3  งานนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศกกษา
6. งานศกกษาวิเคราะห์  วิจัย  พฒันา ส่งเสริม  และพัฒนาสื อนวัตกรรม และเทคโนโลย่ทางการศกกษา

6.1 งานส่งเสริม พัฒนาสื อ นวตักรรมและเทคโนโลย่ทางการศกกษา
6.2 งานศกกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื อนวตักรรม และเทคโนโลย่ทางการศกกษา

7. งานเลขานุการคณะกรรมการตดิตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการศกกษา
 ของเขตพื้นท่ การศกกษา

8. งานปฏิบัติงานร่วมกบั หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื นท่ เก่ ยวข้องหรือท่ ได้รบัมอบ
หมาย

บรรณานุกรม
ภาคผนวก



ประเภทเอกสาร :  คูมื่อขั้นตอนการดำาเนนนงาน
ชื่อเอกสาร : งานประสาน ส่งเสรนม สนับสนุนและพัฒนา

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และหลักสูตรการศึกษาพนเศษ



1. ชื่องาน   (  กระบวนงาน  )
ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศกึษาข้ันพื้นฐาน หลักสูตรการศกึษา

ปฐมวัย และหลักสูตรการศกึษาพิเศษ

2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจดัการศึกษามีประสทิธิภาพ 

สามารถดเาเนินการเปไนไปตามเปหาหมาย บรรลุผลตามภารกิจขององค์กรกร  สเานักงานค์กณะกรรมการการ
ศกึษาข้ันพื้นฐาน จงึได้จดัทเาค์กู่มือการปฏิบัติงานข้ึน โดยมวีัตถุประสงค์กรดังน้ี

1. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของกลุ่มงานพัฒนาหลักสตูรการศกึษาข้ันพื้นฐานและ
กระบวนการเรียนรู้ กลุ่มนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจดัการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและสามารถ
ดเาเนินการบรรลุผลตามเปหาหมาย

2. เพื่อใช้เปไนแนวทางในการดเาเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตร
การศกึษาข้ันพื้นฐาน หลักสตูรการศกึษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

3. ขอบเขตของงาน
เปไนแนวทางสเาหรับกลุ่มนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจดัการศึกษาใช้ในการปฏิบัติงาน

เพื่อประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพฒันาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

4. คำาจำำากัดความ
    หลักสตูรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (Basic Education Curriculum) หมายถึง  หลักสูตรที่ใช้ใน

การจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาผู้เรียนในระดบัการศกึษาที่ต่เากวา่อดุมศึกษา โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีค์กวาม
สมบูรณรทั้งดา้นรา่งกาย จติใจ และสติปัญญา อีกทัง้มีค์กวามรูแ้ละทักษะที่จเาเปไนสเาหรับการดเารงชีวติ และมี
ค์กุณภาพไดม้าตรฐานสากลเพื่อการแข่งขันในยุค์กปัจจุบัน  หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานประกอบด้วยสว่นที่
เปไนแกนกลางซ่ึงกเาหนดโดยหน่วยงานสว่นกลางและส่วนที่มีสาระสอดค์กล้องกับสภาพชุมชนและท้องถ่ินซ่ึง
สเานักงานเขตพื้นที่การศึกษากเาหนดกรอบหลักสูตร รว่มกับสถานศึกษาและท้องถ่ิน นอกจากน้ียังมีส่วนที่
เปไนเน้ือหาสาระทีส่ถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถกเาหนดเพิ่มเติมข้ึนเองได้ เพื่อให้สอดค์กล้องเหมาะสมกับ
ค์กวามสนใจ ค์กวามต้องการ และค์กวามถนัดของผู้เรียน

    การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education) หมายถึง การศึกษาที่มุ่งอบรมเลี้ยงดูเด็ก
กอ่นการศึกษาภาค์กบังค์กับ เพื่อเตรยีมเด็กให้มีค์กวามพรอ้มทุกดา้นในการที่จะเข้ารับการศึกษาตอ่ไป  การ
จดัการศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษาอาจจดัเปไนสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนยรเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาล  ศูนยร
เด็กก่อนเกณฑรในวดัหรือมัสยิด หรือจดัเปไนชั้นเด็กเล็กในโรงเรียนประถมศึกษา
              การศึกษาพนเศษ (Special Education) หมายถึง การจดัการศกึษาให้สเาหรับบุค์กค์กลที่มี



ค์กวามตอ้งการพิเศษ ไดแ้ก่ เด็กปัญญาเลิศ เด็กที่มีค์กวามบกพร่องดา้นสติปัญญา เด็กที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้
เด็กพิการซ้เาซ้อน เด็กที่มีค์กวามบกพร่องทางรา่งกายและสุขภาพ เด็กที่มีค์กวามบกพรอ่งดา้นสายตา เด็กที่มี
ค์กวามบกพร่องดา้นการได้ยิน เดก็ที่มีปัญหาด้านอารมณร และสังค์กม หรือเด็กที่มีปัญหาดา้นพฤติกรรม ซ่ึงเด็ก
กลุ่มพิเศษเหล่าน้ี ไม่สามารถได้รับประโยชนรอย่างเต็มที่จากการจดัการศึกษาแบบเดียวกันกับเด็กปกติ 
              ดงัน้ัน การศึกษาพิเศษจึงมีค์กวามจเาเปไนต่อการจดัการศึกษาแก่เด็กกลุ่มพิเศษดังกลา่ว ซ่ึงการ
จดัการศึกษาพิเศษไดร้วมถึงด้านกระบวนการสอน วธิีการสอน เน้ือหาวชิา (หลักสูตร) เค์กรื่องมือและอุปกรณร
ในการจดัการเรียนการสอนที่สนองตอบต่อค์กวามสามารถ และค์กวามตอ้งการของเด็กพิเศษเปไนรายบุค์กค์กล
              กรอบหลกัสูตรระดับท้องถน่น (Local Curriculum Framework) หมายถึง กรอบทิศทาง   
ในการพัฒนาค์กุณภาพผู้เรียนในแต่ละท้องถ่ิน  ซ่ึงจัดทเาโดยเขตพื้นที่การศึกษา  หรอืหน่วยงานที่รบัผิดชอบ
ในระดับท้องถ่ิน  มีองค์กรประกอบสเาค์กัญ ได้แก่ เปหาหมายและจุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียนในท้องถ่ิน  สาระ 
การเรียนรูท้้องถ่ิน  และการประเมินค์กุณภาพผู้เรียนระดับท้องถ่ิน  สถานศึกษาในเขตพื้นที่น้ัน ๆ จะใช้ข้อมูล
ในกรอบหลักสูตรระดับท้องถ่ินเปไนแนวทางในการจดัทเาหลักสตูรสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ค์กุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  และเปไนสมาชิก ที่ดีของสังค์กม  มีค์กวามรกัและหวงแหนมรดกทางสังค์กม  
มีค์กวามรูค้์กวามเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา  การแก้ปัญหาการดเารงชีวติ  และการประกอบอาชีพในชุมชน

5. ขัน้ตอนการปฏนบัตนงาน
1.  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศกึษาข้ันพื้นฐาน 

1.1 วิเค์กราะหร สังเค์กราะหรข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ หลักสตูรแกน
กลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชีว้ัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางทั้ง
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1.2 ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหลักสตูร แนวทางการจดัการเรียนรู ้แนวทางการจัด
กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน แนวทางการวัดผลและประเมินผล แนวทางการวดัผลและประเมินค์กุณลักษณะ      
อันพงึประสงค์กร  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผู้เรียนในพื้นที่ รวมทั้งศึกษาสภาพปัญหา บริบททางสังค์กม และ
ค์กวามตอ้งการของท้องถ่ิน ชมุชน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาค์กต

1.3 ดเาเนินการจดัทเากรอบหลักสูตรระดับท้องถ่ินด้วยกระบวนการทเางานแบบมีส่วนร่วม 
และเผยแพร่ให้สถานศึกษาในสังกัดนเาไปใช้ในการจดัทเาหลักสูตรสถานศึกษา

1.4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ค์กรู และบุค์กลากรทางการศกึษา ให้มี
ค์กวามรู ้ค์กวามเข้าใจในการพฒันาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาข้ันพื้นฐาน 
พทุธศกัราช 2551 

1.5 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทเาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดค์กลอ้งกับหลักสูตร
แกนกลาง กรอบหลักสูตรระดับท้องถ่ิน และค์กวามตอ้งการ จดุเน้นของสถานศึกษาดว้ยกระบวนการทเางาน
แบบมีส่วนร่วม

1.6 ส่งเสริมและประสานค์กวามร่วมมือระหว่างสเานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา 
และชุมชนอย่างสม่เาเสมอเพื่อร่วมมอืช่วยเหลือกันในการพัฒนาและใช้หลักสตูรสถานศึกษา



1.7 นิเทศ กเากับ ติดตาม ให้ค์กเาแนะนเา ชว่ยเหลือผู้บริหารสถานศึกษาและค์กรูผู้สอนเพื่อให้
เกิดการปรับปรุง/พฒันาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีค์กุณภาพ

1.8 ตรวจสอบ และประเมินค์กุณภาพหลักสตูร
1.9 สรปุรายงาน และเผยแพร่ผลการใช้/การพัฒนาหลักสูตร

2. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศกึษาปฐมวัย
2.1 วิเค์กราะหร สังเค์กราะหรข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ หลักสตูรการศกึษา

ปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ค์กู่มือหลักสตูรการศกึษาปฐมวัย ทศิทางการพัฒนาการศกึษาปฐมวัย รวมทั้ง
ศกึษาศึกษาสภาพปัญหา บริบททางสังค์กม และค์กวามตอ้งการของท้องถ่ิน ชุมชน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ในอนาค์กต

2.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ค์กรู และบุค์กลากรทางการศกึษา ให้มี
ค์กวามรู ้ค์กวามเข้าใจในการพฒันาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พทุธศกัราช 2546 

2.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทเาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ให้สอดค์กล้องกับ
หลักสตูรการศกึษาปฐมวัย พทุธศกัราช 2546 ดว้ยกระบวนการทเางานแบบมีส่วนร่วม และนเาไปใช้จดั
ประสบการณรและกิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาผู้เรียนทกุดา้นอย่างสมดุล

2.4  ส่งเสริมและประสานค์กวามรว่มมือระหวา่งสเานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา 
และชุมชนอย่างสม่เาเสมอเพื่อร่วมมอืช่วยเหลือกันในการพัฒนา  และใช้หลักสตูรสถานศึกษาปฐมวัย

2.5  ประสานค์กวามร่วมมือกบัหน่วยงานอื่น ที่จัดการศึกษาปฐมวัย เช่น องค์กรกรปกค์กรอง  
สว่นท้องถ่ิน กรมการศาสนา สเานักงานตเารวจแห่งชาต ิกระทรวงสาธารณสุข เปไนต้น

2.6 นิเทศ กเากับ ติดตาม ให้ค์กเาแนะนเา ชว่ยเหลือผู้บริหารสถานศึกษาและค์กรูผู้สอนเพื่อให้
เกิดการปรับปรุง/พฒันาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้มีค์กุณภาพ

2.7 ตรวจสอบ และประเมินค์กุณภาพหลักสตูร
2.8 สรปุรายงาน และเผยแพร่ผลการใช้/การพัฒนาหลักสูตร

           3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศกึษาพเิศษ
3.1  รวบรวม ศึกษา วิเค์กราะหร และสังเค์กราะหรข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 

อาทิ แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย นโยบายและแผนจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
การศกึษาพเิศษ 

3.2  ประสานงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีค์กวามพร้อมในการจดัการศึกษา 
สเาหรับผู้เรียนตามประเภทเด็กที่มีค์กวามต้องการพิเศษในรูปแบบที่เหมาะสม 

3.3  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ค์กรู และบุค์กลากรทางการศึกษา 
ให้มีค์กวามรู ้ค์กวามเข้าใจในการจดัการศึกษาพิเศษ ให้สามารถบริหารจดัการและวางแผนจัดการศึกษาสเาหรับ
ผู้เรียนตามประเภทเด็กที่มีค์กวามต้องการพิเศษ 



7.  แบบฟอร์มที่ใช้
           สเานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กเาหนดตามค์กวามเหมาะสม

8. เอกสารอ้างอนง 
1.  หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. แนวทางการบริหารจดัการหลักสูตรตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พทุธศกัราช 2551
3. แนวทางการจดัการเรียนรู ้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พทุธศกัราช 2551
4. แนวทางการจดักจิกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พทุธศกัราช 2551
5. แนวปฏิบัติการวดัและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาข้ันพื้นฐาน 

พทุธศกัราช 2551
6. แนวทางการวัดและประเมินค์กุณลักษณะอันพึงประสงค์กร  ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศกึษาข้ันพื้นฐาน พทุธศักราช 2551
7. แนวทางการตรวจสอบองค์กรประกอบหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง

การศกึษาข้ันพื้นฐาน พทุธศักราช 2551
8. แนวทางในการจดัทเากรอบหลักสูตรระดบัท้องถ่ินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา   

ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
9. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
10. ค์กู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พทุธศักราช 2546
11. หลักสูตรการศึกษาพิเศษ
12. พระราชบัญญัติการศึกษาเพือ่ค์กนพิการ พุทธศักราช 2551

มีค์กุณภาพ

สรปุรายงานผล และเผยแพรป่ระชาสัม
พนธร



9. แบบฟอร์มมาตรฐานงาน
ชื่องาน (กระบวนงาน) ประสาน สง่เสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรการศึกษาพเิศษ สำานักงานเขตพื้นที่กการศึกษา กลุ่มนิเทีศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รหัสเอกสาร : 
วัตถปุระสงค์  1. เพืกอพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเร่ยนรู้ กลุ่มนิเทีศ ตดิตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาให้ม่ประสิทีธิภาพและสามารถดำาเนินการ
บรรลุผลตามเป้าหมาย   
                  2. เพืกอใช้เป็นแนวทีางในการดำาเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
ลำาดับัที่่ ผังขั้นตอนการดัำาเนนนงาน รายละเอ่ยดังาน เวลาดัำาเนนนการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรั้บผนดัชอบ

1. 1.1 วิเคราะห์ สงัเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาที ิหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาข้ันพื้นฐาน พทุีธศักราช 2551 มาตรฐานการเร่ยนรู้ ตัวช่้วัดและสาระการเร่ยนรู้แกนกลาง
ทีั้ง 8 กลุ่มสาระการเร่ยนรู้  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
1.2 ศึกษาแนวทีางการบริหารจัดการหลักสูตร ผลสัมฤทีธ์ิทีางการเร่ยนของผู้เร่ยนในพื้นที่ก รวม
ทีั้งศึกษาสภาพปัญหา บริบทีทีางสังคม และความต้องการของที้องถิกน ชุมชน แนวโน้มการ
เปล่กยนแปลงในอนาคต 

ตลอดปี ม่ระบบสารสนเทีศที่กครบถ้วน
เป็นปัจจุบัน

กลุ่มนิเทีศฯ

2. 2. ดำาเนินการจัดทีำากรอบหลักสูตรการศึกษาระดับที้องถิกนด้วยกระบวนการทีำางานแบบม่ส่วน
ร่วมและเผยแพร่ให้สถานศึกษาในสังกัดนำาไปใช้ในการจัดทีำาหลักสูตรสถานศึกษา

กำาหนดตามความ
เหมาะสม

ม่กรอบหลักสูตรระดับที้องถิกน กลุ่มนิเทีศฯ

3. 3.1 ส่งเสริม สนับสนุน และพฒันาผู้บริหารสถานศึกษา คร ูและบุคลากรทีางการศึกษา ให้ม่
ความรู้ ความเข้าใจในการสร้าง ใช ้และประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทีำาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลาง และความต้องการของที้องถิกนด้วยกระบวนการทีำางานแบบม่ส่วนร่วม

กำาหนดตามความ
เหมาะสม

สถานศึกษาม่หลักสูตรสถาน
ศึกษา ที่กสอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน
และกรอบหลักสูตรทีอ้งถิกน

กลุ่มนิเทีศฯ

4. 4.ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างสำานักงานเขตพื้นที่กการศึกษา สถานศึกษา ชมุชน 
และหน่วยงานที่กเก่กยวข้องอย่างสมกำาเสมอเพืกอร่วมมือช่วยเหลือกันในการพัฒนาและใช้หลักสูตร
สถานศึกษา

กำาหนดตามความ
เหมาะสม

ความร่วมมือระหว่างสำานักงาน
เขตพื้นที่กการศึกษา สถาน
ศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่ก
เก่กยวข้อง

กลุ่มนิเทีศฯ

5. 5. นิเทีศ กำากับ ตดิตาม ให้ความช่วยเหลือแนะนำาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเพืกอให้เกิด
การปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ม่คุณภาพ

กำาหนดตามความ
เหมาะสม

กลุ่มนิเทีศฯ ม่แผนการนิเทีศ
ด้านการพัฒนาและการใช้
หลักสูตรที่กสามารถนำาไปปฏิบัติ
การนิเทีศได้จริง

กลุ่มนิเทีศฯ

6. 6. ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตร ทีกุปีการศึกษา/
ตามรอบที่กกำาหนด

- ม่กรอบหลักสูตรระดับที้อง
ถิกนที่กม่คุณภาพ
- สถานศึกษาม่หลักสูตรสถาน
ศึกษาที่กม่คุณภาพ

กลุ่มนิเทีศฯ

7. 7. สรุปรายงาน และเผยแพร่ เมืกอการประเมิน
เสร็จสิ้น

กลุ่มนิเทีศฯม่รายงานผลการ
ดำาเนินงานประจำาปีที่กม่คุณภาพ

กลุ่มนิเทีศฯ

เอกสารอ้างอนง : 1.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทีธศักราช 2551    2. แนวทีางการบริหารจัดการหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พทุีธศักราช 2551 3. แนวทีางการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พทุีธศักราช 2551  4. แนวทีางในการจัดทีำากรอบหลักสูตรระดับที้องถิกนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พทุีธศักราช 2551  5. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทีธศักราช 2546   6. คู่มือหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทีธศักราช 2546  7. พระราชบัญญัติการศึกษาเพืกอคนพิการ พ.ศ. 2551

คำาอธินบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน                 จดุเริกมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                การตัดสินใจ              ทีศิทีางหรือการเคลืกอนไหวของงาน จุดเชืกอมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)

ปรั
บป
รุง 
พัฒ
นา
/
วิจั
ย

ม่คุณภาพ

ไม่มีคุณภาพ

นิเทีศ กำากับ ติดตาม  ให้ความชว่ยเหลือ และแนะนำาสถาน
ศึกษาในการใช้หลักสูตร

ตรวจสอบและประเมิน

ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหวา่งเขตพื้นที่กการศึกษา สถาน
ศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่กเก่กยวข้องในการใช้หลักสูตร

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลจากเอกสาร
และแหลง่ข้อมูลต่าง ๆ

จัดทีำา หลักสูตร เผยแพร ่และพัฒนากร
อบหลักสูตรระดับที้องถิกน

ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้สถานศึกษาจดัทีำาหลักสูตรสถานศึกษา

การศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาปฐมวยั การศึกษาพิเศษ

สรปุรายงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์



ประเภทเอกสาร :  คูม่ือขั้นตอนการดำาเนนนงาน
ชือ่เอกสาร : งานพัฒนาส่งเสรนมมาตรฐานการศึกษา

และการประกันคุณภาพการศึกษา



1. ช่ืองาน   (  กระบวนงาน  )
งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกนัคุณภาพการศึกษา

2. วตัถุประสงค์
1.  เพื่อเป็นแนวทางในการดำาเนินงานส่งเสริม  สนับสนุน ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ของสถานศึกษา
2. เพื่อเป็นแนวทางในการดำาเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

3. ขอบเขตของงาน
เป็นการดำาเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาสามารถดำาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อยา่งเป็นระบบ 
ตามกฎกระทรวงวา่ดว้ย ระบบ หลักเกณฑ์ และวธิีการประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2553 และประกาศคณะ
กรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่องกำาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิิบัติเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2554 และที่เพิ่มเติม

4. คำาจำำากัดความ
การประเมนนคุณภาพภายใน หมายความว่า การประเมินคุณภาพการจัดการศกึษา การตดิตาม  และ

การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกำาหนดสำาหรับ
การประกนัคุณภาพภายใน ซ่ึึงกระทำาโดยบุคลากรของสถานศึกษาน้ันหรือโดยหน่วยงานต้นสังกดัที่มีหน้าที่
กำากับดลแลสถานศึกษา

ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายความว่า การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่
ดำาเนินการการอย่างมรีะบบ ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ดังน้ี

1. กำาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. จดัทำาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถาน

ศกึษา
3. จดัระบบบริหารและสารสนเทศ
4. ดำาเนินงานตามแผนพัฒนากาจดัการศึกษาของสถานศึกษา
5. จดัให้มีการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
6. จดัให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา
7. จดัทำารายงานประจำาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
8. จดัให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างตอ่เน่ือง
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายความวา่ กระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสล่คุณภาพ ทีส่อดคล้อง

กับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการกำาหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบและโครงสร้าง การวางแผน 



และการดำาเนินงานตามแผน รวมทั้งการสรา้งจติสำานึกให้เหวนว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะตอ้งดำาเนินการ
อยา่งต่อเน่ืองและเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน  โดยระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย 
การประเมินคุณภาพภายใน การตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การพฒันาคุณภาพการศึกษา

5. ข้ันตอนการปฏนบัตนงาน
1. ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ ระเบียบ มาตรฐาน แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ การประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาชาติ  มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานการศกึษาข้ันพื้นฐาน  
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ความตอ้งการของชุมชนและท้องถ่ิน และ
มาตรฐานหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. จัดทำามาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา และนำาเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่        
ให้ความเหวนชอบ และประกาศใช้

2.1 จัดทำามาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษา
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับ และแสดงเอกลักษณ์ของเขตพื้นที่
การศกึษา

2.2 นำามาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่ ให้ความ
เหวนชอบ

2.3 ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกดัและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาดำาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็น

ระบบ
3.1 สรา้งความตระหนัก ความรล ้ความเข้าใจให้บุคลากรของเขตพื้นที่การศึกษาและสถาน

ศกึษา เกี่ยวกับการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงวา่ดว้ย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2553 และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้น
ฐาน เรื่องกำาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.
2554 และที่เพิ่มเติม

3.2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาจดัทำามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และนำาไป
ใชใ้นการดำาเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

3.3 กำาหนดแนวปฏิิบัติในการจดัทำารายงานประจำาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน

3.4 รวบรวม และสังเคราะห์จุดเด่น จดุที่ควรพัฒนา จากรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

3.5 จัดทำาสรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การ
ศกึษา



4. การนิเทศ ตดิตามการพัฒนาคณุภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
4.1 วิเคราะห์และสรุปผล การรายงานการประเมินคุณภาพภายใน และผลการประเมิน

คุณภาพภายนอก
4.2 จัดทำาแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ระยะ 3-5 ปี) และแผน

ปฏิิบัติการประจำาปีที่สอดคล้องกัน
4.3 ดำาเนินการตามยุทธศาสตร ์มาตรการ และการปฏิิบัติที่กำาหนดตามแผนพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาและแผนปฏิิบัติการประจำาปี
4.4 นิเทศ ตดิตาม ผลการดำาเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา
4.5 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรล้ นำาเสนอผลเพื่อแสดง จดุเด่น จุดควรพัฒนา

5. ประเมินผลการดำาเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศกึษา  
5.1 ประเมินผลการดำาเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศกึษาตามระบบประกันคุณภาพการ

ศกึษา
5.2 วิเคราะห์ผลการประเมิน และนำาผลมาใช้เพื่อวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศกึษา

6.  สรปุรายงานผลการดำาเนินการ จดัทำาเอกสารเผยแพร่ และนำาผลการประเมินไปวางแผน
ปรับปรุงการดำาเนินงาน

6. Flow Chart   การปฏนบัตนงาน

จัดทำามาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา เสนอขอความเหวนชอบ และประกาศ

นิเทศ  ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  ประเมินผลการดำาเนินงาน

ไม่มีคุณภาพ

ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษา ดำาเนินงานและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

ศึกษาวิเคราะห์ หลักเกณฑ ์ระเบียบ มาตรฐาน แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา

สรุปรายงาน ผลการดำาเนินการ จัดทำาเอกสารเผยแพร่ 
นำาผลการประเมินไปวางแผนปรับปรุงการดำาเนินงาน 

มีคุณภาพ

ปรับ/แก้ไข



7.  แบบฟอร์มท่ีใช้

    7.1 แบบนิเทศติดตามระบบการดำาเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
    7.2 แบบประเมินผลการดำาเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

           7.3 แบบรายงานผลการนิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำาเนินงานระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา

8. เอกสาร  /   หลักฐานอ้างอนง 

8.1  มาตรฐานการศึกษาชาติ ฉบับปัจจุบัน
8.2 มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับปฐมวัย ฉบับปัจจุบัน และมาตรฐานการศึกษาอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้อง
8.3 กฎกระทรวง ว่าดว้ยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2553
8.4 พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทุกฉบับ
8.5 หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.
8.6 มาตรฐานการศึกษาระดบัการศกึษาข้ันพื้นฐาน และระดบัปฐมวัย ของสำานักงานเขตพื้นที่การ

ศกึษา



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน กลุม่งานนิเทศ   

 9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 
ช่ืองาน งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  สำานักงานเขตพ้นนท่ีกการศึกษาการศึกษา กลุ่มนิเทีศ ติดตามและประเมินผลการจััดการศึกษา รหัสเอกสาร : ………
วัตถปุระสงค์    1.  เพ้กอเป็นแนวทีางในการดำาเนินงานส่งเสริม  สนับสนุน ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา

    2. เพ้กอเป็นแนวทีางในการดำาเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ลำาดัับที่่ ผังข้ันตอนการดัำาเนนนงาน รายละเอ่ยดังาน เวลาดัำาเนนนการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผนดัชอบ

1. 1. ศึกษาวิเคราะห์ หลักเกณฑ์์ ระเบ่ยบ แนวคิดทีฤษฎ่เก่กยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  มาตรฐานการศึกษาชาต/ิปฐมวัย/พ้นนฐาน/ภายนอก (สมศ.)ควา
มต้องการชุมชน/ท้ีองถิกน แลมาตรฐานการศึกษาอ้กน ๆ ท่ีกเก่กยวข้อง

ตลอดปี ม่เอกสาร คู่ม้อแนวทีางระบบ
การประกันคุณภาพการ
ศึกษา ท่ีกม่คุณภาพ

กลุ่มนิเทีศ
สถานศึกษา

 2. 2. จััดทีำามาตรฐานการศึกษาของเขตพ้นนท่ีกการศึกษาท่ีกสอดคล้องกับมาตรฐานการ
ศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ แสดงเอกลักษณ์ของเขตพ้นนท่ีก นำาเสนอ 
กปที. ขอความเห็นชอบ ประกาศใช้ แจ้ังสถานศึกษาในสังกัด และผู้เก่กยวข้อง

ตลอดปี ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา
เข้มแข็ง

กลุ่มนิเทีศ
สถานศึกษา
กปที.,กตปน.

3. 3. สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจั ให้บุคลากรเขตพ้นนท่ีก สถานศึกษาเก่กยว
กับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทีรวงฯ พ.ศ. 2553 และ
ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ฯ พ.ศ. 2554  ส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาจััดทีำามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/นำาไปใช้  กำาหนดแนวปฏิิบัติ
การจััดทีำารายงานประจัำาปี  สังเคราะห์ จุัดเด่น จุัดควรพัฒนาจัากรายงานประเมิน
ภายในสถานศึกษา  สรุปรายงานผลการประเมินภายในของสถานศึกษาในสังกัด 
ระดับเขตพ้นนท่ีกการศึกษา

ตน้ปีการศึกษา
ภาคเร่ยนท่ีกสอง

ทุีกฝ่ายม่ส่วนร่วม  ม่การ 
แลกเปล่กยนเร่ยนรู้เพ้กอการ
พัฒนางาน

กลุ่มนิเทีศ
สถานศึกษา

4. 4. วิเคราะห์ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน/ภายนอก จััดทีำาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  ดำาเนินการตามยุทีธศาสตร์ มาตรการ  แผนพัฒนาคุณภาพ แผน
ปฏิิบัติการประจัำาปี นิเทีศติดตามผลการดำาเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา จััดกิจักรรมแลกเปล่กยนเร่ยนรู้

ตลอดปี
อย่างน้อยปีละ 1

ครันง

กระบวนการประเมินม่
คุณภาพเป็นท่ีกเช้กอถ้อ

กลุ่มนิเทีศ
สถานศึกษา

5. 5. ประเมินผลการดำาเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา วิเคราะห์ผลการประเมิน

ปีละ 1 ครันง ม่การนำาผลการประเมินไปใช้
พัฒนาการศึกษา

กลุ่มนิเทีศ

6. 6. สรุปรายงานผลการดำาเนินการ จััดทีำาเอกสารเผยแพร่ และนำาผลการประเมินไป
วางแผนปรับปรุงการดำาเนินงาน

ทุีกสินนปีการศึกษา ม่ผลการปฏิิบัติท่ีกเป็นเลิศ กลุ่มนิเทีศ
สถานศึกษา

เอกสารอ้างอนง : 1.  มาตรฐานการศึกษาชาติ  2. มาตรฐานการศึกษาขันนพ้นนฐาน ระดับปฐมวัย และอ้กน ๆ ท่ีกเก่กยวข้อง   3. กฎกระทีรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์์ และวิธ่การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
4. พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีกแก้ไขเพิกมเติม ทุีกฉบับ   5. หลักเกณฑ์์วิธ่การประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ.  6. มาตรฐานการศึกษาระดับเขตพ้นนท่ีกการศึกษา

คำาอธินบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน               จัุดเริกมต้นหร้อสินนสุดกระบวนงาน              กิจักรรมงานหร้อการปฏิิบัติ                 การตัดสินใจั               ทีศิทีางหร้อการเคล้กอนไหวของงาน   จัุดเช้กอมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จับภายใน หหน้า)

ศึกษาวิเคราะห์ หลกัเกณฑ์ ระเบียบ  
มาตรฐาน  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรฐาน

จััดทีำามาตรฐานการศึกษาเขตพ้นนที่กการศึกษา
ขอความเห็นชอบ และประกาศใช้

ประเมินผล
การดำาเนิน
งาน

สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจแก่
บุคลากร เขตพื้นท่ี สถานศึกษา สง่เสริม 
สนับสนุน สถานศึกษาดำาเนินงานและ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

มีคุณภาพ

สรุปรายงานผล/
เผยแพร่/นำาผลไป

ใช้

นิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ไม่มีคุณภาพ

ปรับ/แก้ไข



ประเภทเอกสาร :  คูมื่อขั้นตอนการดำาเนนนงาน
ชือ่เอกสาร : งานสง่เสรนมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม

และเทคโนโลยีทางการศกึษา



1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานส่งเสริม และพัฒนาสื่อ  นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษาของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในสำานักงานเขตพืนนที่การศึกษาให้้มี
ประสิทธิภาพ

2. เพือ่พฒันาระบบการปฏบัิตงิานในการสง่เสรมิและพฒันาสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ของกลุม่นิเทศตดิตามและประเมนิผลการจดัการศกึษาในสำานักงานเขตพืนนที่การศึกษาให้้มีประสิทธิภาพและ
สามารถดำาเนินการบรรลุผลตามเปาาห้มาย

  3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินการนิเทศตดิตามประเมินผลการใชส้ื่อ นวตักรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด

3. ขอบเขตของงาน
งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศกึษา เป็นการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ 

ตดิตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ในการศกึษาความตอ้งการ การสง่เสรมิและพฒันาสถานศกึษา ให้้มคีวาม
รูค้วามสามารถ ในการผลติ การพฒันา การใช ้สือ่ นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา และการให้้บรกิารสือ่ การ
นิเทศ ตดิตาม และประเมนิผล ตลอดจนการแสวงห้าความรว่มมือกบัห้น่วยงานภาครฐัและเอกชนในการสง่เสรมิ
และพฒันาการผลติ การใชส้ือ่ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา

4. คำาจำำากัดความ
งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา ห้มายถึง  การส่งเสริมให้้สถาน

ศกึษาผลิต พัฒนา และใช้สื่อ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา รวมทันงการจัดบรกิารสือ่ เผยแพร่
นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา

5.ขัน้ตอนการปฏนบัตนงาน
1. ศกึษาข้อมลูความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศกึษาในการจดัการเรียนรู้
2. สง่เสรมิสนับสนุนให้้สถานศกึษา ผลติ พฒันา และใช ้สือ่ นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษาสำาห้รบั การ

จดัการเรยีนรู้
2.1 พัฒนาสื่อ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้้มีประสิทธิภาพ
2.2 สรุปผลการประเมินการผลติ การใช้สื่อ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษาในการจดัการ

เรียนรูข้องครูผู้สอนตามเกณฑม์าตรฐาน และตัวชีนวดั
            3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้้มีความรู ้ความสามารถในการพัฒนา การใชส้ื่อ
นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา



4. จัดระบบบริการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษาเพื่อสนับสนุนช่วยเห้ลือตามความต้องการ
ของสถานศึกษา

5. นิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจดัการเรียนรู้
ของสถานศึกษา

6. ประเมินการใช้ ระบบบริการสื่อ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้
7. สรปุรายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา

6. Flow Chart การปฏนบัตนงาน

ประเมินผล ระบบการบริการ การส่ง
เสริมการผลิต การใช้ ส่ือนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางกรศึกษา เพือ่การเรียนรู้ 

ไมบ่รรลุผล

บรรลุผล

ศึกษาข้อมูลความต้องการใช้ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้

ส่งเสริมสนับสนุนให้้สถานศึกษาใช้และพัฒนา ส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาสำาห้รับการจัดการเรียนรู้

ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

บริการส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้สำาห้รับการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา

นิเทศติดตามและประเมินผลการใช้ ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา

สรุปรายงาน เผยแพร่/ประชาสัมพนัธ์การ
พัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา

  

แก้ไข ปรับปรุง



7.  แบบฟอร์มที่ใช้
แบบฟอร์มที่ใชเ้ป็นแบบบันทึกข้อมูลที่เป็นผลจากการดำาเนินงานของแต่ละขันนตอนของการปฏิบัติ 

สำาห้รับการตอบคำาถามตามตวัชีนวดั ในการปฏิบัติงานของกระบวนงาน มีดังนีน 
1. เครื่องมือการศึกษาความต้องสภาพ การใช้ สื่อ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศกึษาใน    การ

จดัการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
2. แบบบันทึกข้อมูลผลการศึกษาความตอ้งการใช ้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการ

จดัการเรียนรู้ 
3. แบบบันทึกผลการผลติ การพฒันาสื่อ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้

ของสถานศึกษา
4. แบบบันทึกผลการบรกิารสือ่ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศกึษาในการจดัการเรียนรู้ของ

สถานศึกษา
5. แบบบันทึกผลการนิเทศ ตดิตามการใช้/การบรกิารใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา 

ในการจดัการเรียนรูข้องสถานศึกษา 
6. แบบบันทึกการแก้ไข ปรับปรุงรูปแบบการบริการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ใน

การจดัการเรียนรูข้องสถานศึกษา 
7. แบบบันทึกการประสานความร่วมมือภาครัฐ/เอกชนในการพัฒนาต่อยอดเพื่อส่งเสริมการใช้สื่อ 

นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา ในการจดัการเรียนรูข้องสถานศึกษา
8. แบบบันทึกผลการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์การพัฒนาและการใช้ สื่อ นวตักรรม และเทคโนโลยี

ทางการศึกษาในการจดัการเรียนรู้ของสถานศึกษา
9. แบบรายงานผลการดำาเนินงานตามกระบวนงานในการส่งเสริมและพัฒนาพัฒนาการใช้ สื่อ 

นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 

8.  เอกสารอ้างอนง

พระราชบัญญัติการศกึษาแห่้งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม



9.  แบบฟอร์มสรปุมาตรฐานงานของ สพฐ.
ชื่องาน (กระบวนงาน)  งานส่งเสริมและพัฒนาส่ือนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยีทางการศึกษา สำานักงานเขตพืนนท่ีการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รหัสเอกสาร : …………

วัตถปุระสงค์    1. เพื่อใช้เเปนนแนวทางในการปฏิิบััติงานในการส่งเสริมและพัฒนาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในสำานักงานเขตพืนนท่ีการศึกษาให้มเมี
ประสิทธิภาพ   2. เพือ่พฒันาระบับัการปฏิิบัตังิานในการส่งเสริมและพฒันาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของกลุ่มนเิทศตดิตามและประเมนิผลการจัดการศกึษาในสำานกังานเขตพืนนท่ีการศึกษาให้มเมีประสิทธิภาพและ
สามารถดำาเนินการบัรรลุผลตามเปาาห้มมาย    3. เพื่อใช้เเปนนแนวทางในการดำาเนินการนิเทศติดตามประเมินผลการใช้เส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
ลำาดัับท่่ี ผังข้ันตอนการดัำาเนนนงาน รายละเอ่ยดังาน เวลาดัำาเนนนการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผนดัชอบ

1. 1. ศกึษาขเอมลูความตเองการในการใช้เส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาในการจัดการเรียนรูเของสถานศึกษา

มีนาคม มีขเอมูลสารสนเทศความตเองการใช้เ ส่ือ 
นวตักรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา

กลุ่มนิเทศฯ

2. 2. ส่งเสริมให้มเสถานศึกษาใช้เ และพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา สำาห้มรับัการจัดการเรียนรูเ
   2.1 สรปุเปนนขเอมูลสารสนเทศดเานการใช้เสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา
ในการจัดการเรียนรูเ
   2.2 สรุปผลการประเมินการสื่อ นวัตกรรม ฯในการจัดการเรียนรูเของครูผูเสอน 
ตามเกณฑ์มมาตรฐานตัวช้ีนวัด

ตลอดปีการ
ศึกษา

- ครูผูเสอนมีรูปแบับัการพัฒนาส่ือ 
นวตักรรม ฯ ท่ีมีประสิทธิภาพ
- มีการสรุปผลการประเมินการใช้เ ส่ือ
นวตักรรม ฯ ในการจัดการเรียนรูเของครูผูเ
สอน

กลุ่มนิเทศฯ

3. 3.  ส่งเสริมและพัฒนาบุัคลากรสถานศึกษาให้มเมีความรูเความสามารถในการพัฒนา
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ดำาเนินการพฒันาสือ่ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยทีางการศึกษา รวมทันงสือ่ตเนแบับัของห้มน่วยงาน เพื่อสนับัสนุนช้่วยเห้มลือตาม
ความตเองการของสถานศึกษา

ตลอดปีการ
ศึกษา

บัุคลากรสถานศึกษามีความรูเความเขเาใจ
ในการพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา

กลุ่มนิเทศฯ

4 4.จัดระบับับัริการส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อ   
สนับัสนุนช่้วยเห้มลือตามความตเองการของสถานศึกษา

ตลอดปีการ
ศึกษา

มีรูปแบับัการบัริการท่ีดี กลุ่มนิเทศฯ

5. 5. นิเทศติดตามและประเมินผลการใช้เส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ประสานความร่วมมือกับัห้มน่วยงานภาครัฐและเอกช้น ใน
การพัฒนาต่อยอดเพื่อส่งเสริมการใช้เส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา

ทุกภาคเรียน มีการนิเทศติดตามและประเมินผลการ
พฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา

กลุ่มนิเทศฯ

6 6. ประเมินการใช้เ ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการ
จัดการเรียนรูเของครูผูเสอนในโรงเรียนตามเกณฑ์มมาตรฐานและตัวชี้นวัด
ปรับัปรุงแกเไขและพฒันารูปแบับั การบัริการส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยี
ทางการศกึษาให้มเมปีระสิทธภิาพตามเกณฑ์มมาตรฐานและตัวชี้นวัด

สินนปีการศึกษา มผีลสรุปประเมนิการใช้เส่ือ นวตักรรมและ
เทคโนโลยีทางการศกึษา และประสาน
ความร่วมมือกับัห้มน่วยงานอ่ืน

กลุ่มนิเทศฯ

7 7. สรุปรายงาน เผยแพร่ประช้าสัมพันธมการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา

สินนปีการศึกษา มีการ สรุปรายงานผล เผยแพร่และ
ประช้าสัมพันธมในการพัฒนาการใช้เส่ือ
นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา

กลุ่มนิเทศฯ

เอกสารอ้างอนง :                      1. พระราช้บััญญัติการศึกษาแห้ม่งช้าติ  พ.ศ. 2542  แกเไขเพิ่มเติม  (ฉบัับัท่ี 2)  พ.ศ. 2545       
คำาอธินบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน               จุดเริ่มตเนห้มรือสินนสุดกระบัวนงาน                    กิจกรรมงานห้มรือการปฏิิบััติ                การตัดสินใจ                     ทศิทางห้มรือการเคลื่อนไห้มวของงาน   จุดเช้ื่อมต่อระห้มว่างห้มนเา(ถเาไม่จบัภายใน หห้มนเา)

ศึกษาขเอมูลความตเองการการใช้เสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

ส่งเสริมให้มเสถานศึกษาใช้เ และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา สำาห้มรับัการจัดการเรียนรูเ

ประเมินการใช้เ 
 ระบับับัริการ 
สื่อ นวัตกรรม 
ฯ

จัดระบับับัริการสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ฯ 
สำาห้มรับัการจัดการเรียนรูเในสถานศึกษา

นิเทศติดตามและประเมินผลการใช้เสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ฯ สำาห้มรับัการจัดการเรียนรูเในสถานศึกษา

ปรับัปรุง

บัรรลุผล

ไม่บัรรลผุล

สรุปรายงาน เผยแพร่ประช้าสัมพันธม
การพัฒนาสื่อฯ

ส่งเสริมและพัฒนาบุัคลากรสถานศึกษาให้มเมีความรูเ
ความสามารถในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา



ประเภทเอกสาร :  คูมื่อขั้นตอนการดำาเนนนงาน
ชือ่เอกสาร : งานวนจัย พฒันา ส่งเสรนม ตนดตาม ตรวจสอบ 
                             และประเมนนเก่ียวกับการวัดผลและประเมนนผล 
                                การเรียนรู้ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา



 1. ช่ืองาน   (  กระบวนงาน  )
     งานวจิัย พฒันา ส่งเสริม ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการ

เรียนรูร้ะดับชั้นเรียนและสถานศึกษา

2. วตัถุประสงค์
เพื่อให้การปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจดัการศึกษามีประสทิธิภาพ 

สามารถดเาเนินการเปไนไปตามเปหาหมาย บรรลุผลตามภารกิจขององค์กรกร  สเานักงานค์กณะกรรมการการ
ศกึษาข้ันพื้นฐาน จงึได้จดัทเาค์กู่มือข้ันตอนการปฏิบัติงานข้ึน โดยมีวตัถุประสงค์กรดังน้ี

2.1 เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจดัการศกึษาให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถดเาเนินการบรรลุผลตามเปหาหมาย

    2.2  เพื่อใช้เปไนแนวทางในการดเาเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมิน
เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูร้ะดบัชั้นเรียนและสถานศึกษา

3. ขอบเขตของงาน
       เปไนแนวทางสเาหรับการปฏิบัติงานและดเาเนินการวจิัย พฒันา ส่งเสริม ตดิตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา

4. คำาจำากัดความ
การวดัและประเมนนผล (Assessment) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอย 

หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ ค์กวามกา้วหน้า และค์กวามสเาเร็จทางการเรียนของผู้เรียนอย่างเปไนระบบ 
เพื่อเปไนประโยชนรต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา และเรียนรู้อย่างเต็มศกัยภาพ  การวัดและประเมิน
ผลการเรียนรูส้ามารถจัดให้มีข้ึนทั้งระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา  

การประเมนนระดับช้ันเรียน (Classroom Assessment) หมายถึง  การวดัผลและประเมิน
ผลที่อยูใ่นกระบวนการจดัการเรียนรู้  ผู้สอนดเาเนินการเพื่อพัฒนาผู้เรียนและตัดสินผลการเรียนในรายวชิา/
กจิกรรมทีต่นสอน  ในการประเมินเพื่อการพัฒนา  ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ตามตวัชี้วดัที่กเาหนดเปไนเปหา
หมายในแต่ละหน่วยการเรียนรูด้ว้ยวิธกีารต่าง ๆ เพือ่ดูวา่บรรลุตวัชีว้ัดหรือมีแนวโน้มวา่จะบรรลุตวัชี้วดัเพียง
ใด  แล้วแก้ไขข้อบกพร่องเปไนระยะ ๆ อย่างตอ่เน่ือง  เน้นการประเมินตามสภาพจริง โดยใชว้ิธกีารที่หลาก
หลายและมีการประเมินอย่างต่อเน่ือง เพื่อนเามาใช้เปไนข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป

การประเมนนระดับสถานศึกษา (School Assessment) หมายถึง การตรวจสอบผลการ
เรียนรูข้องผู้เรียนเปไนรายปี/รายภาค์ก  ผลการประเมินการอา่น ค์กิดวิเค์กราะหร และเขียน  ค์กณุลักษณะอันพึง
ประสงค์กรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การอนุมัติผลการเรียน  การตดัสินการเลื่อนชั้นเรียน  และเปไนการ
ประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศกึษาของสถานศึกษาวา่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเปหา
หมายหรอืไม่  ผู้เรียนมีสิ่งที่ตอ้งไดร้ับการพัฒนาในดา้นใด  รวมทั้งสามารถนเาผลการเรียนของผู้เรียนในสถาน
ศกึษาเปรียบเทียบกับเกณฑรระดับชาติและระดบัเขตพื้นที่การศกึษา ผลการประเมินระดบัสถานศึกษาจะเปไน
ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โค์กรงการ หรอืวิธกีารจัดการเรียนการสอน  ตลอดจน



เพื่อการจดัทเาแผนพัฒนาค์กุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันค์กุณภาพการศึกษา และ
การรายงานผลการจัดการศึกษาตอ่ค์กณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สเานักงานเขตพื้นที่การศกึษา  
สเานักงานค์กณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้ปกค์กรอง  และชุมชน

 การประเมนนตามสภาพจรนง (Authentic Assessment) หมายถึง  การวัดผลและประเมิน
ผลการเรียนรูจ้ากการที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติงาน ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการนเาค์กวามรู้และทักษะที่เรียนไปใช้ใน
สภาพและสถานการณรจริง  หรอืเชื่อมโยงใกล้เค์กียงกับสถานการณรจริงมากที่สุด  การประเมินตามสภาพจริงมัก
มีการกเาหนดชิ้นงานหรือภาระงานให้ผู้เรียนปฏิบัติ  และมีการใช้เค์กรื่องมือการวดัและประเมินผลที่มีเกณฑร
พร้อมค์กเาอธิบายค์กุณภาพงานตามเกณฑรไว้อย่างชดัเจน

5. ข้ันตอนการปฏนบัตนงาน
วจิัย พฒันา ส่งเสริม ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล

ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา
1. ศึกษาหลักเกณฑร และแนวปฏิบัติในการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ของ

สถานศึกษารวมทั้งแนวทางการวัดและประเมินค์กุณลักษณะอันพึงประสงค์กร 
2. เสริมสรา้งค์กวามรู้ค์กวามเข้าใจทักษะให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ค์กรู และบุค์กลากรใน

สถานศึกษาเกี่ยวกับการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร และการเทียบโอนผลการเรียน
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ค์กรูและบุค์กลากรในสถานศึกษามี

ค์กวามรูค้์กวามเข้าใจในแนวปฏิบัติ วธิีการวดัผลและประเมินผล ตลอดจนค์กวามเข้าใจในเทค์กนิค์ก วธิีการวดัผลและ
ประเมินรูปแบบต่าง ๆ โดยเน้นการประเมินตามสภาพจรงิ

4. สง่เสรมิ สนับสนุนให้สถานศกึษาสรา้งเค์กรือ่งมอืทีเ่ปไนมาตรฐาน ในการวดัและประเมินผลการ
เรียนรู ้และจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอยา่งเปไนระบบส่งเสริม สนับสนุนการดเาเนินงานดา้นการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษาในสังกัดสเานักงานเขตพื้นที่การศกึษา

5. นิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบ สร้างค์กวามรู ้ค์กวามเข้าใจ ทกัษะ แก่บุค์กลากรทั้งระดบัสถาน
ศกึษา เขตพื้นที่การศกึษา เกี่ยวกับการวัดประเมินผลการศึกษา การจดัทเาเอกสารหลักฐาน ระดบัชั้นเรียนและ
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการประเมินค์กุณภาพผู้เรียนระดบัชั้นเรียนและสถานศึกษาตามหลักสูตรระดับ
สถานศึกษาและนเาผลการประเมินค์กุณภาพไปใช้ในการพฒันา

6.นิเทศ ตดิตาม และให้ค์กเาปรกึษาให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ค์กร ูและบุค์กลากรในสถานศึกษา
ดเาเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้และการจัดทเาเอกสารหลักฐานการศึกษา

7.สรปุรายงานผลการดเาเนินงานดา้นการวัดและประเมินผลการเรียนรูร้ะดบัชั้นเรียนและ
สถานศึกษาเพื่อนเาผลมาใช้ในการวางแผนยกระดับค์กุณภาพการศกึษา และเผยแพร่ผลการประเมินค์กุณภาพ



ประเมินคุณภาพผู้เรียน

6. Flow Chart การวนจัย พัฒนา ส่งเสรนม ตนดตาม ตรวจสอบและประเมนนเกี่ยวกับการวัดผลและประเมนน
ผลการเรียนรู ้ระดับช้ันเรียนและสถานศึกษา

                       

 

                                             

                                                
7.  เครื่องมือ

          7.1  แบบสเารวจข้อมูล
 7.2  ข้อมูลสารสนเทศ  เค์กรื่องมือทดสอบ เอกสารหลักฐานการศึกษา

7.3  แบบรายงานผล

8. เอกสาร  /   หลักฐานอ้างอนง 
                     8.1 ค์กู่มือการดเาเนินงานการวดัผล และประเมินผลการศกึษา

8.2 ค์กู่มือการวดัผล และเทียบโอนผลการศกึษาในทุกระดับ
                     8.3 แบบพิมพร เอกสาร หลักฐานตา่ง ๆที่เกี่ยวข้อง

สง่เสรมิสนับสนุนให้สถานศึกษาดเาเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร

ไม่

ส่งเสริมให้สถานศึกษาสร้างเค์กรื่องมือการวัดผลและประเมินผลที่มีคุ์กณภาพ

ปรับปรุง

มี

นิเทศตดิตาม ตรวจสอบเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน
รู้ตามหลักสูตรและการจัดทเาเอกสารหลักฐาน

ศึกษาหลักเกณฑรและแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล 
        

ส่งเสริมสนับสนุนให้บุค์กลากรมีค์กวามรู้ค์กวามสามารถเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้

 รายงานการดเาเนินงานการวัดผลและประเมิน
ผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรและเผยแพร่          
                                                        
                                                        
              



แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน

9. แบบสรุปมาตรฐานงาน
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเก่ียวกับการวัดผลและระดับชั้นเรียน และสถานศึกษา สำานักงานเขตพ้้นทีี่การศึกษา  กล่่มนิเทีศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รหัสเอกสาร : ………
วัตถปุระสงค์ : 2.1 เพ้่อพัฒนาระบบการปฏิิบัติงาน กล่่มนิเทีศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาให้มมีประสิทีธิิภาพและสามารถดำาเนินการบรรล่ผลตามเปหาห้มาย

      2.2  เพ้่อใชมเป็นแนวทีางในการดำาเนินการวิจัย พฒันา ส่งเสริม ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูมระดับช้ันเรียนและสถานศึกษา
ลำาดัับที่่ ผงัขั้นตอนการดัำาเนนนงาน รายละเอ่ยดังาน เวลาดัำาเนนนการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรั้บผนดัชอบ

1 1.ศึกษาห้ลักเกณฑ์ และแนวปฏิิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรูมระดับชั้นเรียน
และสถานศึกษา 

เมษายน สถานศึกษามีแนวปฏิิบัติในการวัดและ
ประเมินผลทีี่ชดัเจน

กล่่มนิเทีศ ฯ

2 2.เสริมสรมางความรูมความเขมาใจ ทีกัษะให้มกับผูมบริห้ารสถานศึกษา ครู และบ่คลากรใน
สถานศึกษาเก่ียวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรูมตามห้ลักสูตร และการเทีียบโอน
ผลการเรียน

พฤษภาคม ผูมบริห้ารสถานศึกษา ครู และบ่คลากรใน
สถานศึกษามีความรูมความเขมาใจเก่ียวกับ
การวัดและประเมินผลการเรียนรูมตาม
ห้ลักสูตร และการเทีียบโอนผลการเรียน

กล่่มนิเทีศ ฯ

3 3.ส่งเสริม สนับสน่นให้มผูมบริห้ารสถานศึกษา ครูและบ่คลากรในสถานศึกษามีความรูม
ความเขมาใจในแนวปฏิิบัติการวัดและประเมินผล ตลอดจนความเขมาใจในแนวปฏิิบัติ 
วิธีิการวัดและประเมินผล ตลอดจนความเขมาใจในเทีคนิค วิธีิการวัดผลและประเมินรปู
แบบต่าง ๆ โดยเนมนการประเมินตามสภาพจริง

พฤษภาคม ผูมบริห้ารสถานศึกษา ครู และบ่คลากรใน
สถานศึกษามีเทีคนิค วิธีิการวัดและ
ประเมินรูปแบบต่าง ๆ ตามสภาพจรงิ

กล่่มนิเทีศ ฯ

4 4. 1 สง่เสรมิ สนับสน่นให้มสถานศึกษาสรมางเคร้อ่งมอ้ทีีเ่ป็นมาตรฐาน ในการวัดและประเมิน
ผลการเรียนรูม และจัดเก็บเอกสารห้ลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบส่งเสริม 4.2 
สนับสน่นการดำาเนินงานดมานการวัดและประเมินผลการเรียนรูมตามห้ลักสูตรของสถาน
ศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพ้้นทีี่การศึกษา

มิถ่นายน สถานศึกษามเีคร้อ่งมอ้ทีีเ่ป็นมาตรฐาน ในการ
วัดและประเมินผลการเรียนรูม และจัดเก็บ
เอกสารห้ลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ

กล่่มนิเทีศ ฯผูมบริห้าร 
ครู

5 5. นิเทีศ ติดตาม ตรวจสอบ สรมางความรูม ความเขมาใจ ทีักษะ แก่บ่คลากรทีั้งระดับ
สถานศึกษา เขตพ้้นทีี่การศึกษา เก่ียวกับการวัดประเมินผลการศึกษา การจดัทีำา
เอกสารห้ลักฐาน ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสน่นการประเมิน
ค่ณภาพผูมเรียนระดับชั้นเรียนและสถานศึกษาตามห้ลักสูตรระดับสถานศึกษาและนำา
ผลการประเมินค่ณภาพไปใชมในการพัฒนา

ตลอดปีการ
ศึกษา

สถานศึกษาสามารถวัดและประเมินผลตาม
ห้ลักห้ลักสูตรทีี่ชดัเจน นำาผลการประเมิน
ไปใชมเพ้่อพัฒนาผูมเรียน

กล่่มนิเทีศ ฯผูมบริห้าร 
ครู

6 6.นิเทีศ ติดตาม และให้มคำาปรึกษาให้มแก่ผูมบริห้ารสถานศึกษา คร ูและบ่คลากรใน
สถานศึกษาดำาเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรูม และการจัดทีำาเอกสารห้ลักฐาน
การศึกษา

ตลอดปีการ
ศึกษา

สถานศึกษาดำาเนินการวัดและประเมินผล
การเรียนรูม และการจัดทีำาเอกสารห้ลักฐาน
การศึกษาไดมถูกตมอง

กล่่มนิเทีศ ฯ

7 7.สรป่รายงานผลการดำาเนินงานดมานการวัดและประเมินผลการเรียนรูมระดับชั้นเรียน
และสถานศึกษาเพ้่อนำาผลมาใชมในการวางแผนยกระดับค่ณภาพการศึกษา และเผย
แพรผ่ลการประเมินค่ณภาพ

มีนาคม-เมษายน มีขมอมูลการวัดและประเมินผลเพ้่อใชมใน
การวางแผนยกระดับค่ณภาพการศึกษา

กล่่มนิเทีศ ฯ

เอกสารอ้างอนง :  1.  ห้ลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้้นฐาน พ่ทีธิศักราช 2551     2. ห้ลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ่ทีธิศักราช 2546           3. ห้ลักสูตรการศึกษาพิเศษ

คำาอธินบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน               จ่ดเริ่มตมนห้ร้อสิ้นส่ดกระบวนงาน                กิจกรรมงานห้ร้อการปฏิิบัติ               การตัดสินใจ              ทีศิทีางห้ร้อการเคล้่อนไห้วของงานจ่ดเช้่อมต่อระห้ว่างห้นมา(ถมาไม่จบภายใน หห้นมา)

ไม่

ศึกษาห้ลกัเกณฑ์และแนวปฏิิบัติ การวัดและ
ประเมินผลระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา

ส่งเสริมให้มสถานศึกษาสรมางเคร้่องม้อการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร

ปรับปร่ง

สง่เสรมิสนับสน่นให้มสถานศึกษาดำาเนินการวัดผล
และประเมินผลการเรียนรูมตามห้ลักสูตร

ตามหลักสูตร

ประเมินค่ณภาพผูม
เรียนมี

นิเทีศตดิตาม ตรวจสอบ การวัดประเมินผล ฯ 
ตามห้ลักสูตรและการจัดทีำาเอกสารหลักฐาน

รายงานผลการดำาเนินงานและเผยแพร่ 

ส่งเสริมสนับสน่นให้มความรูมเก่ียวกับการวัด
และประเมินผลการเรียนรูม



ประเภทเอกสาร :  คู่มือขัน้ตอนการดำาเนนนงาน
                     ชื่อเอกสาร           :  งานส่งเสรนมและพัฒนาระบบการนนเทศ

    และการจัดกระบวนการเรียนรู้



1. ชื่องาน   (  กระบวนงาน  )
                งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจดักระบวนการเรียนรู้

2. วัตถุประสงค์
1.  เพื่อเป็นแนวทางในส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจดักระบวนการเรียนรู้ของ

สถานศึกษาและสำานักงานเขตพืนนที่การศึกษา
  2. เพื่อเป็นคู่มือในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจดักระบวนการเรียนรูรู้้ ของ

ของสถานศึกษาและสำานักงานเขตพืนนที่การศึกษา

3. ขอบเขตของงาน
เป็นแนวทางสำาหรับกลม่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ใช้ใ้ในการส่งเสริมและ

พฒันาระบบการนิเทศการศกึษาและการจดักระบวนการเรียนรูข้องของสถานศึกษาในสังกดั เขตพืนนที่การ
ศกึษา

4. คำาจำากัดความ
การส่งเสรนมและพัฒนาระบบการนนเทศและการจัดการเรียนการสอน  หมายถึง การจดักจิกรรม รปู

แบบ แนวทาง เทคนิค วธิีการ ในการเสริมสรา้งความรู้ ความเข้าใจ รูปแบบแนวทางในการดำาเนินงาน การ
สรา้ง จัดหาเครื่องมอื นวตักรรม เพื่อพัฒนาทักษะ ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในการพัฒนาการบริหาร
จดัการศึกษาในสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมส่งเสริมศกัยภาพผู้เรียนที่เป็นการส่งเสริม
การจดัการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา รวมถึงการจดักิจกรรม เพื่อการพัฒนาศักยภาพบมคลากรใน
สำานักงานเขตพืนนที่การศึกษาและสถานศึกษา

ระบบการนนเทศ  หมายถึง  นวัตกรรม รปูแบบ วธิีการให้คำาแนะนำา ช้ใีนแนะ ส่งเสริม อบรม พัฒนา 
สรา้งเสริมองค์ความรูใ้ห้แก่ผู้รับการนิเทศทันงด้านการบริหารจดัการศึกษา การนิเทศการเรียนการสอน และการ
พฒันากิจกรมโครงการตา่ง ๆ

การจัดการเรียนการสอน   หมายถึง ขันนตอน กระบวนการ วิธสีอน กิจกรรมที่ครูผู้สอนจัดให้ผู้เรียน 
ไดฝ้ึกกปฏิิบัติ เพื่อพัฒนาผู้เรียน สรา้งความรู้ ความเข้าใจให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู ้มีความรู ้ทักษะ สามารถนำา
ไปปฏิิบัติหรือใช้ใ้ประโยช้ใน์ได้

5.   ขั้นตอนการปฏนบัตนงาน
1. วิเคราะห์ภาระงาน  จดัระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบนิเทศและการจัดการ

เรียนการสอน
      2. ศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการรบัการนิเทศการจดัการศึกษาและการจดัการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา

3. จัดทำาแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจดัการเรียนการสอน



4. กำาหนดวิธีการ แนวทางการนิเทศ สรา้ง แสวงหาเครื่องมือ นวตักรรม เพือ่ดำาเนินการนิเทศการ
ศกึษาและการเรียนการสอน

5. ตดิตามและประเมินผลการนิเทศการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน นำาผลการประเมินไป
กำาหนดแนวทางการพัฒนาระบบนิเทศและกระบวนการเรียนรูใ้นคราวตอ่ไป

6. สรมป รายงาน เผยแพร่ประช้ใาสัมพันธ์ตอ่หน่วยงานต้นสังกดั สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    6. Flow Chart   การปฏนบัตนงาน

บรรลมผล

จดัทำาแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเทศและการจัดการเรียนการสอน

ประเมินผลการ
นิเทศ

สรมป รายงาน เผยแพร่ ประช้ใาสัมพนัธ์ ระบบการนิเทศฯ

วเิคราะห์ภาระงาน/ศึกษาสภาพความตอ้งการ/จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ

กำาหนดวิธีการ/สรา้งเครื่องมือ/ดำาเนินการนิเทศ

ระบบการนิเทศการศึกษา/
การนิเทศการบริหารจัดการศึกษา

ระบบการนิเทศการเรียนการสอน
การจดักระบวนการเรียนรู้

ปรับปรมง/พัฒนา

ไม่บรรลมผล

ระบบการนิเทศการศึกษาและการเรียนการสอน



7.  แบบฟอร์มท่ีใช้
1. แบบนิเทศติดตามการพัฒนาระบบการนิเทศและจัดการเรียนการสอน
2. แบบประเมินผลการพัฒนาระบบการนิเทศและจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา เช้ใ่น 

ระบบการนิเทศภายใน  การสรา้งเครือข่าย
3.  แบบประเมินผลโครงการ
4.  แบบรายงานผลการพฒันาระบบการนิเทศและจัดการเรียนการสอน

8. เอกสาร  /   หลักฐานอ้างอนง 
1. พระราช้ใบัญญัติการศึกษาแห่งช้ใาต ิ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันนพืนนฐาน พมทธศกัราช้ใ 2551
3. หลักการพัฒนาระบบการนิเทศภายในและการสรา้งเครือข่าย
4. หลักการตดิตามและประเมินผลโครงการ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
ช่ืองาน งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ สำานักงานเขตพ้นนทีกการศกกษา กล่่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศกกษา รหัสเอกสาร : ………
วัตถปุระสงค์  1.  เพ้กอเป็นแนวทางในส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศกกษาและสำานักงานเขตพ้นนทีกการศกกษา

 2. เพ้กอเป็นคู่ม้อในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้รู้ ของของสถานศกกษาและสำานักงานเขตพ้นนทีกการศกกษา
ลำาดัับที่่ ผงัขั้นตอนการดัำาเนนนงาน รายละเอ่ยดังาน เวลาดัำาเนนนการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผนดัชอบ

1. 1.วเิคราะห์ภาระงาน นโยบาย จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ศกกษาสภาพความต้องการเกีกยวกับ
การพัฒนาระบบนิเทศการศกกษา การบริหารการศกกษา การจัดการเรียนการสอนและการจัด
กระบวนการเรียนรู้

 ตลอดปีการ
ศกกษา

ข้อมูลถูกต้องเป็น
ปจัจ่บนั

กล่่มงานนิเทศ ฯ
กล่่มงานเลขา

2. 2.จดัทำาแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศการศกกษา การบรหิารการศกกษา การจัดการ
เรียนการสอนและการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ฐานข้อมูลและสภาพปัญหาความต้องการ

ท่กภาคเรียน สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศกกษาและจ่ดเนน้
สพฐ.

กล่่มงานนิเทศ ฯ
กล่่มงานเลขา
ก.ต.ป.น.

3. 3.1 กำาหนดวิธีีการ แนวทางดำาเนินการ เคร้กองม้อ นิเทศเพ้กอส่งเสริมพัฒนาระบบนิเทศและการ
จดัการเรียนรู้
3.2 สร้าง /พัฒนา /แสวงหาเคร้กองม้อ  นวัตกรรม เพ้กอพัฒนาระบบการนิเทศการศกกษา การ
นเิทศการบริหารจดัการศกกษา การนเิทศการเรียนการสอนและการจัดการเรียนรู้
3.3 ดำาเนินการนเิทศตามระบบ

ท่กภาคเรียน สอดคล้องกับ
วตัถ่ประสงค์

กล่่มงานนิเทศ ฯ
ก.ต.ป.น./ผู้
บริหาร

4. 4.1 ประเมินผลและสรป่การพัฒนาระบบนเิทศท่กระบบ
4.2 นำาผลการประเมินและสร่ปผลการนิเทศมากำาหนดเป็นแนวทางปรบัปร่งแก้ไข วางแผน
ดำาเนนิการ ส่งเสริมพัฒนา ต่อไป

สินนภาคเรียน /
สินนปีการศกกษา

สอดคล้องกับ
วตัถ่ประสงค์

กล่่มนิเทศ ฯ

5.  5. เผยแพร่ระบบการนิเทศทีกมีประสิทธีภิาพเพ้กอประโยชน์ต่อการพัฒนาและยกระดับค่ณภาพ
การศกกษา

ท่กปีการศกกษา สอดคล้องกับ
วตัถ่ประสงค์
ความต้องการ

กล่่มนิเทศ ฯ

เอกสารอ้างอนง :   1.  พระราชบัญญัติการศกกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิกมเติม  (ฉบับทีก 2)  พ.ศ. 2545 2.   หลักสูตรแกนกลางการศกกษาขันนพ้นนฐาน พ่ทธีศักราช 2551
                 3.   หลักการนิเทศ ติดตามการบริหารและการจัดการศกกษาขันนพ้นนฐานของสถานศกกษา     4.   การวิจัยและพัฒนา

คำาอธินบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน                 จ่ดเริกมต้นหร้อสินนส่ดกระบวนงาน                    กิจกรรมงานหร้อการปฏิบัติ                 การตัดสินใจ              ทิศทางหร้อการเคล้กอนไหวของงาน   จ่ดเช้กอมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)

วิเคราะห์ภาระงานจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ/
ศกกษาสภาพความต้องการ

จัดทำาแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ
และการจัดกระบวนการเรียนรู้

ประเมินระบบ 
การดำาเนินงาน

กำาหนดวิธีีการ/สรา้งเคร้กองม้อ/ดำาเนินการนิเทศ

สรป่รายงานผล  เผยแพร่ระบบการนิเทศฯ

ระบบการนิเทศการ
ศกกษา/การบริหาร

ระบบการนิเทศการเรียนการ
สอน การจัดกระบวนการเรียนรู้

ปรับปร่ง
พัฒนา

ไม่บรรล่

บรรล่

ระบบการนิเทศการศกกษาและกระบวนการเรียนรู้



ประเภทเอกสาร :  คูมื่อขั้นตอนการดำาเนนนงาน
ชื่อเอกสาร : งานศึกษา วนเคราะห์ วนจัย เพื่อพฒันาหลักสูตร 

การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน



1. ชื่องาน   (  กระบวนงาน  )
งานศกึษา วเิคราะห์ วจิัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรูข้องผู้เรียน

 2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจดัการศึกษามีประสทิธิภาพ 

สามารถดเาเนินการเปไนไปตามเปหาหมาย บรรลุผลตามภารกิจขององค์กร  โดยมีวตัถุประสงค์ดังนีน
1. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศกึษาให้

มีประสิทธิภาพและสามารถดเาเนินการบรรลุผลตามเปหาหมาย
2. เพื่อใช้เปไนแนวทางในการดเาเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั เพื่อพฒันาหลักสูตร การสอน

และกระบวนการเรียนรูข้องผู้เรียน ทันงในระดบัสเานักงานเขตพืนนที่การศึกษาและสถานศึกษา

3. ขอบเขตของงาน
เปไนแนวทางสเาหรับการปฏิบัติงานการศกึษา วเิคราะห์ วจิัย เพือ่พัฒนาหลักสตูรและ

กระบวนการเรียนการสอน รวมถึงการมีส่วนรว่มในการศกึษา วจิัยและเปไนแหล่งศึกษาให้กับสเานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขันนพืนนฐานใน 2 ประเด็น คือ

3.1 การศึกษา วิเคราะห์ วิจยัและพัฒนากรอบหลักสูตรระดบัท้องถ่ิน โดยมุ่งเน้นการวจิัยเพื่อนเา
มาใช้กเาหนดเปหาหมายและจุดเน้น และความตอ้งการในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดบัเขตพืนนที่การศกึษา 

3.2 การศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และติดตามผลการใช้หลักสูตรเพื่อผลักดันให้มีการพัฒนา
กระบวนการจัดทเาหลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ให้มีประสิทธภิาพยิ่งขึนน

4. คำาจำากัดความ
การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) หมายถึง การดเาเนินงานเพื่อให้ได้มา

ซ่ึงองค์ประกอบตา่ง ๆ ของหลักสูตร  โดยเปไนการจดัทเา หรือปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึนน หรือสร้าง
หลักสตูรขึนนมาใหม่โดยไม่มีหลักสตูรเดิมเปไนรากฐานอยู่เลย  การพัฒนาหลักสูตรมีความครอบคลุมไปถึงการ
จดัทเาเอกสารประกอบหลักสูตรและเอกสารตา่ง ๆ สเาหรบัผู้เรียนด้วย

การสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (Teaching/Instruction) หมายถึง การ
ดเาเนินการของครผูู้สอน ซ่ึงครอบคลุมถึงการวางแผนการเรียนการสอน การออกแบบการเรียนการสอน การ
จดัการเรียนการสอน/จัดการเรียนรู้  การใชว้ิธีสอน เทคนิคการสอน รูปแบบการเรียนการสอน ระบบการสอน
สื่อการสอน การประเมินผลการเรียนการสอน รวมทันงการใชท้ฤษฎีและหลักการเรียนรู้และการสอนต่าง ๆเพื่อ
ให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์ และบรรลุเปหาหมายของหลักสูตร

กระบวนการเรยีนรู้ของผู้เรียน (Learning Process) หมายถึง กระบวนการที่ผู้เรียนใช้ใน
การแสวงหาความรู ้สร้างความเข้าใจ สร้างองค์ความรู้ และพฒันาตนเองให้มีความรูค้วามสามารถ และมี
ศกัยภาพตามที่มุ่งหวงัในหลักสูตร



การวนจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ (Action Research) หมายถึง การบูรณาการกระบวนการ
วจิัยในการจดัการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธภิาพสูงสดุ     ซ่ึงจะส่งผล
ตอ่คุณภาพผู้เรียน และเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งเต็มศักยภาพ เริ่มตันงแต่การวิเคราะห์ปัญหา วางแผน
ในการแก้ปัญหาหรือพฒันา การดเาเนินการแก้ปัญหาหรือพัฒนา การเก็บรวบรวมข้อมูล    จากการดเาเนินการ
การสรุปผลการแก้ปัญหาและรายงานผล และนเาผลการวจิัยไปประยุกต์ใช้

5. ขัน้ตอนการปฏนบัตนงาน
1. ศึกษา วิเคราะห์ เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ทิศทาง แนวปฏิบัติ นโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตร์

1.1 ศึกษานโยบาย แผนงาน และยุทธศาสตรใ์นพัฒนาการบริหารจดัการหลักสูตร การ
พฒันาและใช้หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพครแูละผู้เรียนในสังกัดสเานักงานเขตพืนนที่การศึกษา

1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถ่ิน
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และติดตามการพฒันาและประเมินผลการใช้หลักสตูร

2. ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา การสอนและ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

2.1 ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาโดยใช้
ข้อมูลจากการนิเทศ การวิจยัและการประเมินผลการใช้หลักสตูร และการประเมินคุณภาพผู้เรียน

2.2 ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูให้ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาและ
ตดิตามผลการใช้หลักสตูรสถานศึกษา  พัฒนาการบริหารจดัการหลักสูตร การจดัการเรียนรูต้ามหลักสตูร และ
ทเาวิจัยปฏิบัติการเพื่อพฒันาการสอน และส่งเสริมกระบวนการเรียนรูข้องผู้เรียน

3. นิเทศ กเากับ ติดตาม ให้ความชว่ยเหลือแนะนเาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเพื่อให้
เกิดการวิจัยและพัฒนาหลักสตูร การสอน และกระบวนการเรียนรูข้องผู้เรียนให้มีคุณภาพ

4. ตดิตาม ประเมินผล วจิัยการใช้หลักสูตร การสอนและกระบวนเรียนรู้ของผู้เรียน
4.1 ประเมินคุณภาพหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
4.2 นเาผลการวจิัยมาใชเ้ปไนข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คุณภาพครแูละ

คุณภาพนักเรียนทันงในระดับเขตพืนนที่การศึกษาและสถานศึกษา รวมทันงกเาหนดยุทธศาสตรแ์ละนโยบายในการ
บริหารจัดการหลักสูตรของสเานักงานเขตพืนนที่การศึกษา

4.3 วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
5. ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพรค่วามรูแ้ละจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา

หลักสตูร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
          6.  สรปุรายงานผลการดเาเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

6. Flow Chart   การปฏนบัตนงาน



7.  แบบฟอร์มที่ใช้
  สเานักงานเขตพืนนที่การศึกษากเาหนดตามความเหมาะสม

8. เอกสารอ้างอนง 
1.  แนวทางการบริหารจดัการหลักสูตรตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขันนพืนนฐาน พทุธศักราช 

2551
2. แนวทางการจดัการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขันนพืนนฐาน พทุธศกัราช 2551
3. คู่มือหลักสตูรการศกึษาปฐมวัย พทุธศักราช 2546
4. แนวทางการดเาเนินงานโครงการวิจยัการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาของโรงเรียนต้นแบบการใช้

หลักสตูรแกนกลางการศึกษาขันนพืนนฐาน พุทธศักราช 2551

มีคุณภาพ

ไมม่ีคุณภาพ

ศึกษา วเิคราะห์ เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ทิศทางแนวปฏิบัติ นโยบาย 
ในการพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการวิจัยพฒันา

การพัฒนาหลักสูตร การสอนกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

สรปุ รายงานผลการดเาเนินงาน 
และเผยแพรป่ระชาสัมพนัธ์

เผยแพร่ความรู้และจดัเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัย
เพื่อพัฒนาหลักสตูร การและกระบวนเรียนรู้ของผู้เรียน

วจิัยและพัฒนา (R&D)ประเมินคุณภาพหลักสูตร/การ
สอนและกระบวนเรียนรู้ของผู้

เรียน

นิเทศ กเากับ ตดิตาม ให้ความชว่ยเหลือแนะนเาผู้บริหารสถานศึกษาและครู



9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
ช่ืองาน (กระบวนงาน) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร  การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน สำานักงานเขตพืนนท่ีีการศึกษา กลุ่มนิเทีศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รหัสเอกสาร : 
วัตถปุระสงค์  1. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทีศ ตดิตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาให้มีประสิทีธิภาพและสามารถดำาเนินการบรรลุผลตามเปาาหมาย
                  2. เพื่อใช้เป็นแนวทีางในการดำาเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ทัีนงในระดับสำานักงานเขตพืนนท่ีีการศึกษาและสถานศึกษา
ลำาดับัท่่ี ผังข้ันตอนการดัำาเนนนงาน รายละเอ่ยดังาน เวลาดัำาเนนนการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผนดัชอบ

1. 1.1 ศึกษานโยบาย แผนงาน และยุทีธศาสตร์ในพัฒนาการบริหารจัดการ
หลักสูตร การพัฒนาและใช้หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพครูและผู้เรียนในสังกัด
สำานักงานเขตพืนนท่ีีการศึกษา
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้ีองถิ่น
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และตดิตามการพัฒนาและประเมินผลการใช้หลักสูตร

ตามความเหมาะ
สม

มีกลยุทีธ์และแผนปฎิบัติการ
ประจำาปีท่ีีนำาไปพัฒนาครู/ผู้
เรียนได้จริง
มีรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนา
และติดตามผลการใช้
หลักสูตรท่ีีมีคุณภาพ

กลุ่มนิเทีศฯ

2. 2.1 ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการพัฒนาหลักสูตรสถาน
ศึกษาโดยใช้ข้อมูลจากการนิเทีศ การวิจัยและการประเมินผลการใช้หลักสูตร 
และการประเมินคุณภาพผู้เรียน
2.2 ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูให้ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อ
พฒันาและติดตามผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา  พัฒนาการบริหารจัดการ
หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร และทีำาวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

กำาหนดตาม
ความเหมาะสม

มีงานวิจัยเพื่อพัฒนา
หลักสูตร สถานศึกษามีงาน
วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร

กลุ่มนิเทีศฯ

3. 3. นิเทีศ กำากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะนำาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้
สอนเพื่อให้เกิดการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ

กำาหนดตาม
ความเหมาะสม

มีแผนการนิเทีศด้านการ
พัฒนาและใช้หลักสูตรท่ีี
สามารถนำาไปปฏิบัติการ
นิเทีศได้จริง

กลุ่มนิเทีศฯ

4. 4.1 ประเมินคุณภาพหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอน
4.2 นำาผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
คุณภาพครูและคุณภาพนักเรียนทัีนงในระดับเขตพืนนท่ีีการศึกษาและสถานศึกษา 
รวมทัีนงกำาหนดยุทีธศาสตร์และนโยบายในการบริหารจัดการหลักสูตรของ
สำานักงานเขตพืนนท่ีีการศึกษา
4.3 วิจัยและพัฒนาการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

กำาหนดตาม
ความเหมาะสม

มีรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนา
และติดตามผลการใช้
หลักสูตรท่ีีมีคุณภาพ

กลุ่มนิเทีศฯ

5. 5. ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้และจัดเวทีีแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับ
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร การสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

กำาหนดตาม
ความเหมาะสม

มีเอกสารเผยแพร่ และเวทีี
เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้

กลุ่มนิเทีศฯ

6. 6.  สรุปรายงานผลการดำาเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สิงหาคม-
กันยายน

มีรายงานผลการดำาเนินงาน
ประจำาปีท่ีีมีคุณภาพ

กลุ่มนิเทีศฯ

เอกสารอ้างอนง : 1.  แนวทีางการบริหารจัดการหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันนพืนนฐาน พทุีธศักราช 2551   2. แนวทีางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันนพืนนฐาน พทุีธศักราช 2551
3. คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พทุีธศักราช 2546   4. แนวทีางการดำาเนินงานโครงการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันนพืนนฐาน พทุีธศักราช 2551

คำาอธินบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน                 จุดเริ่มต้นหรือสินนสุดกระบวนงาน                    กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                 การตัดสินใจ              ทีิศทีางหรือการเคลื่อนไหวของงาน   จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)

มีคุณภาพ

ไม่มีคุณภาพ

ศึกษา วิเคราะห์ เอกสาร แนวคิด ทีฤษฎี 
ทีิศทีาง แนวปฏิบัติในการพัฒนา การใช้

หลักสูตร  การสอนและกระบวนการเรยีน
รู้ของผู้เรียน

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาหลักสูตร การสอนและ

กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

การพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียน

นิเทีศ กำากับ ตดิตาม ให้ความช่วยเหลือแนะนำาผู้
บริหารสถานศึกษาและครู

เผยแพรค่วามรู้และจัดเวทีีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เก่ียวกับการวิจัยและพัฒนา

สรปุ รายงานผล
การดำาเนินงานและเผยแพรป่ระชาสมัพันธ์

วจิยั/พัฒนาประเมิน
คุณภาพ



ประเภทเอกสาร :  คูม่ือขั้นตอนการดำาเนนนงาน
           ชื่อเอกสาร : งานตนดตาม ตรวจสอบคณุภาพการศึกษา



1. ชื่องาน   (  กระบวนงาน  )
งานตดิตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกกษา

2. วัตถุประสงค์
1.  เพื่อเป็นแนวทางในการดำาเนินการงานตดิตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกกษา
2. เพื่อให้สถานศึกกษาในสังกดัไดร้ับการตดิตาม ตรวจสอบ การดำาเนินงานระบบ การประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกกษา 
3. เพื่อให้สถานศึกกษาไดร้ับการพัฒนาการดำาเนินการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกกษา 

ที่มุ่งสู่คณุภาพและมาตรฐาน

3. ขอบเขตของงาน
 เป็นกระบวนการตดิตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการพฒันาคุณภาพการศึกกษาและมาตรฐาน

การศึกกษาของสถานศึกกษา ตามกฎกระทรวงว่าดว้ย หลักเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกกษา พ.ศึ. 
2553  ประกาศึคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัการศึกกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศึ. 2554 และที่เพิ่มเติมจัด
ทำารายงานการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกกษา พร้อมทัง้เสนอแนะมาตรการเร่งรดัการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกกษา

4. คำาจำากัดความ
งานตนดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายความวา่ การดำาเนินการ  ตดิตาม ตรวจสอบ

คุณภาพการศึกกษา เพื่อตรวจสอบการดำาเนินงานของสถานศึกกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถาน
ศึกกษา ซก่งเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้สถานศึกกษาสามารถดำาเนินงานได้สอดคล้องกบัแนวทาง    การพัฒนา
คุณภาพการศึกกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกกษาที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นปัจจุบัน และเป็นการส่งเสริม พัฒนา
สถานศึกกษาตามภารกิจของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกกษาตามกฎกระทรวงวา่ด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกกษา พ.ศึ.2553 เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกกษา

     การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  หมายความว่า กระบวนการพัฒนาการศึกกษาเข้าสู่คุณภาพ ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกกษาของชาต ิโดยมีการกำาหนดมาตรฐานการศึกกษา การจดัระบบ และโครงสรา้ง 
การวางแผน และการดำาเนินงานตามแผน รวมทั้งการสรา้งจติสำานกกให้เหวนว่าการพฒันาคุณภาพการศึกกษาจะ
ตอ้งดำาเนินการอย่างตอ่เน่ือง   และเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน

5. ขัน้ตอนการปฏนบัตนงาน
1. ศึกกษาระบบ หลักเกณฑ์ ระเบียบ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีว่าดว้ยวธิีการประกันคุณภาพการ

ศึกกษา พ.ศึ. 2553  ประกาศึคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัการศึกกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศึ. 2554 และ
ที่เพิ่มเติม มาตรฐานการศึกกษาทกุระดับที่เกี่ยวข้อง

2. วางแผนการดำาเนินงานการตดิตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกกษาของสถานศึกกษา
    2.1 จัดทำาเครื่องมือตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกกษา



   2.2 จดัทำาปฏิิทิน กำาหนดเวลาการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกกษา
   2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกกษา ระดบัเขตพื้นที่
3. ดำาเนินการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกกษาของสถานศึกกษาในสังกดั แต่ละระดับ   
    - คณะกรรมการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกกษา ระดบัเขตพื้นที่การศึกกษา ดำาเนินการ

ตดิตามตรวจสอบคุณภาพสถานศึกกษาในสังกัด อย่างน้อย 3 ปี ตอ่ 1 ครัง้
4. วเิคราะห์และสรุปผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกกษาของสถานศึกกษา
   4.1 รวบรวมและวิเคราะห์ผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกกษาแต่ละแห่ง
   4.2 สรุปผล สังเคราะห์ผล การตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกกษาระดับเขตพื้นที่การศึกกษา
5. รายงานและเผยแพร่ผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกกษาของสถานศึกกษาและนำาผลไป

ใชเ้พื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกกษา
   5.1 จดัทำารายงานผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกกษารายสถานศึกกษา
   5.2 จดัทำารายงานผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกกษา ระดบัเขตพื้นที่การศึกกษา
   5.3 นำาเสนอผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกกษาแก่สาธารณชน
   5.4 นำาข้อสรปุ ข้อเสนอแนะ ผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกกษาระดับเขต

พืน้ที่การศึกกษา และสถานศึกกษา

6. Flow Chart   การปฏนบัตนงาน

วางแผนการดำาเนินงานการตรวจสอบคุณภาพการจดัการศึกกษาของสถานศึกกษา

วิเคราะห์และสรุปผลการตดิตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกกษาของสถานศึกกษา 

ไมม่ีคุณภาพ

ดำาเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกกษาของสถานศึกกษาในสังกัดแต่ละระดับ

ศึกกษาระบบ หลักเกณฑ์ ระเบียบ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี วา่
ด้วยวิธีการประกนัคุณภาพการศึกกษา และมาตรฐานการศึกกษา

รายงานและเผยแพร่ผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกกษา
ของสถานศึกกษาและนำาผลไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกกษา

มีคุณภาพ



7.  แบบฟอร์มที่ใช้

    7.1 เครื่องมือตดิตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจดัการศึกกษาของสถานศึกกษา
    7.2 แบบรายงานผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจดัการศึกกษาของสถานศึกกษา
    7.3 แบบรายงานผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจดัการศึกกษาระดบัเขตพื้นที่การ

ศึกกษา

8. เอกสาร  /   หลักฐานอ้างอนง 

8.1  มาตรฐานการศึกกษาของชาต ิ
8.2  มาตรฐานการศึกกษาข้ันพื้นฐาน/ปฐมวัยของสำานักงานคณะกรรมการการศึกกษาข้ันพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกกษาของ สมศึ. และมาตรฐานการศึกกษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
8.3  กฎกระทรวง วา่ดว้ยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกีารประกันคุณภาพการศึกกษา พ.ศึ. 2553
8.4  พระราชบัญญัติการศึกกษาแห่งชาต ิพ.ศึ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทกุฉบับ
8.5  หลักเกณฑ์ และวิธกีารประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศึ.
8.6  มาตรฐานการศึกกษาข้ันพื้นฐาน และปฐมวัย ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกกษา
8.7 คู่มือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกกษา
8.8 แนวทางการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกกษาตามมาตรฐานการศึกกษา
8.9 ประกาศึคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน 



ประเภทเอกสาร :  คู่มือขัน้ตอนการดำาเนนนงาน
                     ชื่อเอกสาร           :  งานส่งเสรนมและสนับสนุนเครือขา่ยการนนเทศของเขต

พืน้ที่การศึกษา สถานศกึษา หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
และชมุชน

 



1. ชื่องาน   (  กระบวนงาน  )
             ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศกึษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ชุมชน

 2. วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อเป็นแนวทางในส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
            2. เพื่อเป็นคู่มือในส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศกึษา สถานศึกษา หน่วย

งานที่เกี่ยวข้องและชุมชน

3. ขอบเขตของงาน
เป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศกึษา สถานศึกษา 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน ทีจ่ะนำาไปสู่การพัฒนาคณุภาพการศึกษาในรูปแบบต่างๆ  เช่น  การจดัเครือ
ข่ายบุคคล  ครูแกนนำา  ครตู้นแบบ  เครอืข่ายการพัฒนาคุณภาพตามระดับการศึกษา เช่น กลุ่มเครือข่ายส่ง
เสริมประสิทธิภาพระดับปฐมวัย   ประถมศึกษา  มธัยมศึกษา  เครือข่ายโรงเรียนคู่พัฒนา โรงเรียนพีโ่รงเรียน
น้องเครือข่ายการพัฒนาชุมชน  การพฒันาคุณภาพโดยการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   การพัฒนาเครือข่าย
ห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้

4. คำาจำำากัดความ
ส่งเสรนมสนับสนุนเครือข่ายการนนเทศของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

และชุมชน  หมายถึง  การจดัระบบการนิเทศที่ต้องอาศัยการทำางานร่วมกันเป็นเครือข่ายของบุคคลและหน่วย
งาน ทั้งระดับสำานักงานเขตพื้นที่การศกึษา  สถานศึกษา และชุมชน โดยมีวตัถุประสงคเเพื่อรว่มมือกันพัฒนา
คุณภาพการศกึษา

5. ขัน้ตอนการปฏนบัตนงาน
1. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ศกึษาความต้องการการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศทั้งระดบั

เขตพื้นที่การศกึษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน      
2.  จดัทำาแผนสรา้งความรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ โดย

คำานึงถึงสภาพปญญหาและความตอ้งการของแต่ละเครือข่าย
3.  ประชุม/สัมมนาเครอืข่ายการนิเทศทุกระดบั เพือ่สร้างความเข้าใจและกำาหนดแนวทางการพฒันา
4.   ดำาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่างๆ  เช่น

4.1  จดัเครือข่ายบุคคล  เช่น ครูแกนนำา  ครูตน้แบบ  ครแูห่งชาติ  ฯลฯ
4.2  จดัเครือข่ายในรปูชุมนุม  เช่น ชุมนุมครูปฐมวัย  ครูวิทยาศาสตรเ ฯลฯ



4.3  เครือข่ายในรูปของระดับการศกึษา เช่น  เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพระดับปฐมวัย  
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

4.4  เครือข่ายในรูปของชุมชน  เช่น  เครือข่ายสุขภาพ  เครือข่ายภูมิปญญญาท้องถ่ิน ฯลฯ
4.5  เครือข่ายในรูปของห้องเรียนหรือสถานศึกษา เช่น  การพฒันาห้องเรียนวิทยาศาสตรเ  

เครือข่ายโรงเรียนผู้นำาการเปลี่ยนแปลง  เครือข่ายห้องเรียนโรงเรียนในฝัญน
5.  ประเมินผลและสรุปผลการพฒันาเครือข่ายการนิเทศ
6.  นำาผลการประเมินไปกำาหนดแนวทางการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนต่อไป  
      7.  สรปุผลการดำาเนินงานเครือข่ายการนิเทศและรายงานผลการพัฒนาตอ่หน่วยงานต้นสังกดั/สถาน
ศกึษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ประชาสัมพนัธเ      

6. Flow Chart   การปฏนบัตนงาน

บรรลุผล

ไม่บรรลุผล

จดัทำาแผนสรา้งความรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ

ประเมินและสรุปผล
การนิเทศ

จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ/ศึกษาสภาพความ
ตอ้งการ

ประชุม/สัมมนาเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ
เพื่อกำาหนดแนวทางการพัฒนา

ดำาเนินการพัฒนาเครือข่าย

ปรับปรุง/พัฒนา

สรปุรายงานผลตอ่หน่วยงานต้นสังกดั/สถาน
ศึกษา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพนัธเ



7.  แบบฟอร์มที่ใช้
1. แบบสำารวจความต้องการการพัฒนาเครอืข่ายการนิเทศ
2. แบบติดตามและประเมินผลการพฒันาเครือข่ายการนิเทศทั้งระดบัเขตพื้นที่การศึกษา 

สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน      
3. แบบรายงานผลการพัฒนาระบบการนิเทศและจัดการเรียนการสอน

8. เอกสาร  /   หลักฐานอ้างอนง 
  1.  พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

2.   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551
3.   หลักการสรา้งเครือข่าย
4.   หลักการตดิตามและประเมินผลการดำาเนินงานการสรา้งเครือข่าย



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน กลุม่งานนิเทศ   

9.แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 
ชื่องาน งานสง่เสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ สำานกกงานเขตพืืนนที่ก่ารศึกกษา กลุ่ม...นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รหกสเอกสาร : ………………
วกตถุประสงค์ 1.  เพื่อเป็นแนวทางในส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องและชุมชน
                 2. เพื่อเป็นคู่มือในส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและชุมชน

ลำาดักบที่่ ผกงขกนนตอนการดัำาเนนนงาน รายละเอ่ยดังาน เวลาดัำาเนนนการ มาตรฐานคุณภาพืงาน ผู้รกบผนดัชอบ
1. 1 ประสานงาน จดัระบบข้อมูลสารสนเทศ ศึกษาความตอ้งการ

การส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศทั้งระดบัเขตพื้นที่การ
ศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน      

มกราคม-
เมษายน

ข้อมูลสารสนเทศท่ีถูก
ต้อง ครบถว้นและเป็น
ปัจจุบัน

กลุ่มงานนิเทศ ฯ

2. 2  จัดทำาแผนส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ
โดยใชฐ้านข้อมูลและสภาพปัญหาความต้องการของเครือข่าย

เมษายน แผนการส่งเสริมฯ กลุ่มงานนิเทศ ฯ

3. 3  ประชุม/สัมมนาเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ เพื่อสรา้งความ
เข้าใจและกำาหนดแนวทางการพัฒนาเครือข่าย

พฤษภาคม แนวทางการพัฒนา กลุ่มงานนิเทศ ฯ

4. 4   ดำาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาเครือข่ายการ
นิเทศในรูปแบบต่างๆ  

ภาคเรียน
ละ 1 คร้ัง

จำานวนเครือข่าย กลุ่มนิเทศ ฯ

5. 5   ประเมินผลและสรุปผลการพฒันาเครือข่ายการนิเทศ ภาคเรียน
ละ 1 คร้ัง

รายงานผลการพัฒนา
เครือข่าย

กลุ่มนิเทศ ฯ

6  สรุปผลการดำาเนินงานเครือข่ายการนิเทศและรายงานผลการ
พัฒนาตอ่หน่วยงานต้นสังกดั/สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์       

มีนาคม –
เมษายน

รายงานสรุปผล กลุ่มนิเทศ ฯ

เอกสารอ้างอิง :  1.  พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม         2 .  หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธ์ศักราช 2551
3.   หลักการสรา้งเครือข่าย       4.   หลักการตดิตามและประเมินผลการดำาเนินงานการสร้างเครือข่าย

คำออธิบบอยสัญญลัญกษณ์ผผัญงขัญนนตอน               จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                    กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                     การตัดสินใจ                     ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน   จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน หหน้า)

บรรลุ

จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ/
ศึกษาสภาพความต้องการ

จัดทำาแผนสร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ

ประเมินและ
สรุปผลการ

นิเทศ

ประชุม/สัมมนาเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ
เพ่ือกำาหนดแนวทางการพัฒนา

สรุปรายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัด/สถาน
ศึกษา/หน่วยงานที่เก่ียวข้อง   

 และประชาสัมพันธ์ 

ไม่บรรลุ

ดำาเนินการพัฒนาเครือข่าย



ประเภทเอกสาร :  คูมื่อขั้นตอนการดำาเนนนงาน
ชือ่เอกสาร        :       งานวนจัย พัฒนา ส่งเสรนม ตนดตาม ตรวจสอบ 

และประเมนนเก่ียวกับการวัดผลและประเมนนผล
การศึกษาระดับเขตพืน้ที่การศึกษา



1. ช่ืองาน   (  กระบวนงาน  )
งานวจิัย พฒันา ส่งเสริม ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศกึษา

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2. วตัถุประสงค์
เพื่อให้การปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจดัการศึกษามีประสทิธิภาพ 

สามารถดเาเนินการเปไนไปตามเปหาหมาย บรรลุผลตามภารกิจขององค์กรกร  สเานักงานค์กณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน จึงได้จดัทเาค์ก่่มือข้ันตอนการปฏิบัติงานข้ึน โดยมวีัตถุประสงค์กรดังน้ี

1. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของ กลุ่มนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจดัการ
ศกึษาให้มีประสิทธิภาพและสามารถดเาเนินการบรรลุผลตามเปหาหมาย

2. เพื่อใช้เปไนแนวทางในการดเาเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ตดิตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศกึษา

3. ขอบเขตของงาน
       เปไนแนวทางสเาหรับการปฏิบัติงานและดเาเนินการวจิัย พฒันา ส่งเสริม ตดิตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษา

4. คำาจำากัดความ
การวดัและประเมนนผล (Assessment) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อม่ล ร่องรอย 

หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ ค์กวามกา้วหน้า และค์กวามสเาเร็จทางการเรียนของผ่้เรียนอย่างเปไนระบบ 
เพื่อเปไนประโยชนรต่อการส่งเสริมให้ผ่้เรียนเกิดการพัฒนา และเรียนร่้อย่างเต็มศกัยภาพ  

การประเมนนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (Local Assessment)  หมายถึง  การวัดผลและ
ประเมินผลที่ดเาเนินการโดยเขตพื้นที่การศกึษา  เพื่อตรวจสอบค์กุณภาพผ่้เรียนในสถานศึกษาที่อย่่ในค์กวามรับ
ผดิชอบของเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละแห่ง และใช้เปไนข้อม่ลพื้นฐานในการพัฒนาค์กณุภาพการศึกษาของเขต
พืน้ที่การศึกษา  ตามภาระค์กวามรับผิดชอบ  สามารถดเาเนินการโดยประเมินค์กุณภาพของผ่้เรียนด้วยวธิีการ
และเค์กรื่องมือที่เปไนมาตรฐานซ่ึงจัดทเาและดเาเนินการโดยเขตพื้นที่การศึกษา  หรอืด้วยค์กวามร่วมมือกับหน่วย
งานต้นสังกัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  นอกจากน้ียังสามารถดเาเนินการได้ดว้ยการตรวจสอบข้อม่ลจากการ
ประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศกึษา  โดยมกีารรายงานผลแก่สถานศึกษาและชุมชนได้รบัทราบ 
ทั้งน้ี เพื่อให้ทราบว่าสถานศึกษาแตล่ะแห่งสามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผ่้เรียนให้บรรลตุาม
มาตรฐานการเรียนร่้ทีก่เาหนดหรือไม่ เพียงใด และมีข้อบกพร่องใดที่ต้องดเาเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป



5. ข้ันตอนการปฏนบัตนงาน
วจิัย พฒันา ส่งเสริม ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินระดับ

เขตพื้นที่การศกึษา
1. ศึกษาหลักเกณฑร และแนวปฏิบัติในการวดัผลและประเมินค์กุณภาพผ่้เรียนระดับ

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2. ประสานค์กวามรว่มมือระหวา่งสเานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค์กุณภาพผ่้เรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3. เสริมสรา้งค์กวามร่้ค์กวามเข้าใจให้กับผ่้บริหารสถานศึกษา ค์กร ่และบุค์กลากรใน

สถานศึกษาเกี่ยวกับการวดัผลและประเมินค์กุณภาพผ่้เรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
4. จัดทเาเค์กรื่องมือและค์กลังข้อสอบที่เปไนมาตรฐานสเาหรับใช้ประเมินค์กุณภาพผ่้เรียนระดับ

เขตพื้นที่การศกึษา
5. นิเทศติดตามการดเาเนินการประเมินค์กุณภาพของผ่้เรียนของสถานศึกษาในสังกัดในร่ป

แบบของค์กณะกรรมการ
6. ดเาเนินการประเมินผลค์กุณภาพนักเรียนและนเาผลไปวจิัย พฒันา และประเมินผลการ

ดเาเนินงานด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนร่ร้ะดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อนเาผลมาใช้ในการวางแผนยก
ระดับค์กุณภาพการศึกษา

7.  สรปุ รายงานผลการประเมินค์กุณภาพผ่้เรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาตอ่หน่วยงาน     
ตน้สังกัด และเผยแพร่ต่อสถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษานเาไปใช้เปไนข้อม่ลในการพัฒนาค์กุณภาพผ่้เรียน

8. นเาผลการวจิัย การประเมินค์กุณภาพผ่้เรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษามาใชเ้ปไน
ข้อม่ลในการวางแผนยกระดับค์กุณภาพการจดัการศึกษาของสเานักงานเขตพื้นที่การศึกษา



ตรวจสอบคุ์กณภาพเค์กร่ืองมือ

ประเมนิคณุภาพผูเ้รียน

นเาผลการวิจัยการประเมินค์กุณภาพผ้่เรียนเปไนข้อม่ลสเาหรับ
การวางแผนยกระดับค์กุณภาพการจัดการศึกษา

6. Flow Chart งานวนจัย พัฒนา ส่งเสรนม ตนดตาม ตรวจสอบ และประเมนนเกี่ยวกบัการวัดผลและประเมนน
ผลการศึกษาระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

  

                                              

 

7.  เครื่องมือ
1. แบบติดตามตรวจสอบ
2. เค์กรื่องมือวดัผลและประเมินผล
3. แบบรายงานผล

8. เอกสาร  /   หลักฐานอ้างอนง 
1. แบบวิเค์กราะหรแนวทางการตรวจสอบ
2. ค์ก่่มือในการปฏิบัติงานกิจกรรม ตดิตาม ตรวจสอบ
3. เอกสาร รายงานผลการประเมิน ตดิตาม ตรวจสอบ

วิเค์กราะหร/วิจัย

นิเทศติดตามการดเาเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนร้่ตามหลักส่ตร
ไม่มี

ปรับปรุง
ไม่มี

มี

มี

สรุปรายงานและเผยแพร่ ผ้่เกี่ยวข้อง

ศึกษาหลักเกณฑรและแนวปฏิบัติการวัดผล
และประเมินผลระดับเขตพืน้ท่ีการศึกษา

ประสานค์กวามร่วมมือระหว่างสเานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง

ส่งเสริมสนับสนุนให้ค์กวามร้่เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนร้่

จัดทเาเค์กร่ืองมือและสร้างค์กลังข้อสอบมาตรฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียนร้่ในระดบัระดับเขตพ้ืนท่ี



แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน

9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
ชื่องาน (กระบวนงาน) วิจัย พฒันา สง่เสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล รหัสเอกสาร : ……….

วัตถุประสงค์   :  1. ระดับความสำาเรจจของการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเก่ียวกับการวัดผลและประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา
                      2. ระดับคุณภาพของผู้เรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ลำาดัับที่่ ผงัขั้นตอนการดัำาเนนนงาน รายละเอ่ยดังาน เวลาดัำาเนนนการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรั้บผนดัชอบ

1

                                             ไม่มีคุณภาพ

มีคุณภาพ
                                         

                                        มีปัญหา

                                             
ไม่มีปัญหา

1. ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินคุณภาพผู้
เรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา

ตามรอบเวลา สถานศึกษามีแนวปฏิบัติในการวัด
และประเมินผลท่ีชัดเจน

กลุ่มนิเทศ ฯ

2 2. ประสานความร่วมมือระหว่างสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถาน
ศึกษา และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขต
พืน้ท่ีการศึกษา

ตามรอบเวลา บุคลากรและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ใหค้วามร่วมมือในการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน จัดทำาเคร่ืองมือ

กลุ่มนิเทศ ฯ

3 3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินคุณภาพผู้เรียน
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา

ตามรอบเวลา บุคลากรสถานศึกษามีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ระดับเขต
พืน้ท่ีการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ฯ

4 4. จัดทำาเคร่ืองมือและคลังข้อสอบท่ีเปนนมาตรฐานสำาหรับใช้ประเมิน
คุณภาพผู้เรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา

ตลอดปีการ
ศึกษา

มีคลังข้อสอบ และเคร่ืองมือ
สำาหรับการประเมิน

กลุ่มนิเทศ ฯ

5 5. นิเทศติดตามการดำาเนินการประเมินคุณภาพของผู้เรียนของสถาน
ศึกษาในสังกัดในรูปแบบของคณะกรรมการ

ตามรอบเวลา หนว่ยงานต้นสังกัดและสถาน
ศึกษามีข้อมูลคุณภาพผู้เรียน

กลุ่มนิเทศ ฯ

6 6. ดำาเนินการประเมินผลคุณภาพนักเรียนนำาผลไปวิจัย พัฒนา ประเมิน
ผลการดำาเนินงานด้านการวัดผลและประเมินผลการระดับเขตพื้นท่ีการ
ศึกษาเพื่อนำาผลมาใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา

ตามรอบเวลา เขตพืน้ท่ีการศึกษามีระบบการ
ประเมินท่ีมีคุณภาพเช่ือถือได้

กลุ่มนิเทศ ฯ

7 7.  สรุป รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน การวิจัยระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อสถานศึกษาเพื่อให้สถาน
ศึกษานำาไปใช้เปนนข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

เมื่อเสรจจส้ินการ
ประเมิน

มีข้อมูลผลการประเมินคุณภาพผู้
เรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ฯ

8 8. นำาผลการวิจัย การประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา
มาใช้เปนนข้อมูลในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ตลอดปีการ
ศึกษา

หนว่ยงานต้นสังกัดและสถาน
ศึกษาใช้ข้อมูลคุณภาพผู้เรียนใน
การวางแผนยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ฯ

เอกสารอ้างอนง : 1.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พทุธศักราช 2551             2. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546     3. หลักสูตรการศึกษาพิเศษ

คำาอธินบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน             จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน              กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                การตัดสินใจ              ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน   จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน หหน้า)

ศึกษาหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัติการ
วัดผลและประเมินผลระดับเขตพื้นที่

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

แก้ไข
ปรับปรุง

นิเทศติดตามรูปแบบคณะกรรมการ

ดำาเนินการประเมิน

สรปุรายงานและเผยแพร่

นำาผลการวิจัยฯ เปนนข้อมูล วางแผนยก
ระดับคุณภาพการศึกษา คุณภาพผู้เรียน

ประสานความร่วมมือ

ตรวจสอบคุณภาพเครื่อง
มือ

จัดทำา/พัฒนาเครื่องมือมาตรฐาน/คลังข้อสอบ



ประเภทเอกสาร :  คูมื่อขั้นตอนการดำาเนนนงาน
ชือ่เอกสาร :     งานศึกษา คน้คว้า วนเคราะห์ วนจัยการพัฒนา 
                             สือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา



1. ชื่องาน   (  กระบวนงาน  )
งานศกึษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วจิัยการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิิบััติงานในการศึกษา ค้นควา้ วเิคราะห์ วจิัยการพัฒนาสื่อนวัตกรรม

และเทคโนโลยีทางการศกึษาของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ในสำานักงานเขตพืนนที่การ
ศกึษาให้มีประสิทธิิภาพ

2. เพือ่พฒันาระบับัการปฏิบัิัตงิานในการการศึกษา ค้นควา้ วเิคราะห์ วจิัยการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาของกลุ่มนิเทศตดิตามและประเมินผลการจดัการศกึษา ในสำานักงานเขตพืนนที่การศกึษา
ให้มีประสิทธิภิาพและสามารถดำาเนินการบัรรลุผลตามเปาาหมาย

3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินการนิเทศ ตดิตาม และประเมินผล ในการศึกษา ค้นควา้ 
วเิคราะห์ วจิัย การพัฒนา สือ่ ทันงในสำานักงานเขตพืนนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด

3. ขอบเขตของงาน
การศกึษา คน้คว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อนวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษาของกลุ่มนิเทศ

ตดิตามและประเมินผลการจดัการศึกษา เป็นการดำาเนินการให้เขตพืนนที่การศึกษาและสถานศึกษาทกุแห่ง ได้
วเิคราะห์ วจิัย เพื่อนำาผลการวิเคราะห์วิจัยไปใช้ในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้
เหมาะสมกับัความตอ้งการจำาเป็นของแต่ละสถานศึกษา

4. คำาจำากัดความ
การศกึษา คน้คว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อนวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา หมายถึง 

การศกึษาและนำาผลการวิเคราะห์วิจัยไปใช้ในการพัฒนาสื่อนวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา สำาหรับันำา
มาใช้ในการการเรียนการสอน เพื่อเป็นตัวกลางในการนำาส่งหรือถ่ายทอดความรท ้ทกัษะ และเจตคติ จากผท้สอน
หรือแหล่งความรท้ไปยังผท้เรียน ชว่ยให้การเรียนการสอนดำาเนินไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิิภาพ และทำาให้ผท้
เรียนเกิดการเรียนรทต้ามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนที่ตันงไว้

5. ขัน้ตอนการปฏนบัตนงาน
1.  ศกึษาสภาพ การใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจดัการเรียนรท้
2.  วเิคราะห์ ตรวจสอบัผลการใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศกึษาในการจดัการเรียนรท้ของครท

ผท้สอนในโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานและตวัชีนวดั
3.  พฒันาต่อยอดเป็นสื่อต้นแบับั นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษารวมทันงการให้มี

ประสิทธิิภาพตามเกณฑ์ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาการศึกษาที่ได้รบััการปรับัปรุงและ
พฒันารทปแบับัให้มีประสิทธิิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชีนวดั



4. นิเทศติดตามผลการใชส้ื่อ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ไดร้ับัการปรับัปรุงและพัฒนา
รทปแบับัให้มีประสิทธิิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชีนวัด ประเมินผลการใช้สือ่ นวตักรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาที่ได้รบััการปรับัปรุงและพัฒนารทปแบับัให้มีประสิทธิิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชีนวัด

5. จัดให้มีกระบัวนการจดัการความรท้ เพื่อการเผยแพร่ นำาเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรท้ การ
พฒันาสือ่ นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา

6. ประเมินระบับัการพัฒนาส่งเสริมการใช้ สื่อ นวตักรรม เพื่อการเรียนรท้ปรับัปรุงแก้ไขและพัฒนา
รทปแบับัการใช้สือ่ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจดัการเรียนรท้ของครทผท้สอนในโรงเรียนตาม
เกณฑ์มาตรฐานตวัชีนวดั

7.  สรปุรายงานผลการดำาเนินงานและเผยแพรป่ระชาสมัพนัธิ์

6. Flow Chart   การปฏนบัตนงาน

ไมม่ีคุณภาพ

มีคุณภาพ

ศึกษาสภาพ การใช้ สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรท้

การจดัการความรท ้ 

วิเคราะห์ ตรวจสอบ ผลการใช้ ส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศึกษาใน
การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวดั

พัฒนาต่อยอดเป็นสื่อต้นแบบ

นิเทศติดตามและประเมินผล

ประเมินระบับัการ
พัฒนา

สรุปรายงานผลการดำาเนินงาน
และเผยแพร่ประชาสัมพันธิ์

แก้ไข ปรับัปรุง



7.  แบบฟอร์มที่ใช้
แบับัฟอร์มที่ใชเ้ป็นแบับับัันทึกข้อมทลที่เป็นผลจากการดำาเนินงานของแต่ละขันนตอนของการปฏิิบััติ 

สำาหรับัการตอบัคำาถามตามตวัชีนวดั ในการปฏิิบััติงานของกระบัวนงาน มีดังนีน 
1. แบับับัันทึกข้อมทลการศึกษาสภาพ การใช ้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการ

จดัการเรียนรท้ 
2. แบับับัันทึกข้อมทลสรุปผลการตรวจสอบัการใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการ

จดัการเรียนรท้ 
3. แบับับัันทึกการแก้ไข ปรับัปรุงรทปแบับัและการพฒันาสื่อต้นแบับั นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการ

ศกึษา ในการจดัการเรียนรท ้
4. แบับับัันทึกผลการพัฒนาต่อยอด การพัฒนาและการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ

ศกึษาในการจดัการเรียนรท้
5. แบับับัันทึกการนิเทศ ตดิตามการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ในการ

จดัการเรียนรท้ 
6. แผนการจดัการความรทก้ารพัฒนาการใช้ สือ่ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศกึษาในการจดัการ

เรียนรท ้
7. แบับับัันทึกผลการจดักิจกรรมตามแผนการจดัการความรทก้ารพัฒนาการใช้ สือ่ นวตักรรม และ

เทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรท ้
8. แบับัรายงานผลการดำาเนินงานตามกระบัวนงานในการส่งเสริมและพัฒนาพัฒนาการใช้ สื่อ 

นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรท้

8.  เอกสารอ้างอนง
พระราชบััญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม



9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
ชื่องาน (กระบวนงาน)  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพฒันาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำานักงานเขตพืนนที่การศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมิน รหัสเอกสาร : ……

วัตถปุระสงค์  1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิิบััติงานในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในสำานักงานเขตพืนนท่ี
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ   2. เพือ่พฒันาระบับัการปฏิิบัตังิานในการการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในสำานกังาน
เขตพืนนท่ีการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและสามารถดำาเนินการบัรรลุผลตามเปหาหมาย  3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินการนิเทศ ตดิตาม และประเมินผล ในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนา ส่ือ ทันงใน
สำานักงานเขตพืนนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
ลำาดัับที่่ ผงัขั้นตอนการดัำาเนนนงาน รายละเอ่ยดังาน เวลาดัำาเนนนการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผนดัชอบ

1. 1.ดำาเนนิการศกึษาสภาพการใช้ ส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาในการจัดการเรียนรู้

มีนาคม มีฐานข้อมูลสารสนเทศการใช้ ส่ือ นวตักรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้

กลุ่มนิเทศฯ

2. 2.วิเคราะห์ ตรวจสอบัผลการใช้ ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน
และตัวชีนวัด

เมษายน มีการวิเคราะห์และตรวจสอบัผลการใช้ ส่ือ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการ
จัดการเรียนรู้

กลุ่มนิเทศฯ

3. 3.1 ส่งเสริม สนับัสนุน การพัฒนาต่อยอดเป็นส่ือต้นแบับั นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
3.2 ประเมินผลการใช้ส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีได้รับั
การปรับัปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชีนวัด

เมษายน มีรูปแบับัหรือวิธีการพัฒนาการใช้ส่ือ นวตักรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา และมีการต่อยอดเป็นต้น
แบับั 

กลุ่มนิเทศฯ

4
4.1 นิเทศติดตามการพัฒนาต่อยอดเป็นส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาต้นแบับั 
4.2 ตดิตาม และประเมินผลการใช้ส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาท่ีได้รับัการปรับัปรุงและพัฒนารูปแบับัให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานและตัวชีนวัด 

พฤษภาคม มกีารนเิทศตดิตามผลการใช้ส่ือ นวตักรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีได้รับัการปรับัปรุงและ
พัฒนาต่อยอดให้มีประสิทธิภาพ 

กลุ่มนิเทศฯ

5. 5. จัดให้มีกระบัวนการจัดการความรู้ เพื่อการเผยแพร่ นำาเสนอผลงาน
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ การพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศกึษา

มิถุนายน มีกระบัวนการจัดการความรู้ เพื่อการเผยแพร่ นำา
เสนอผลงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้ การพฒันาส่ือ 
นวตักรรมและเทคโนโลยี ฯ ท่ีมีประสิทธิภาพ

กลุ่มนิเทศฯ

6 6.1 ประเมินระบับัการพัฒนา ส่งเสริมการผลิต การใช้ ส่ือ นวตักรรม
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชีนวัด
6.2 วิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน

กรกฎาคม
ถึงสิงหาคม

มีการประเมินผลการพัฒนาและการใช้ส่ือ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา

กลุ่มนิเทศฯ

7 7. สรุปจัดทำารายงานผลการดำาเนินงานในภาพรวมของงานศึกษา ค้นคว้า 
วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

เมษายน มกีารสรุปรายงานผลการดำาเนินงานในการศึกษา 
ค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา

กลุ่มนิเทศฯ

เอกสารอ้างอนง : 1. พระราชบััญญัตกิารศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบัับัท่ี 2)  พ.ศ. 2545       

ศึกษาสภาพการใชส้ื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีฯ 

ตรวจสอบั  วิเคราะห์  วิจัย การใช้สื่อ ฯ
ในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน

ประเมิน
ระบับัการ
พฒันา

พัฒนาต่อยอดเป็นสื่อต้นแบับั

ปรับัปรุง

นิเทศติดตาม

การจัดการความรู้

สรุปรายงานผล / เผย
แพร่

ไม่บัรรลุ

บัรรลุ



ประเภทเอกสาร :  คูมื่อขั้นตอนการดำาเนนนงาน
ชือ่เอกสาร : งานนนเทศ ตนดตาม และประเมนนผล
                             การจัดการศกึษา



1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา

2. วัตถุประสงค์
1.  เพื่อเป็นแนวทางในการนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ของกลุ่มนิเทศติดตาม

และประเมินผลการจดัการศึกษา
2. เพื่อเป็นคู่มือในการนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจดัการศึกษาของสถานศึกษา

3. ขอบเขตของงาน
งานนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจัดการศกึษา เป็นกระบวนการนิเทศ ตดิตาม ศึกษา 

ค้นควา้ วเิคราะห์ วจิัย และประเมินผลการจดัการศกึษาของสำานักงานเขตพืนนท่่การศกึษาและสถานศึกษา   
ในสังกดั

4. คำาจำากัดความ
การนนเทศการจัดการศึกษา  หมายถึง การชว่ยเหลือ แนะนำา ส่งเสริมสนับสนุน รวมถึงการศึกษา 

ค้นควา้ วเิคราะห์ วจิัย และพฒันาเพื่อให้การบริหารและการจดัการศึกษาของสถานศึกษาดำาเนินไปอย่างม่
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ทกุภาคส่วนม่ความพงึพอใจ

การตนดตามการจัดการศึกษา  หมายถึง การตดิตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าในการดำาเนินงาน 
รวมทันงปัญหาอาจเกิดขึนนจากการดำาเนินงานของสถานศึกษา เพื่อจะหาแนวทางแก้ไข โดยยึดการม่ส่วนรว่ม
จากทกุฝ่าย

การประเมนนผลการจัดการศึกษา หมายถึง การตค่่าผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสถาน
ศกึษาวา่อยู่ในระดบัใดเมื่อเปร่ยบเท่ยบกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่่กำาหนดไว้ 

5. ขั้นตอนการปฏนบัตนงาน
        1. จดัระบบข้อมูลสารสนเทศ ตามสภาพปัญหา ความตอ้งการเก่่ยวกบัการจดัการศึกษาของ

สถานศึกษา
2.  จดัทำาเกณฑ์ ์ตวัช่นวดัความสำาเร จ เครื่องมือ และวธิ่การนิเทศ การตรวจสอบการจัดการ

ศกึษาของสถานศึกษา
3.  สถานศึกษาประเมินตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑ์์และตัวช่นวัดการจดัการศกึษาของ

สถานศึกษา
4.  นิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  ตามเกณฑ์แ์ละตัวช่นวดั 

วจิัย พฒันารูปแบบ/วิธก่ารท่่เหมาะสม
5.  นำาผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามเกณฑ์แ์ละ

ตวัช่นวดัมากำาหนดเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และวางแผนการดำาเนินงาน
6. สรุปผลการดำาเนินงานนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจดัการศึกษาของสถานศึกษา



7. เผยแพร่ผลการนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจดัการศึกษาขันนพืนนฐานของสถานศึกษา
ตอ่หน่วยงานต้นสังกดั หน่วยงานท่่เก่่ยวข้อง หรือผู้ท่่สนใจ
     
6. Flow Chart การปฏนบัตนงาน

7.  แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบสำารวจสภาพปัญหาและความต้องการเก่่ยวการบริหารและการจดัการศึกษา
7.2 เกณฑ์์  ตัวช่นวัดความสำาเร จของการบริหารและการจดัการศึกษาขันนพืนนฐานของสถาน

ศกึษา     
7.3 แบบติดตาม และสรปุผลการบริหารและการจัดการศกึษาขันนพืนนฐานของสถานศึกษา    

ไม่บรรลุ

บรรลุ

จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ตามสภาพปัญหา ความ
ต้องการเก่่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

จัดทำาเกณฑ์์ ตวัช่นวัดความสำาเร จ เคร่ืองมือและวิธ่การนิเทศ

 ประเมินผลการ
นิเทศ ติดตามฯ

สรุป/รายงานผล/เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์

สถานศึกษาประเมินตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑ์์และตัวช่นวัด

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลตามเกณฑ์์และตัวช่นวัด

นำาผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลมากำาหนดเป็น
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และวางแผนการดำาเนินงาน

วิจัย/พัฒนา



8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอนง 
  8.1  พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ  พทุธศกัราช 2542 และท่่แก้ไขเพิ่มเติม  

8.2   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันนพืนนฐาน พทุธศกัราช 2551
8.3   หลักการนิเทศ ตดิตามการบริหารและการจดัการศึกษาขันนพืนนฐานของสถานศึกษา     
8.4   การจดัทำาเกณฑ์์  ตวัช่นวดัความสำาเร จของการบริหารและการจัดการศกึษาขันนพืนนฐาน

ของสถานศึกษา     



คำออธิบบอยสัญญลัญกษณ์ผผัญงขัญนนตอน               จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                    กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                 การตัดสินใจ                ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน    จ�ดเช��อมต�อระหว�างหน �า(ถ �าไม�จบ
ภายใน ๑หน �า)



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
ช่ืองาน งานนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำานักงานเขตพื้นนท่กการศึกษา กล่มมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รหัสเอกสาร : ………………
วัตถปุระสงค์ : 1.  เพื้กอเปนนแนวทางในการนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ของกล่มมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

    2. เพื้กอเปนนคูมม้อในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ลำาดับัท่่ี ผังข้ันตอนการดัำาเนนนงาน รายละเอ่ยดังาน เวลาดัำาเนนนการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผนดัชอบ

1. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ตามสภาพืปัญหา ความต้องการเก่กยวกับการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา

 ตลอดปีการ
ศึกษา

ข้อมูลถูกต้องเปนน
ปัจจ่บัน

กล่มมงานนิเทศ

2. จัดทำาเกณฑ์  ตัวช่ีนวัดความสำาเร จ เคร้กองม้อและวิธีก่การนิเทศการตรวจ
สอบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ท่กภาคเร่ยน สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาและจ่ดเน้น
สพืฐ.

กล่มมงานนิเทศ ฯ
คณะกรรมการ
ประกันค่ณภาพื

3. สถานศึกษาประเมินตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑ์ และตัวช่ีนวัดการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา

ท่กภาคเร่ยน สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาและจ่ดเน้น
สพืฐ.

กล่มมนิเทศ ฯ
ก.ต.ป.น./ผู้บริหาร

4. นิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตาม
เกณฑ์ และตัวช่ีนวัด

ท่กภาคเร่ยน สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาและจ่ดเน้น
สพืฐ.

กล่มมนิเทศ ฯ
ก.ต.ป.น./ผู้บริหาร

5. สร่ปผลการดำาเนินงานนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา/วิจัย พืัฒนารูปแบบวิธีก่การท่กเหมาะสม

ท่กภาคเร่ยน สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาและจ่ดเน้น
สพืฐ.

กล่มมนิเทศ ฯ
ก.ต.ป.น./ผู้บริหาร

6. นำาผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถาน
ศึกษา ตามเกณฑ์ และตัวช่ีนวัดมากำาหนดเปนนแนวทางในการปรับปร่งแก้ไข
และวางแผนการดำาเนินงาน

ท่กภาคเร่ยน กระบวนการท่กเปนน
มาตรฐาน
ผลการประเมิน

กล่มมนิเทศ ฯ
ก.ต.ป.น./ผู้บริหาร

7. สร่ป/รายงานผล/เผยแพืรมประชีาสัมพืันธีก  ปลายปีการ
ศึกษา

กล่มมนิเทศ ฯ
ก.ต.ป.น.

เอกสารอ้างอนง :     1.  พืระราชีบัญญัติการศึกษาแหมงชีาติ  พื่ทธีกศักราชี 2542 และท่กแก้ไขเพืิกมเติม  
2.   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันนพื้นนฐาน พืท่ธีกศักราชี 2551
3.  หลักการนิเทศ ตดิตามการบริหารและการจัดการศึกษาขันนพื้นนฐานของสถานศึกษา     
4.   การจัดทำาเกณฑ์   ตัวช่ีนวัดความสำาเร จของการบริหารและการจัดการศึกษาขันนพื้นนฐานของสถานศึกษา    

คำาอธินบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน                 จ่ดเริกมต้นหร้อสินนส่ดกระบวนงาน                    กิจกรรมงานหร้อการปฏิบัติ                 การตัดสินใจ              ทิศทางหร้อการเคล้กอนไหวของงาน   จ่ดเชี้กอมตมอระหวมางหน้า(ถ้าไมมจบภายใน 1 หน้า)

จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ตามสภาพืปัญหา 
ความต้องการเก่กยวกับการจัดการศึกษาของสถาน
ศึกษา

จัดทำาเกณฑ์  ตัวชี่นวัดความสำาเร จ เคร้กองม้อและ
วิธ่ีกการนิเทศ

นำาผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลมากำาหนด
แนวทางปรับปร่งแก้ไข และวางแผนการดำาเนินงาน

สรป่/รายงานผล/เผยแพืรมประชีาสัมพืันธีก 

บรรล่

ไมมบรรล่

ประเมินผลการนิเทศ 
ติดตาม

สถานศึกษาประเมินตนเอง ตรวจสอบตามเกณฑ์ 
ฑ์ ะตัวชี่นวัด

นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ตามเกณฑ์ และตัวชี่นวัด

วิจัย
/
พืฒั
นา



ประเภทเอกสาร :  คู่มือขัน้ตอนการดำเาเนนนงาน
        ชือ่เอกสาร                 :  งานวนจัยและพัฒนารูปแบบ เทคนนค วนธีการ

   ประกันคุณภาพการศึกษา



1. ชือ่งาน   (  กระบวนงาน  )
งานวิจยัและพฒันารูปแบบ เทคนิค วธิีการประกันคุณภาพการศึกษา

 2. วัตถุประสงค์
2.1  เพื่อให้ได้นวตักรรมที่เกี่ยวกับ การดเาเนินการงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
2.2 เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดไดร้ับการพัฒนาให้มีระบบการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน

สถานศึกษาที่มีคณุภาพและเข้้มแข้งง

3. ขอบเขตของงาน
เป็นกระบวนการศึกษา  ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการดเาเนินงานระบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาข้องสถานศึกษาในสังกัด ตลอดจนการดเาเนินงาน ศึกษา วิจัยทีเ่กี่ยวกับการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับเข้ตพื้นที่การศึกษา

4. คเาจเากัดำความ
   การวนจัยและพัฒนารูปแบบ เทคนนค วนธีการประกันคุณภาพการศึกษา หมายความวา่ การดเาเนินการ

ศึกษารูปแบบ เทคนิค วิธกีารที่ส่งผลต่อการดเาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาข้องสถานศึกษา ทเาให้สถานศึกษา
สามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเข้้มแข้งง

5. ขั้นตอนการปฏนบัตนงาน
1. ศึกษา วิจัย เกี่ยวกับรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศกึษา
1.1 ศกึษา วเิคราะห์ สังเคราะห์ นวัตกรรมที่เกี่ยวกับ รปูแบบ เทคนิค และวธิีการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
1.2 ศกึษา วเิคราะห์ สภาพปัจจุบันปัญหา และความต้องการจเาเป็น การดเาเนินงานการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.3 จดัทเาแผนงาน/โครงการ ศกึษาวจิัย รปูแบบ เทคนิค และวธิีการเกี่ยวกับการพฒันาระบบ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.4 ดเาเนินการศกึษา วจิัย ตามแผนงาน/โครงการศึกษาวิจัยทีก่เาหนด
1.5 สรปุรายงานผลการวิจัย

  2. ส่งเสริม สนับสนุนและ/หรือร่วมกับสถานศึกษาดเาเนินการวิจัย เกี่ยวกับ รูปแบบ เทคนิค และวิธี
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศกึษา

2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา ศกึษา วเิคราะห์ สังเคราะห์ นวตักรรมที่เกี่ยวกับรูปแบบ 
เทคนิค และวิธีการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพ



2.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา วเิคราะห์ผลการดเาเนินงาน จากรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน และรายงานประเมินคุณภาพภายนอก

2.3 ส่งเสริม สนับสนุน และรว่มจัดทเาแผนงาน/โครงการศึกษาวจิัย เกี่ยวกับระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
 2.4 ส่งเสริม สนับสนุน และรว่มดเาเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา
            3. นิเทศ ตดิตาม การดเาเนินการวจิัยและการนเาผลการวิจยัมาใช้ใ้นการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศกึษา

3.1 นิเทศ ตดิตาม กเากับการดเาเนินการวิจยัเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

3.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานเาผลการศกึษาวิจยัมาใช้ใ้นการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา

 4.  ประเมินผลการดเาเนินงาน เพื่อคดัเลือกรูปแบบ เทคนิค และวิธกีาร ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศกึษา ที่มีคณุภาพ

        4.1 วิเคราะห์ ประเมินผลคุณภาพการดเาเนินงาน ตามรูปแบบ เทคนิค วิธกีาร ในการดเาเนิน
งาน เพื่อคดัเลือกรูปแบบ เทคนิค วธิีการที่มีประสิทธภิาพ ในการพฒันาระบบประกันคุณภาพภายในสถาน
ศึกษา และการประกันคุณภาพ

        4.2 พิจารณาปรับปรุงแก้ไข้ รปูแบบ เทคนิค วธิีการทีไ่ม่ประสบผลสเาเรงจ 
 5.  สรปุ รายงานผล รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจจัยัเกี่ยวกับ การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 
        5.1 สรุปรายงานผลการดเาเนินงานวิจัย
        5.2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นเาเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ

                  5.3 เผยแพร่รายงานผลการวจิัย
       5.4 นเาผลการวิจัยไปใช้้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศกึษา



6. Flow Chart   การปฏนบัตนงาน

7.  แบบฟอร์มที่ใช้
   7.1 แบบสังเคราะห์งานวิจัย
   7.2 แบบเกงบข้้อมูลงานวิจัย

8. เอกสาร  /   หลักฐานอ้างอนง 
8.1  มาตรฐานการศึกษาข้องช้าติ 

ส่งเสริม สนับสนุนและ/หรือร่วมกับสถานศึกษาดเาเนินการวิจัย เกี่ยวกับ รูป
แบบ เทคนิค และวธิีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ
การประกนัคุณภาพการศึกษา

  ประเมินผลการดเาเนินงาน เพื่อ
คัดเลือกรูปแบบ เทคนิค และวธิี
การ

นิเทศ ตดิตาม การดเาเนินการวจิัยและการนเาผลการวิจยัมาใช้ใ้นการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศกึษา

ไม่มคีุณภาพ

ศึกษา วิจัย เกี่ยวกับรูปแบบ เทคนิค และวธิีการ ส่งเสรมิ 
สนับสนุน และพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถาน
ศึกษา และการประกนัคุณภาพการศึกษา

สรุป/นเาเสนอผลการวิจัย/เผย
แพร่

มีคุณภาพ

ปรับปรุงแก้ไข



8.2  มาตรฐานการศึกษาข้ั้นพื้นฐาน  ระดับปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาเพื่อกาประเมิน
คุณภาพภายนอกข้อง สมศ. และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้้อง

8.3  กฎกระทรวง ว่าดว้ยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2553
8.4  พระราช้บัญญัติการศกึษาแห่งช้าติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข้เพิ่มเติม ทุกฉบับ
8.5  หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกข้อง สมศ.
8.6  มาตรฐานการศึกษาระดบัการศกึษาข้ั้นพื้นฐาน และระดบัปฐมวัย ข้องสเานักงานเข้ตพื้นที่

การศึกษา
8.7  แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2553 ข้องสเานักงานคณะ

กรรมการการศกึษาข้ั้นพื้นฐาน
8.8  เอกสารผลการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. ทั้งฉบับจริง ฉบับร่าง และรายงานดว้ย

วาจา
    8.9 เอกสารงานวจิัยดา้นการพัฒนาคณุภาพ มาตรฐาน ระบบการประกันคุณภาพภายในสถาน

ศึกษา การพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการศกึษา เป็นต้น
    8.10 ประกาศคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัการศกึษาข้ั้นพื้นฐาน เรื่องกเาหนดหลัก

เกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน กลุม่งานนิเทศ   

9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
ช่ืองาน  งานวิจจัยยและพยฒนารูปแบบ เทคนจค วิจธีการประกยนคุณภาพการศึกษา สำานยกงานเขตพ้นนทีกการศึกษา  กลุมมนจเทศตจดตามและประเมจนผลการจัยดการศึกษา รหัสเอกสาร : ……………
วัตถปุระสงค์     1.  เพ้กอพยฒนาระบบการประกยนคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็ง   2. เพ้กอพยฒนาระบบประกยนคุณภาพระดยบเขพ้นนทีกการศึกษา
ลำาดับัท่่ี ผังข้ันตอนการดัำาเนนนงาน รายละเอ่ยดังาน เวลาดัำาเนนนการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผนดัชอบ

1. 1.1 ศึกษา วิจเคราะห์ สยงเคราะห์ นวิยตกรรมทีกเกีกยวิกยบ รปูแบบ เทคนจค และวิจธีการประกยน
คุณภาพภายในสถานศึกษาทีกมีประสจทธจภาพ
1.2 ศึกษา วิจเคราะห์ สภาพปัจัจัุบยนปัญหา และควิามต้องการจัำาเปนน การดำาเนจนงานการ
ประกยนคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.3 จัยดทำาแผนงาน/โครงการ ศึกษาวิจจัยย รูปแบบ เทคนจค และวิจธีการเกีกยวิกยบการพยฒนา
ระบบประกยนคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.4 ดำาเนจนการศึกษา วิจจัยย ตามแผนงาน/โครงการศึกษาวิจจัยย

ตลอดปี
มีข้อมูลพ้นนฐานใน
การดำาเนจนงาน

กลุมมนจเทศ
สถานศึกษา

2. 2.1 สมงเสรจม สนยบสนุนให้สถานศึกษา ศึกษา วิจเคราะห์ สยงเคราะห์ นวิยตกรรมทีกเกีกยวิกยบรูป
แบบ เทคนจค และวิจธีการประกยนคุณภาพภายในสถานศึกษาทีกมีประสจทธจภาพ
2.2 สมงเสรจม สนยบสนุนให้สถานศึกษา วิจเคราะห์ผลการดำาเนจนงาน จัากรายงานประเมจน
คุณภาพภายใน และรายงานประเมจนคุณภาพภายนอก
2.3 สมงเสรจม สนยบสนุน และรมวิมจัยดทำาแผนงาน/โครงการศึกษาวิจจัยย เกีกยวิกยบระบบประกยน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
2.4 สมงเสรจม สนยบสนุน และรมวิมดำาเนจนการศึกษาวิจจัยยเกีกยวิกยบ การพยฒนาระบบประกยน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

ตลอดปี มีการรมวิมม้อในการ
ดำาเนจนงานวิจจัยยทยนง
ระดยบเขตพ้นนทีกการ
ศึกษาและสถาน
ศึกษา

กลุมมนจเทศ
สถานศึกษา

3. 3.1 นจเทศ ตจดตาม กำากยบการดำาเนจนการวิจจัยยเกีกยวิกยบการพยฒนาระบบประกยนคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
3.2 สมงเสรจม สนยบสนุนให้สถานศึกษานำาผลการศึกษาวิจจัยยมาใช้้ในการพยฒนาระบบประกยน
คุณภาพภายในสถานศึกษา

ตลอดปี สถานศึกษามีระบบ
ประกยนคุณภาพ
ภายในทีมีคุณภาพ

กลุมมนจเทศ
สถานศึกษา

4. 4.1 วิจเคราะห์ ประเมจนผลคุณภาพการดำาเนจนงาน ตามรปูแบบ เทคนจค วิจธีการ ในการ
ดำาเนจนงาน เพ้กอคยดเล้อกรูปแบบ เทคนจค วิจธีการทีกมีประสจทธจภาพ ในการพยฒนาระบบ
ประกยนคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกยนคุณภาพ
 4.2 พจจัารณาปรยบปรุงแก้ไข รูปแบบ เทคนจค วิจธีการทีกไมมประสบผลสำาเร็จั 

ตลอดปี มีรูปแบบเทคนจควิจธี
การการพยฒนาทีกมี
คุณภาพ

กลุมมนจเทศ

5. 5.  สรปุ รายงานผล รวิบรวิมและเผยแพรมผลการวิจจัยจัยยเกีกยวิกยบ การประกยนคุณภาพการ
ศึกษาภายในสถานศึกษา และการประกยนคุณภาพการศึกษา  จัยดกจจักรรมแลกเปลีกยนเรียนรู้
นำาเสนอผลงานวิจจัยยทีกมีคุณภาพ นำาผลการวิจจัยยไปใช้้เพ้กอการพยฒนาคุณภาพการศึกษา

ตลอดปี มีเอกสารรายงาน
การวิจจัยย ในการนำา
ไปใช้้พยฒนาคุณภาพ

กลุมมนจเทศ
สถานศึกษา

เอกสารอ้างอนง : 1.  มาตรฐานการศึกษาช้าตจ   2. มาตรฐานการศึกษาขยนนพ้นนฐาน ระดยบปฐมวิยย มาตรฐานการศึกษาระดยบเขตพ้นนทีกการศึกษา ฯลฯ   3. กฎกระทรวิงวิมาด้วิยระบบ หลยกเกณฑ์ และวิจธีการประกยนคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553   4. พระราช้บยญญยตจการศึกษาแหมงช้าตจ พ.ศ. 2542 และทีกแก้ไขเพจกมเตจม ทุกฉบยบ    5. หลยกเกณฑ์วิจธีการประเมจนคุณภาพภายนอก ของ สมศ.  

คำาอธินบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน             จัุดเรจกมต้นหร้อสจนนสุดกระบวินงาน            กจจักรรมงานหร้อการปฏจบยตจ              การตยดสจนใจั               ทจศทางหร้อการเคล้กอนไหวิของงานจัุดเช้้กอมตมอระหวิมางหน้า(ถ้าไมมจับภายใน หหน้า)

ศึกษา วิจจัยย เกีกยวิกยบรูปแบบ เทคนจค และ
วิจธีการ สมงเสรจม สนยบสนุน และพยฒนา

สมงเสรจม สนยบสนุนและ/หร้อรมวิมกยบสถาน
ศึกษาดำาเนจนการวิจจัยย เกีกยวิกยบ รูปแบบ 
เทคนจค และวิจธีการพยฒนา

นจเทศ ตจดตาม การดำาเนจนการวิจจัยย

  ประเมจนผล
การดำาเนจนงาน 

สรุป/นำาเสนอผลการวิิจัยย/เผย
แพร่

และนำาไปใชช

ไม่มีคุณภาพ

มีคุณภาพ
ปรยบปรุงแกชไข



ประเภทเอกสาร :  คูมื่อขั้นตอนการดำาเนนนงาน
ชือ่เอกสาร : งานวนจัย พฒันา ส่งเสรนม ตนดตาม ตรวจสอบ 

และประเมนนเก่ียวกับการวัดผลและประเมนนผล
การศึกษาระดับชาตน

 



1. ช่ืองาน   (  กระบวนงาน  )
     งานวจิัย พฒันา ส่งเสริม ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการ

ศกึษาระดบัชาติ

2. วตัถุประสงค์
เพื่อให้การปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจดัการศึกษามีประสทิธิภาพ 

สามารถดเาเนินการเปไนไปตามเปหาหมาย บรรลุผลตามภารกิจขององค์กรกร  สเานักงานค์กณะกรรมการการ
ศกึษาข้ันพื้นฐาน จงึได้จดัทเาค์ก่่มือข้ันตอนการปฏิบัติงานข้ึน โดยมีวตัถุประสงค์กรดังน้ี

1. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของ กลุ่มนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจดัการศึกษาให้
มีประสิทธิภาพและสามารถดเาเนินการบรรลุผลตามเปหาหมาย

     2. เพื่อใช้เปไนแนวทางในการดเาเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมิน
เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศกึษา

3. ขอบเขตของงาน
       เปไนแนวทางสเาหรับการปฏิบัติงานและดเาเนินการวจิัย พฒันา ส่งเสริม ตดิตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศกึษาระดับชาติ

4. คำาจำากัดความ
      การวัดและประเมนนผล (Assessment) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อม่ล รอ่งรอย 

หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ ค์กวามกา้วหน้า และค์กวามสเาเร็จทางการเรียนของผ่้เรียนอย่างเปไนระบบ 
เพื่อเปไนประโยชนรต่อการส่งเสริมให้ผ่้เรียนเกิดการพัฒนา และเรียนร่้อย่างเต็มศกัยภาพ  

     การประเมนนระดับชาตน (National Tests)  หมายถึง  การวดัผลและประเมินผลการเรียนร่้ที่
ดเาเนินการโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  ซ่ึึงสถานศึกษาต้องจดัให้ผ่้เรียนทุกค์กนที่เรียนในระดับ
ชั้นสเาค์กัญ (Key Stages) ผลจากการประเมินใช้เปไนข้อม่ลในการเทียบเค์กียงค์กุณภาพการศึกษาในระดับตา่ง ๆ 
เพื่อนเาไปใช้ในการวางแผนยกระดับค์กุณภาพการจดัการศึกษา  ตลอดจนเปไนข้อม่ลสนับสนุนการตดัสินใจใน
ระดับนโยบายของประเทศ  

5. ข้ันตอนการปฏนบัตนงาน
วจิัย พฒันา ส่งเสริม ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการ

ศกึษาระดบัชาติ
1. ศึกษาหลักเกณฑร และแนวปฏิบัติในการวดัผลและประเมินค์กุณภาพผ่้เรียนระดับชาติ
2. ประสานค์กวามรว่มมือระหวา่งสเานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค์กุณภาพผ่้เรียนระดับชาต ิเช่น สถาบันทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติ 
(สทศ.) สเานักทดสอบทางการศึกษา



3. เสริมสรา้งค์กวามร่้ค์กวามเข้าใจให้กับผ่้บริหารสถานศึกษา ค์กร ่และบุค์กลากรใน
สถานศึกษาเกี่ยวกับการวดัผลและประเมินค์กุณภาพผ่้เรียนระดับชาติ

4. ดเาเนินการประเมินค์กุณภาพของผ่้เรียนตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือสเานักทดสอบทางการศกึษากเาหนด

5. รายงานผลการประเมินค์กุณภาพผ่้เรียนระดับชาตติ่อหน่วยงานตน้สังกัดหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ตอ่สถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษานเาไปใช้เปไนข้อม่ลในการพัฒนาค์กุณภาพผ่้เรียน

6. นเาผลการประเมินค์กุณภาพผ่้เรียนในระดับชาตมิาใชเ้ปไนข้อม่ลในการวางแผน
ยกระดับค์กุณภาพการจดัการศึกษาของสเานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

6. Flow Chart วนจัย พฒันา สง่เสรนม ตนดตาม ตรวจสอบ และประเมนนเก่ียวกับการวัดผลและ
ประเมนนผลการศกึษาระดบัชาตน

                                                                

 

                                             

                                                                                                                          

ประสานค์กวามร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนให้ค์กวามร่้เก่ียวกับการวัดผลและประเมิน
ผลการเรียนร่้ ประสานหน่วยงาน บุค์กลากรที่เก่ียวข้อง

วิเค์กราะหรผลการประเมินค์กุณภาพ

ดเาเนินการวัดและประเมินผล

ตรวจสอบผลการประเมินผล

สรุปรายงานและเผยแพร่ต่อสถานศึกษา

นเาผลการประเมินค์กุณภาพผ้่เรียนเปไนข้อม่ลสเาหรับการวางแผน เพื่อยก
ระดับค์กุณภาพการศึกษา ระดับสถานศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษา

ศึกษาหลักเกณฑรและแนวปฏิบัติการวัดผลและประเมินผล
การศึกษาระดับชาติจัดทเาแผนรองรับการประเมินระดบัชาติ



7.  เครื่องมือ
7.1 แบบติดตามตรวจสอบ
7.2 เค์กรื่องมือวดัและประเมินผล
7.3 แบบรายงานผล

8. เอกสาร  /   หลักฐานอ้างอนง 
8.1 แบบวิเค์กราะหรแนวทางการตรวจสอบ
8.2 ค์ก่่มือในการปฏิบัติงานกิจกรรม ตดิตาม ตรวจสอบ
8.3 เอกสาร รายงานผลการประเมิน ตดิตาม ตรวจสอบ



แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน

9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
ช่ืองาน (กระบวนงาน) วจัิย พฒันา ส่งเสริม ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิเกีย่วกบัการวดัและประเมนิระดบัชาติ สำานักงานเขตพ้นนท่ีีการศึกกษา  กลุ่มนิเทีศึติดตามและประเมินผลการจัดการศึกกษา รหัสเอกสาร : 

วัตถปุะสงค์  : 1. เพ้่อพัฒนาระบบการปฏิิบัติงานของ กลุ่มนิเทีศึ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกกษาให้มมีประสิทีธิิภาพและสามารถดำาเนินการบรรลุผลตามเปหาห้มาย
     2. เพ้่อใชมเป็นแนวทีางในการดำาเนินการวิจัย พฒันา ส่งเสริม ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกกษา

ลำาดัับท่่ี ผงัข้ันตอนการดัำาเนนนงาน รายละเอ่ยดังาน เวลาดัำาเนนนการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผนดัชอบ
1 1.ศึกกษาห้ลักเกณฑ์ และแนวปฏิิบัติในการวัดและประเมินคุณภาพผูมเรียน

ระดับชาติ
พฤษภาคม สถานศึกกษามีแนวปฏิิบัติในการ

วดัและประเมินผลท่ีีชัดเจน
กลุ่มนิเทีศึ ฯ

2 2.ประสานความร่วมม้อระห้ว่างสำานักงานเขตพ้นนท่ีีการศึกกษา สถาน
ศึกกษา และห้น่วยงานท่ีีเกี่ยวขมองกับการประเมินคุณภาพผูมเรียนระดับ
ชาติ เช่น สถาบันทีดสอบทีางการศึกกษาแห้่งชาติ (สทีศึ.)      สำานัก
ทีดสอบทีางการศึกกษา

สิงห้าคม ความร่วมม้อในการวัดและ
ประเมินผลระดับชาติ

กลุ่มนิเทีศึ ฯ

3 3.เสริมสรมางความรูมความเขมาใจให้มกับผูมบริห้ารสถานศึกกษา ครู และ
บุคลากรในสถานศึกกษาเกี่ยวกับการวัดและประเมินคุณภาพผูมเรียนระดับ
ชาติ

กันยายน ผูมบริห้ารสถานศึกกษา และครู มี
ความรูมความเขมาใจเกี่ยวกับการ
วดัและประเมินผลการเรียนรูม ใน
ระดับชาติ

กลุ่มนิเทีศึ ฯ

4 4.ดำาเนินการประเมินคุณภาพของผูมเรียนตามแนวทีางท่ีีกระทีรวง 
ศึกกษาธิิการสถาบันทีดสอบทีางการศึกกษาแห้่งชาติ ห้ร้อสำานักทีดสอบ
ทีางการศึกกษากำาห้นด

มกราคม-
มีนาคม

มีแผนการวัดและประเมินผล
ตามห้ลักสูตรในระดับชาติท่ีี
ชัดเจน

กลุ่มนิเทีศึ ฯ

5 5.ประเมินระดับชาติเพ้่อวิเคราะห้์/วิจัยคุณภาพผูมเรียน เมษายน มีขมอมูลคุณภาพผูมเรียนในระดับ
ชาติ

กลุ่มนิเทีศึ ฯ

6 6.รายงานผลการประเมินคุณภาพผูมเรียนระดับชาติต่อห้น่วยงานตมน
สังกัดห้น่วยงานท่ีีเกี่ยวขมอง และเผยแพร่ต่อสถานศึกกษาเพ้่อให้มสถาน
ศึกกษานำาไปใชมเป็นขมอมูลในการพัฒนาคุณภาพผูมเรียน

เมษายน ห้นว่ยงานตมนสังกัดและสถาน 
ศึกกษามีขมอมูลคุณภาพผูมเรียน

กลุ่มนิเทีศึ ฯ

7 7.นำาผลการประเมินคุณภาพผูมเรียนในระดับชาติมาใชมเป็นขมอมูลในการ
วางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกกษาของสำานักงานเขตพ้นนท่ีีการ
ศึกกษา

พฤษภาคม ห้นว่ยงานตมนสังกัดและสถาน
ศึกกษาใชมขมอมูลคุณภาพผูมเรียนใน
การวางแผนยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกกษา

กลุ่มนิเทีศึ ฯ

เอกสารอ้างอนง : 1.  ห้ลักสูตรแกนกลางการศึกกษาขันนพ้นนฐาน พุทีธิศึักราช 2551             2. ห้ลักสูตรการศึกกษาปฐมวัย พุทีธิศึักราช 2546    3. ห้ลักสูตรการศึกกษาพิเศึษ
คำาอธินบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน               จุดเริ่มตมนห้ร้อสินนสุดกระบวนงาน             กิจกรรมงานห้ร้อการปฏิิบัติ                 การตัดสนิใจ             ทีศิึทีางห้ร้อการเคล้่อนไห้วของงาน   จุดเช้่อมต่อระห้ว่างห้นมา(ถมาไม่จบภายใน หห้นมา)

ศึกกษาห้ลักเกณฑ์และแนวปฏิิบัติการ
วัดและประเมินผลระดับชาติ

ประสานความร่วมม้อระห้ว่างสถานศึกกษา เขตพ้นนทีี่
การศึกกษาและห้น่วยงานทีี่เก่ียวขมอง

ดำาเนนนการวัดดและประเมนนผลตามแนวัทางท่กกำาหนด

ประเมินคุณภาพผูม
เรียน

สรุปรายงานและเผยแพร่ ผู้เก่กยวัข้องทุกฝา่ย

นำาผลการประเมินไปใชม

เสริมสรมางความรูมความเขมาใจให้มบุคลากร



ประเภทเอกสาร :  คูม่ือขั้นตอนการดำาเนนนงาน
ชือ่เอกสาร        :        งานประสานงานการประเมนนคุณภาพภายนอก



1. ชื่องาน   (  กระบวนงาน  )
    งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นแนวทางในการดำาเนินการงานสงงเสริมสนบบสนุน และเตรยยมความพรออมให้อสถานศึกกษา

พรออมรบบการประเมินคุณภาพภายนอก
2.2 เพื่อสงงเสริมสนบบสนุนให้อสถานศึกกษาใชอผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกกษาใน

สบงกบด สำาห้รบบการพบฒนาคุณภาพการจับดการศึกกษา
2.3 เพื่อให้อสถานศึกกษาในสบงกบดสามารถดำาเนินการจับดการศึกกษาไดออยงางมยคุณภาพและไดอรบบการ

รบบรองคุณภาพมาตรฐาน

3. ขอบเขตของงาน
เป็นแนวทางการปฏิิบบติงานสงงเสริม และประสานงานการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถาน

ศึกกษา ระดบบเขตพื้นทย่การศึกกษา เพื่อให้อสถานศึกกษาในสบงกบด ดำาเนินงานระบบประกบนคุณภาพภายในสถานศึกกษาไดอ
อยงางมยคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และพรออมรบบการประเมินคุณภาพภายนอกตามรอบการประเมิน 

4. คำาจำำากัดความ
             การประสานงานการประเมนนคุณภาพภายนอก ห้มายความวงา การดำาเนินการดอวยวธิียการ กจิักรรม
ตงาง ๆ ทย่สงงเสริม สนบบสนุน ห้รือกระตุอนให้อสถานศึกกษามยความเขอาใจั และสามารถพบฒนาระบบประกบนคุณภาพ
ภายในของสถานศึกกษา เพื่อเตรยยมความพรออมรบบการประเมินคุณภาพภายนอกไดอตามรอบการประเมิน

  การประเมนนคุณภาพภายนอก ห้มายความวงา การประเมินคุณภาพการจับดการศึกกษา การตดิตามและ
การตรวจัสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกกษาของสถานศึกกษา ซึก่งกระทำาโดยสำานบกงานรบบรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกกษา (องคก์ารมห้าชน) ห้รือผูอประเมินภายนอก

5. ขั้นตอนการปฏนบัตนงาน
     1. ประสานงานกบบสถานศึกกษาในสบงกบดเพื่อเตรยยมความพรออมรบบการประเมินคุณภาพภายนอกจัาก
สมศึ. การสงงขออมูล เอกสารเพิ่มเติมเพื่อขอรบบการประเมินซ้ึำา รวมทบ้งตดิตามกำาห้นดการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกกษาในสบงกบด ตามรอบการประเมินจัาก สมศึ.

   2. สงงเสริม สนบบสนุนสถานศึกกษาให้อนำาผลการประเมินคุณภาพภายนอกจัาก สมศึ. ไปใชอในการ  
วางแผนพบฒนาคุณภาพการศึกกษา รงวมปรบบแผนพบฒนาคุณภาพการศึกกษาของสถานศึกกษาเพื่อขอรบบการ
ประเมินซ้ึำา

   3. สงงเสริม สนบบสนุน พบฒนาบุคลากรเขตพื้นทยก่ารศึกกษา และสถานศึกกษา ให้อมยความรูอ ความเขอาใจั 
ระบบการประกบนคุณภาพภายในสถานศึกกษา กบบห้ลบกเกณฑ์วธิียการประเมินคุณภาพภายนอก จัาก สมศึ. ในทกุ
ระดบบการศึกกษา 



   4. นิเทศึ ตดิตาม กำากบบ ให้อสถานศึกกษาดำาเนินการเกย่ยวกบบการเตรยยมความพรออมรบบการประเมิน
คุณภาพภายนอกทุกแห้งงในเขตพื้นทย่ ให้อไดอมาตรฐานตามเกณฑ์ 

   5. ประเมินความพรออมสถานศึกกษาในสบงกบดเพื่อพรออมรบบการประเมินคุณภาพภายนอก
   6. แตงงตบ้งคณะกรรมการรงวมรบบฟังรายงานดอวยวาจัาจัาก สมศึ.
   7. รวบรวมผลการประเมิน จับดทำาระบบขออมูลสารสนเทศึการประเมินคุณภาพภายนอกให้อเป็น

ปัจัจัุบบน สะดวกสำาห้รบบการนำาผลประเมินคุณภาพการศึกกษาไปใชอในการวางแผนพบฒนาคุณภาพการศึกกษา
   8. จับดทำาเอกสาร รายงาน สบงเคราะห์้ผลการประเมินคุณภาพภายนอก เผยแพรง และนำาผลการ

ประเมินไปใชอในการพบฒนาคุณภาพการศึกกษา
6. Flow Chart   การปฏนบัตนงาน

 ประเมินความพรออมสถาน
ศึกกษา

ไมงพรออม

นิเทศึ ตดิตาม กำากบบ ให้อสถานศึกกษาดำาเนินการเกย่ยวกบบการเตรยยมความพรออมรบบการประเมิน
คุณภาพภายนอกทกุแห้งงในเขตพื้นทย่ ให้อไดอมาตรฐานตามเกณฑ์

ประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอกและการขอรบบการประเมิน
ซ้ึำา

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก เผย
แพรงและนำาไปใชอในการพบฒนาคุณภาพการศึกกษา

พรออม

สงงเสริม สนบบสนุนสถานศึกกษานำาผลการประเมิน ไปใชอในการ  วางแผนพบฒนาคุณภาพการ
ศึกกษา รงวมปรบบแผนพบฒนาคุณภาพการศึกกษาของสถานศึกกษาเพื่อขอรบบการประเมินซ้ึำา

สงงเสริม สนบบสนุนพบฒนาบุคลากรเขตพื้นทย่การศึกกษาและสถานศึกกษา ให้อมยความรูอ ความ
เขอาใจั ระบบการประกบนคุณภาพภายในสถานศึกกษา กบบห้ลบกเกณฑ์วิธียการประเมินคุณภาพ
ภายนอก จัาก สมศึ. 

แตงงตบง้คณะกรรมการรงวมรบบฟังรายงานดอวยวาจัาจัาก สมศึ.

จับดทำาระบบขออมูลสารสนเทศึการประเมินคุณภาพภายนอก



 7.  แบบฟอร์มที่ใช้

                 7.1 แบบนิเทศึติดตามผลการดำาเนินงานดอานการประกบนคุณภาพภายในสถานศึกกษา
                 7.2 แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกกษาภายนอกรายมาตรฐาน
                 7.3 รูปแบบการสบงเคราะห์้ผลการประเมินคุณภาพภายใน-ภายนอก

8. เอกสาร  /   หลักฐานอ้างอนง 

8.1  มาตรฐานการศึกกษาของชาต ิ
8.2  มาตรฐานการศึกกษาขบ้นพื้นฐาน  มาตรฐานการศึกกษาปฐมวบย มาตรฐานการศึกกษาเพื่อการ

ประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศึ.และมาตรฐานการศึกกษา อื่น ๆ ทย่เกย่ยวขออง
8.3  กฎกระทรวง วงาดอวยระบบ ห้ลบกเกณฑ์ และวิธียการประกบนคุณภาพการศึกกษา พ.ศึ. 2553
8.4  พระราชบบญญบติการศึกกษาแห้งงชาต ิพ.ศึ. 2542 และทย่แกอไขเพิ่มเติม ทกุฉบบบ
8.5  ห้ลบกเกณฑ์ และวิธียการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศึ.
8.6  มาตรฐานการศึกกษาระดบบการศึกกษาขบ้นพื้นฐาน และระดบบปฐมวบย ของสำานบกงานเขตพื้นทย่การ

ศึกกษา
8.7  แนวทางการพบฒนาระบบการประกบนคุณภาพภายในสถานศึกกษา พ.ศึ. 2553 ของสำานบกงาน

คณะกรรมการการศึกกษาขบ้นพื้นฐาน
8.8  เอกสารผลการประเมินคุณภาพภายนอก จัาก สมศึ. ทบ้งฉบบบจัริง ฉบบบรงาง และรายงานดอวย

วาจัา
8.9 ประกาศึคณะกรรมการประกบนคุณภาพภายในระดบบการศึกกษาขบ้นพื้นฐาน เรื่องกำาห้นดห้ลบก

เกณฑ์และแนวปฏิิบบติเกย่ยวกบบการประกบนคุณภาพภายในระดบบการศึกกษาขบ้นพื้นฐาน พ.ศึ. 2554



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน กลุม่งานนิเทศ   

9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 
ช่ืองาน  งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก สำานกกงานเขตพืืนนท่่ีการศึกกษา  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รหกสเอกสาร : ……………
ตกวช่นวกดท่่ีสำาคักญของกระบวนงาน     1. สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก    2.มีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐาน
ลำาดกบที่่ ผกงขกนนตอนการดำาเนนนงาน รายละเอ่ยดงาน เวลาดำาเนนนการ มาตรฐานคุัณภาพืงาน ผู้รกบผนดชอบ

1. 1. ประสานงานกับสถานศึกษาในสังกัดเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกจาก สมศ. การส่งข้อมูล เอกสารเพิ่มเติมเพื่อขอรับการประเมิน
ซ้ำา รวมท้ังตดิตามกำาหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาในสังกัด
ตามรอบการประเมินจาก สมศ.

ตามรอบการ
ประเมิน

มีข้อมูลจุดเด่น จุดด้อยของ
สถานศึกษา รูปแบบการ
พฒันา

กลุ่มนิเทศ ฯ
สถานศึกษา

2. 2. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้นำาผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก   
สมศ. ไปใช้ในการ  วางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ร่วมปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อขอรับการประเมินซ้ำา

ตลอดปีการศึกษา มีแผนการพัฒนา การดำาเนิน
งานท่ีชัดเจน

กลุ่มนิเทศ ฯ
สถานศึกษา

3. 3. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากรเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กับหลักเกณฑ์
วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. ในทุกระดบัการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา สถานศึกษา ดำาเนินงานตาม
แผนพฒันา

กลุ่มนิเทศ ฯ
สถานศึกษา

4. 4. นิเทศ ติดตาม กำากับ ใหส้ถานศึกษาดำาเนินการเกี่ยวกับการเตรียมความ
พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกทุกแห่งในเขตพืน้ท่ี ใหไ้ด้มาตรฐานตาม
เกณฑ์

ตลอดปีการศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความ
เข้าใจในการดำาเนินงาน 
ประเมินภายนอก

กลุ่มนิเทศ ฯ

5. 5. ประเมินความพร้อมสถานศึกษาในสังกัดเพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก

ก่อนประเมิน
ภายนอก

สถานศึกษาพร้อมรับประเมิน
ภายนอก

กลุ่มนิเทศ ฯ

6. 6. แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมรับฟังรายงานด้วยวาจาจาก สมศ.ในวนัสุดท้ายของ
การประเมิน

ก่อนประเมิน
ภายนอก

สถานศึกษาพร้อมรับการ
ประเมิน

กลุ่มนิเทศ ฯ

7. 7. รวบรวมผลการประเมิน จัดทำาระบบข้อมูลสารสนเทศการประเมินคุณภาพ
ภายนอกให้เปนนปัจจุบัน สะดวกสำาหรับการนำาผลประเมินคุณภาพการศึกษาไป
ใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ทุกคร้ังท่ีมีการ
ประเมิน

มีข้อมูลในการพัฒนา กลุ่มนิเทศ ฯ

8. 8. จัดทำาเอกสาร รายงาน สังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก เผยแพร่ 
และนำาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หลังจากทราบผล
การประเมิน

มีผลการประเมิน นำาไปใช้
พฒันาคุณภาพการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ฯ

เอกสารอ้างอนง : 1.  มาตรฐานการศึกษาชาติ    2. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวยั และอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 3. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
4. พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ทุกฉบับ  5. หลักเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ.

คัำาอธินบายสกญลกกษณ์ผกงขกนนตอน               จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                    กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ               การตัดสินใจ                  ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน   จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน หหน้า)

ประสานงานการประเมินคุณภาพ
ภายนอก

ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษานำาผลการประเมิน ไปใช้ 
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รว่มปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อขอรับประเมินซ้ำา

ประเมินความ
พร้อมสถานศึกษา

พร้อม

ไม่พร้อม

พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กับหลักเกณฑ์
วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. 

จัดทำาระบบข้อมูลสารสนเทศการประเมินคุณภาพภายนอก

นิเทศ ติดตาม เตรียมความพรอ้ม สถานศึกษา

รายงานผล/เผยแพร ่นำาผลประเมินไป
ใช้

แตง่ตั้งคณะกรรมการรับฟังรายงานด้วยวาจา



ประเภทเอกสาร :  คูมื่อขั้นตอนการดำาเนนนงาน
ชือ่เอกสาร : งานเลขานุการคณะกรรมการตนดตาม ตรวจ

สอบ ประเมนนผลและนนเทศการศกึษาของ
เขตพ้ืนที่การศกึษา



1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานเลขานุการคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การ

ศกึษา

2. วัตถุประสงค์
1.  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เลขานุการคณะกรรมการตดิตามตรวจสอบ ประเมินผลและ

นิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศกึษา
2. เพื่อให้ได้ข้ันตอนการปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและ

นิเทศการศึกษา

3. ขอบเขตของงาน
งานเลขานุการคณะกรรมการตดิตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การ

ศกึษา มีขอบเขต 3  ดา้น ดงัน้ี
1. ดา้นการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
2. ดา้นการวางแผนการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศกึษา
3. ดา้นงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผล

4. คำาจำากัดความ
งานเลขานุการ  หมายถึง  งานที่ช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนการทำางานของคณะกรรมการตดิตาม

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  ดำาเนินไปตามบทบาทอำานาจหน้าที่ตามพ
ระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  ที่กำาหนดให้มีคณะกรรมการตดิตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อทำาหน้าที่ กำากับ ดูแลการบริหาร
จดัการศึกษาดา้นวิชาการ เกี่ยวกับการศึกษา  วิเคราะห์  วิจยั ตดิตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหาร
และการดำาเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิขของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกดัเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อ
เตรยีมรับการนิเทศ ตดิตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศกึษา (ก.ต.ป.น.) 
หมายถึง องค์คณะบุคคลที่มีบทบาท อำานาจ หน้าที่ ในการบริหารงานวิชาการในระดบัเขตพื้นที่การศกึษา 
ตามที่กฎหมายกำาหนด โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ทัง้ในส่วนของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
ในสังกดั และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทำางานรว่มกับสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ในการศกึษา วเิคราะห์ วจิัย 
นิเทศตดิตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการดำาเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิขของหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นทีก่ารศกึษา เพื่อเตรียมรบัการนิเทศ ตดิตามตรวจสอบ และประเมินผลจากหน่วย
งานภายนอก

การตดิตาม (Monitoring)  หมายถึง   การศึกษาความกา้วหน้าการบริหารการจดัการและการดำาเนิน
การของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกดัสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา



การตรวจสอบ (Inspection)  หมายถึง  การกำากับ ดแูล เพื่อปรับปรุงพัฒนาการบริหารการจัดการ
ศกึษาและดำาเนินไปตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานที่กำาหนดไว้

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง  การตคี่าผลการบริหารการจดัการศึกษา และดำาเนินไปตาม
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานที่กำาหนดไว้ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์์และเปาาหมายที่กำาหนดไว้

การนิเทศการศึกษา (Supervision) หมายถึง ความรว่มมือระหวา่งเขตพื้นที่การศึกษา และสถาน
ศกึษาในสังกัด กับคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศกึษา  โดย
การให้คำาปรึกษา แนะนำา ส่งเสริม สนับสนุนเพื่อปรับปรุงพัฒนา

5. ขั้นตอนการปฏนบัตนงาน
       1. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ

       1.1 กำาหนดขอบข่ายของข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและ
บริหารทั่วไปของสำานักงานเขตพื้นที่การศกึษา   โดยศึกษาจากนโยบาย  แผนพัฒนาการศกึษา แผนปฏิบัติการ
ประจำาปร รายงานผลการปฏิบัติงาน จากกลุ่มตา่งๆในสำานักงานเขตพื้นที่การศกึษา
      1.2 รวบรวม วเิคราะห์ สังเคราะห์และจัดทำาระบบข้อมูล สารสนเทศ
     1.3 ตรวจสอบข้อมูลและสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน
        1.4 รายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ที่เป็นข้อมูลและสารสนเทศ ตอ่คณะกรรรมการ
ตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ถึงจุดเด่น  จดุที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ    

            1.5 เผยแพร่ข้อมูลเป็นเอกสารและทางเว็บไซด์ ในระบบเครือข่ายและสถานศึกษาในเขต
พืน้ที่การศึกษา

     2. การวางแผนการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา  
               2.1 วเิคราะห์ผลการบริหารและการจดัการศึกษาในสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดา้นวิชาการ 
บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป ให้เห็นจุดเด่น จดุที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
          2.2 กำาหนดวิสัยทัศน์ พนัธกิจ เปาาหมาย กลยุทธใ์นแผนพัฒนาคุณภาพการตดิตาม ตรวจ
สอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา

2.3 นำาแผนพัฒนาคุณภาพการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา มา
กำาหนด วธิีการ เครื่องมือในการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
          3. จัดประชุมคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การ
ศกึษา (ก.ต.ป.น.)

3.1 นำาเสนอแผนพัฒนาคุณภาพ เครื่องมือ วิธกีารการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
การนิเทศการศึกษา ตอ่คณะกรรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
              3.2  แจ้งแผนพัฒนาคุณภาพการ เครื่องมือ วิธกีารตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการ
นิเทศการศึกษาให้กลุ่มตา่งๆนำาไปสู่การดำาเนินการตามแผน
                 3.3 ประสานงานกับคณะกรรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพื่อ
ดำาเนินการตามแผนและแก้ไขการดำาเนินงานระหว่างการปฏิบัติ

3.4 รายงานผลการดำาเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศกึษาตอ่คณะกรรมการ



 
     4. การตดิตาม ตรวจสอบ 

        4.1 ดำาเนินการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศตามแนวทางของคณะกรรมการ
การตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศกึษา
                  4.2  รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลจากการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
การนิเทศ
                  4.3 จัดทำารายงานผลการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศ เสนอต่อคณะ
กรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา
                5. เผยแพร่รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศต่อคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้อง

6. Flow Chart   การปฏนบัตนงาน

พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ  กำาหนดขอบข่าย 
วิเคราะห์ สังเคราะห์เป็นข้อมูลสารสนเทศ เผยแพร่
ข้อมูล

การวางแผนติดตาม ตรวจสอบ
จัดทำาแผนพัฒนาการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศ

 เสนอ ก.ต.ป.น.
เห็นชอบ

ไมเ่ห็นชอบ

สรุปผลรายงานผล เผยแพร่

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลตามแผน



7.  แบบฟอร์มท่ีใช้
1.  แบบฟอร์มเพื่อการเก็บข้อมูลด้านวิชาการ และข้อมูลที่สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนางาน

ดา้นวิชาการ
2. ระบบการจดัทำาข้อมูลและสารสนเทศด้านวิชาการ ข้อมูลที่สนับสนุนส่งเสริมการพฒันา

งานด้านวชิาการ
3.  ระบบการเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศ
4.  เค้าโครงแผนพัฒนาคุณภาพการตดิตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศกึษา
5. หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
6. วาระการประชุมคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
7. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

8. เอกสาร  /   หลักฐานอ้างอนง 
  1.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ พ.ศ.2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)     พ.ศ.

2545
2.   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546
3.   พระราชกฤษฏีกาวา่ดว้ยหลักเกณฑ์์และการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2542
4.   กฎกระทรวงกำาหนดจำานวนกรรมการ  หลักเกณฑ์์และวธิีการได้มาคณะกรรมการ

ตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  พ.ศ.2548



9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
ช่ืองาน (กระบวนงาน) งานเลขานุการคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา

ของเขตพื้นที่การศึกษา
สำานกกงานเขตพื้นที่การศึกษา 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจกดการศึกษา

รหัสเอกสาร : 

วตัถุประสงค์
1.  เพื่อเป็นแนวทางในการดำาเนินการงานเลขานุการคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
2.  เพื่อให้รูปแบบมาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดียวกกนและสามารถใช้เป็นเครื่องมือการปฏิบกติงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

ลำาดัับท่่ี ผังข้ันตอนการดัำาเนนนงาน รายละเอ่ยดังาน เวลาดัำาเนนนการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผนดัชอบ
1. 1. การพกฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงให้เห็น

จุดเด่น  จดุที่ควรพกฒนาและข้อเสนอแนะ ในการบริหาร
จกดการศึกษาระดกบเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ตลอดปีการ
ศกึษา

มีระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ จุดเด่น จดุ
ที่ควรพกฒนา ระดกบเขต
พื้นที่การศกึษา

กลุ่มนิเทศฯ

2. 2. การวางแผนการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินและการ
นิเทศการศกึษา โดยกำาหนดวิสกยทกศนพ พกนธกจิ เปหาหมาย
กลยุทธพในแผนพกฒนาคุณภาพการตดิตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและการนิเทศการศกึษา

ตลอดปีการ
ศกึษา

มีแผน เครื่องมือในการ
ตดิตาม ตรวจสอบ
ประเมินและนิเทศการ
ศึกษาทีม่ีคุณภาพ

กลุ่มนิเทศฯ

3. 3.เสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและ
นิเทศการศกึษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้ความเห็นชอบ 

ตลอดปีการ
ศกึษา

มีการประชุมอย่าง
สม่ำาเสมอ

กลุ่มนิเทศฯ

4. 4. ตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา และ
จกดทำารายงานผลการดำาเนินการ

ตลอดปีการ
ศกึษา

มีเอกสารรายงานผล
เผยแพร่

กลุ่มนิเทศฯ

เอกสารอ้างอนง :
                       1. พระราชบกญญกติการศกึษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม    2  .พระราชบกญญกตริะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
                    3. กฎกระทรวงกำาหนดจำานวนกรรมการ  หลกกเกณฑ์แพและวิธีการไดม้าคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา  พ.ศ.  2548

คำาอธินบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน             จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน             กิจกรรมงานหรือการปฏิบกติ             การตกดสินใจ             ทศิทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน   จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน หหน้า)

วิเคราะห์ สงัเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศให้
เห็นจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา

ปรับปรุง/พัฒนา

จัดทำาแผนติิดติาม ติรวจสอบ ประเมินและ
การนิเทศการศึกษา

  เสนอ 
ก.ต.ป.น.

สรุปและรายงานผลการดำาเนินงาน

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ



ประเภทเอกสาร :  คูมื่อขั้นตอนการดำาเนนนงาน
                   ชือ่เอกสาร        :   ปฏนบัตนงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏนบัตนงาน

    ของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย



1. ชื่องาน   (  กระบวนงาน  )
               ปฏิบัติงานรว่มกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รบัมอบหมาย

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานรว่มกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ไดร้ับมอบหมายในสำานักงานเขตพืนนที่การศึกกษา
  2. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานรว่มกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นทีท่ี่

เกี่ยวข้องหรือที่ไดร้ับมอบหมายนอกสำานักงานเขตพืนนที่การศึกกษา

3. ขอบเขตของงาน
เป็นคู่มือที่ใช้สำาหรับการปฏิบัติงานรว่มกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ไดร้ับมอบหมาย ใน 2 ดา้น คือ
1. การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ไดร้ับ

มอบหมายในสำานักงานเขตพืนนที่การศึกกษา
2. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานรว่มกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ไดร้ับมอบหมายนอกสำานักงานเขตพืนนที่การศึกกษา

4. คำาจำำากัดความ
ปฏิบัติงานรว่มกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น หมายถกง  การทำางานรว่มกับหน่วย

งานอื่นหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นทันงภายในและภายนอกสำานักงานเขตพืนนที่การศึกกษา 
 หน่วยงานภายใน  หมายถกง  ส่วนราชการตา่ง ๆ ในสำานักงานเขตพืนนที่การศึกกษา

     หน่วยงานภายนอก หมายถกง  หน่วยงานอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากสว่นราชการในสำานักงานเขตพืนนที่
การศึกกษา

5. ขัน้ตอนการปฏนบัตนงาน
       1.  การปฏิบัติงานรว่มกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของส่วนราชการในสำานักงานเขตพืนนที่

การศึกกษา
                   1.1 ศึกกษา วเิคราะห์ภารกิจ และบทบาทอำานาจหน้าที่ของหน่วยงานในสำานักงานเขตพืนนที่
การศึกกษา เพือ่หาแนวทางปฏิบัติงานรว่มกัน
                    1.2 เสนอแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้มีอำานาจพจิารณาตดัสินใจ
                       1.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่นภายใน
สำานักงานเขตพืนนที่การศึกกษาตามที่ได้รบัมอบหมาย
                     1.4 ตดิตามประเมินผล สรุปและรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงานภายในสำานักงานเขต
พืนนที่การศึกกษา รวมทันงเผยแพร่ผลงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



       2.  การปฏิบัติงานรว่มกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของส่วนราชการนอกสำานักงานเขตพืนนที่การ
ศึกกษา
                   2.1 ศึกกษา วเิคราะห์ภารกิจ และบทบาทอำานาจหน้าที่ของหน่วยงานนอกสำานักงานเขต
พืนนที่การศึกกษา เพื่อหาแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน
                    2.2 เสนอแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้มีอำานาจพจิารณาตดัสินใจ
                       2.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่น
ภายนอกสำานักงานเขตพืนนที่การศึกกษาตามที่ไดร้ับมอบหมาย
                     2.4 ตดิตามประเมินผล สรุปและรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงานภายนอกสำานักงาน
เขตพืนนที่การศึกกษา รวมทันงเผยแพรผ่ลงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6. Flow Chart   การปฏนบัตนงาน
1.  การสนับสนุนการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน/นอกสำานักงานเขตพืนนที่การศึกกษา

เห็นชอบ

เสนอแนวทางการปฏิบัติงานใหผู้้
มีอำานาจพจิารณา

ไม่เห็นชอบ

ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่น

ศึกกษา วิเคราะห์ภารกิจ และบทบาทอำานาจหน้าทีข่อง
หน่วยงานใน/นอกสำานักงานเขตพืนนทีก่ารศึกกษา เพือ่หา
แนวทางปฏิบัตงิานร่วมกัน

ตดิตามประเมินผล สรุป รายงานผล 
และเผยแพรผ่ลงานตอ่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง



7.  แบบฟอร์มท่ีใช้
1. หนังสือขออนุมัติการสนับสนุนหรือทำางานร่วมกับบุคคล หน่วยงานภายในและภายนอก

สำานักงานเขตพืนนที่การศึกกษา
2. คำาสั่งการสนับสนุนหรือทำางานร่วมกับบุคคล หน่วยงานภายในและภายนอกสำานักงานเขต

พืนนที่การศึกกษา
3. การสรุปผลการสนับสนุนหรือทำางานรว่มกับบุคคล หน่วยงานภายในและภายนอกสำานักงาน

เขตพืนนที่การศึกกษา
4. แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน

8. เอกสาร  /   หลักฐานอ้างอนง 
1. พระราชบัญญัติการศึกกษาแห่งชาต ิพ.ศึ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศึ.2545
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกกษาธิการ พ.ศึ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
3. พระราชกฤษฏีกาวา่ดว้ยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศึ. 2546



9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
ช่ืองาน (กระบวนงาน)  การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับการมอบหมาย สำานักงานเขตพืืนนท่ีการศึกกษา กลุ่มนิเทศึติดตามและ

ประเมินผลการจััดการศึกกษา
รหัสเอกสาร : ……

วัตถปุระสงค์
 1. เพืื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ไดร้ับมอบหมายในสำานักงานเขตพืืนนที่การศึกกษา

  2. เพืื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานรว่มกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นทีท่ี่ เกี่ยวข้องหรือที่ไดร้ับมอบหมายนอกสำานักงานเขตพืืนนที่การศึกกษา

ลำาดัับท่่ี ผังข้ันตอนการดัำาเนนนงาน รายละเอ่ยดังาน เวลาดัำาเนนนการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผนดัชอบ
1. 1. ศึกกษา วิเคราะห์ภารกิจั และบทบาทอำานาจัหน้าท่ีของหน่วย

งานใน/นอกสำานักงานเขตพืืนนท่ีการศึกกษา เพืื่อหาแนวทางปฏิบัติ
งานร่วมกัน

ทุกครันงท่ีมีการ
ประสานงาน

บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจั สามารถวิเคราะห์
งาน ภารกิจัได้ถูกต้อง 
เหมาะสม

กลุ่มนิเทศึฯ

2. 2.  เสนอแนวทางการปฏิบัติงานเพืื่อให้ผู้มีอำานาจัพืิจัารณาตัดสิน
ใจั

ทุกครันงท่ีมีการ
ประสานงาน

ดำาเนินการได้รวดเรวว ทัน
เวลา

กลุ่มนิเทศึฯ

3. 3.ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับหรือ
สนับสนุนหนว่ยงานอ่ืนภายในสำานักงานเขตพืืนนท่ีการศึกกษาตามท่ี
ได้รับมอบหมาย

ทุกครันงท่ีมีการ
ประสานงาน

สามารถปฏิบัติงานให้ความ
ร่วมมือ จันบรรลุ
วตัถุประสงค์ เป้าหมาย

กลุ่มนิเทศึฯ

4.
4.ติดตามประเมินผล สรุปและรายงานผลการปฏิบัติของหน่วย
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