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คำนำ 

 

คำสั ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที ่ ๓ เมษายน 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ เรื ่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบกับมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ครั้งที่ 7/2560     
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 จึงให้ยกเลิกประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่ง
หน่วยงานภายในสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงาน  ศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที ่ 11 เมษายน 2560 และประกาศสํานักงาน ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสํานักงานศึกษาธิการภาค 
และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ การแบ่งหน่วยงาน      
ภายในและกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ในข้อ 1 สํานักงานศึกษาธิการภาค แบ่งกลุ่มงานภายใน    
เป็น 5 กลุ่มข้อ 3 สํานักงาน ศึกษาธิการจังหวัด แบ่งกลุ่มงานภายในออกเป็น 8 กลุ่ม ประกอบด้วย    
1) กลุ่มอํานวยการ 2) กลุ่มบริหารงาน บุคคล 3) กลุ่มนโยบายและแผน 4) กลุ่มพัฒนาการศึกษา      
5) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 6) กลุ่มส่งเสริม การศึกษาเอกชน 7) กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน 8) หน่วยตรวจสอบภายใน การทํางานของ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดได้ดําเนินงานมา 
1 ปี 5 เดือน พบว่า มีกรอบภาระงานตามประกาศไม่ชัดเจน และเกี่ยวเนื่องกันหลายกลุ่มงานจึงส่งผล
ให้เกิดความสับสนกับผู้ปฏิบัติงาน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงมีคำสั่ง ที่ สป 1318/2561    
ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 และคำสั่งที่ สป. 1416/ 2561 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2561 แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อให้คณะกรรมการดําเนินการ  
วิเคราะห์ภารกิจของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ยกร่างคู ่มือการปฏิบัติงานในแต่ละกลุ ่มงาน             
ในสํานักงาน ศึกษาธิการจังหวัด ในวันที่ 18 – 22 ตุลาคม 2561 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา และเสนอร่างต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเห็นชอบดําเนินการจัดพิมพ์หรือ
เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานด้วยวิธีที่ หลากหลาย  

ในการนี้คณะกรรมการจัดทําคู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล จึงได้
จัดทําคู่มือฯ นี้ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง ใช้เป็นกรอบการดําเนินงาน กํากับ 
ติดตามผลการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ขอขอบคุณศึกษาธิการจังหวัด
สกลนคร ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ตลอดจน คณะทํางานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนครทุกท่าน    
ที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดทำคู่มือฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดี  

 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 



 

สารบัญ 

  หน้า 
ค าน า   
สารบัญ   
บทที่ 1 บทน า ๑ 

- การแบ่งโครงสร้างกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ๒ 
บทที่ 2 การปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการ ๔ 

- งานท่ี ๑ งานประสานและสนับสนุนการตรวจราชการ ๕ 
- งานท่ี ๒ งานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ  

จัดทําแผนรองรับการตรวจราชการ และดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตามนโยบาย
และแผนการตรวจราชการของกระทรวง                                                                          

๑๐ 
 

- งานท่ี ๓ งาน ส่ังการ กํากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้เป็นไปตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาต ิ 

๑๖ 

- งานท่ี ๔ ส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยการตรวจราชการ ๒๑ 
บทที่ 3 การปฏิบัติงานบูรณาการการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ๒๔ 

- งานท่ี ๑ งานบูรณาการขับเคล่ือน ประสานงาน เร่งรัด กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา 

๒๕ 

- งานท่ี ๒ งานส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ
และแนะแนวการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมท้ัง ติดตาม และประเมินผล
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

๓๐ 

- งานท่ี ๓ งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ๓๖ 
บทที่ 4 กลุ่มงานบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ๔๐ 

- งานท่ี ๑ งานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์และ
คณะทํางาน            
ท่ีเกี่ยวข้องรวมท้ังปฏิบัติงานราชการท่ีเป็นไปตามอํานาจและหน้าท่ีของ กศจ. และ
ตามท่ี กศจ. มอบหมาย       

๔๑ 

- งานท่ี ๒ จัดทํากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกําหนดตัวชี้วัดการดําเนินใน
ลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
 
 
 

๕๐ 



 สารบัญ (ต่อ) 
 

 

  หน้า 
- งานท่ี ๓ งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ๕๖ 
- งานท่ี ๔ งานธุรการของกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ๕๙ 

บทที่ 5 กลุ่มงานพัฒนามาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา ๖๓ 
- งานท่ี ๑ งานขับเคล่ือนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ๖๔ 
- งานท่ี ๒ งานศึกษาวิจัยผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๗๐ 

บทที่ 6 กลุ่มงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ๗๕ 
- งานท่ี ๑ งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร ๗๖ 
- งานท่ี ๒ งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ๘๐ 
- งานท่ี ๓ งานส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้  ๘๔ 
- งานท่ี ๔ งานส่งเสริมและพัฒนาการวัดและประเมินผล ๘๘ 
- งานท่ี ๕ งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน       

ส่ือ และแหล่งเรียนรู้ 
๙๒ 

ภาคผนวก  
- ภาคผนวก ก คําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี ๑๙/๒๕๖๐  

       เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

- ภาคผนวก ข ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานส านักงาน        
 ศึกษาธิการจังหวัด 

 

- ภาคผนวก ค ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานส านักงาน        
      ศึกษาธิการจังหวัด (เพิ่มเติม) 

 

- ภาคผนวก ง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานสํานักงาน      
                ศึกษาธิการจังหวัด  ระยะท่ี 3 

 

กองบรรณาธิการ  
  
                



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  1 
 

บทที่ 1  
บทน า 

 
 

ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส านักงานศึกษาธิการ 
ภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ ได้แบ่งหน่วยงานภายใน ส านักงานศึกษาธิการภาคและ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๓ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๕ และข้อ ๑1 ของค าส่ังหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 
๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบกับมติคณะกรรมการ ขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ครั้ ง ท่ี  7/๒๕๖๐ เมื่ อวันท่ี  ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ และมติ  อ.ก.พ.
กระทรวงศึกษาธิการ ในคราวประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จึงให้ยกเลิกประกาศ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส านักงานศึกษาธิการภาค และส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี ๑1 เมษายน ๒๕๖๐ และประกาศการแบ่ง
หน่วยงานภายในและก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด แบ่งกลุ่มงานภายในออกเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มอ านวยการ 2) กลุ่ม 
บริหารงานบุคคล 3) กลุ่มนโยบายและแผน ๔) กลุ่มพัฒนาการศึกษา 5) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  6) 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ๗) กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 8) หน่วยตรวจสอบภายใน โดยกลุ่ม
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล มีภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ 10 ข้อ ดังนี้ 1) รับผิดชอบงานธุรการของ
คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ คณะท างานท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังปฏิบัติงานราชการที่เป็นไป
ตามอ านาจและหน้าท่ีของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย ๒) ขับเคล่ือน ประสานงาน เร่งรัด ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล การบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน
พื้นท่ีรับผิดชอบ ๓) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว การศึกษา
ทุกระดับและทุกประเภท รวมท้ัง ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา ๔)ประสานและ
สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ๕) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการตรวจราชการ จัดท าแผนการรองรับการตรวจราชการ และด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของ
กระทรวง ๒) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และส่ือการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ๗) ส่ังการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด 
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ชาติ 8) จัดท ากรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและก าหนดตัวช้ีวัดการ ด าเนินงานในลักษณะตัวช้ีวัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 9) ขับเคล่ือนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ๑๐) 
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
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การแบ่งโครงสร้างกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล มีการแบ่งโครงสร้างของกลุ่มงานประกอบด้วยกลุ่มงาน 5 กลุ่มงาน 
ดังนี ้

1. กลุ่มงานสนับสนุนการตรวจราชการ ประกอบด้วยงาน 5 งาน ได้แก ่
1.1 งานประสานและสนับสนุนการตรวจราชการ  
1.2 งานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดท าแผนรองรับการตรวจ

ราชการ และด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจ ราชการ ติดตามและ
ประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง  

1.3 งาน ส่ังการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ
ยุทธศาสตร์ชาติ  

1.4 งานศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ  
1.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย  

2. กลุ่มงานบูรณาการการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ประกอบด้วยงาน 4 งาน ได้แก่ 
2.1 งานขับเคล่ือน ประสานงาน เร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหาร

การจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา  
2.2 งานส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนว

การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมท้ัง ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
2.3 งานศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
2.4 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย  

3. กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยงาน 3 งาน ได้แก ่
3.1 งานขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพการศึกษา   
3.2 งานศึกษาวิจัยผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
3.3 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอืน่ท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

4. กลุ่มงานบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยงาน 4 งาน ได้แก่ 
4.1 งานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะท างานท่ีเกี่ยวข้อง 

รวมท้ังปฏิบัติราชการท่ีเป็นไปตามอ านาจและหน้าท่ีของ กศจ. และตามท่ี กศจ.มอบหมาย  
4.2 งานจัดท ากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและก าหนดตัวช้ีวัดการด าเนินการในลักษณะตัวช้ีวัด

ร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด  
4.3 งานศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  
4.4 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย  

5. กลุ่มงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ประกอบด้วยงาน 4 งาน ได้แก่ 
 5.1 งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร  
 5.2 งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการเรียนรู้ 
 5.3 งานศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
 5.4 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
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ที่มา :  ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  

สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี ๑2 มิถุนายน ๒๕๖๐ 

2. กลุ่มงานบูรณาการการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล 

3. กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและ 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

4. กลุ่มงานบริหารราชการ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

5. กลุ่มงานพัฒนาระบบ 
การจัดการศึกษาตลอดชีวิต 

1. กลุ่มงานสนับสนุน 
การตรวจราชการ 

1.1 งานประสานและสนับสนุนการตรวจ
ราชการ (ข้อ 4) 
1.2 งานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ 
เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดท าแผน 
รองรับการตรวจราชการ และด าเนินการ
เก่ียวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงในการตรวจ ราชการ 
ติดตามและประเมินผลตามนโยบายและ
แผนการตรวจราชการของกระทรวง (ข้อ 5) 
1.3 งาน สั่งการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้เป็นไปตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ
ยุทธศาสตร์ชาติ (ข้อ 7) 
1.4 งานศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการตรวจ
ราชการ (ข้อ 9) 
 1.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย (ข้อ 10) 
 

3.1 งานขับเคลื่อนระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา  (ข้อ 9) 
3.2 งานศึกษาวิจัยผลการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 
(ข้อ 9) 
3.3 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย (ข้อ 10) 
  

2.1 งานขับเคลื่อน ประสานงาน 
เร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา 
(ข้อ 2) 
2.2 งานส่งเสริม สนับสนุน และ
ด าเนินการเก่ียวกับงานด้านวิชาการ 
การนิเทศและแนะแนวการศึกษาทุก
ระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตาม 
และประเมินผลระบบบริหารและการ
จัดการศึกษา (ข้อ 3) 
 2.3 งานศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล (ข้อ 9) 
2.4 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  
(ข้อ 10) 

4.1 งานธุรการของคณะอนุกรรมการ
บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ
คณะท างานที่เก่ียวข้อง รวมทั้งปฏิบัติ
ราชการที่เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่
ของ กศจ. และตามที่ กศจ.มอบหมาย 
(ข้อ 1) 
4.2 งานจัดท ากรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและก าหนดตัวชี้วัดการ
ด าเนินการในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัด (ข้อ 8) 
4.3 งานศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการ
บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ (ข้อ 9) 
4.4 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  
(ข้อ 10) 

5.1 งานส่งเสริมและพัฒนา
หลักสูตร (ข้อ 6) 
5.2 งานส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน และ
กระบวนการเรียนรู้ (ข้อ 6) 
5.3 งานศึกษาวิจัยเพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาระบบการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต 

 (ข้อ 9) 
5.4 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย  
(ข้อ 10) 

กรอบงานกลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผล 
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บทที่ ๒  
การปฏบิัตงิานสนบัสนนุการตรวจราชการ 

 
การปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการ มีกรอบภาระงานภายในกลุ่มจ านวน 4 งาน และการปฏิบัติงาน

ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
       1. งานประสานและสนับสนุนการตรวจราชการ 
  2. งานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดท าแผนรองรับการ

ตรวจราชการ และด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ 
ติดตามและประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง 

  3. งานส่ังการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
และยุทธศาสตร์ชาติ 

       4. งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยการตรวจราชการ 
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งานที่ 1  
งานประสานและสนบัสนุนการตรวจราชการ 

 

ชื่องาน งานประสานและสนบัสนนุการตรวจราชการ 
 
๑. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพื่อช้ีแจงกรอบประเด็นการประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผล
ตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อผู้รับการตรวจ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
       1.2 เพื่อพัฒนา/ปรับปรงุกรอบประเด็นการประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจราชการ ติดตามและ
ประเมินผล ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับการตรวจ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
2. ขอบเขตงาน 
  2.1  นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
  2.2  การตรวจราชการแบบปกติ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง (ครั้งท่ี 1 เดือนกุมภาพันธ์  ครั้งท่ี 2 เดือน 
สิงหาคม) 

2.3  ประสานหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด 
 

3. ค าจ ากัดความ 
3.๑  การสนับสนุนการตรวจราชการ หมายถึง การให้ความร่วมมือ ส่งเสริม ช่วยเหลือผู้ตรวจราชการ 

กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
3.๒  ผู้ตรวจราชการ หมายถึง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงอืน่ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
3.๓  ผู้รับการตรวจราชการ หมายถึง หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ใน 

หน่วยงานของรัฐในสังกัด หรือในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ รวมท้ัง โรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วย
โรงเรียนเอกชน 

3.๔  ประเด็นการตรวจราชการ หมายถึง เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หลักเกณฑ์การประเมินตามนโยบายการ
จัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

3.๕  หน่วยงานการศึกษา หมายถึง หน่วยงานการศึกษาตามกฎหมาย ท่ีจัดการศึกษาในความ
รับผิดชอบของจังหวัด ประกอบด้วย 

 3.5.1 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ 
      1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   2) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   3) ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
   4) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
   5) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  3.5.2 หน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ 
      1) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
   2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   3) ส านักงานพระพุทธศาสนา 
   4) กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
   ๕) อื่น ๆ  
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4.  ขั้นตอนปฏิบัติงาน 
4.1 แต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการตรวจราชการระดับจังหวัด 
4.2 ประสานส านักงานศึกษาธิการภาค เพื่อรับทราบกรอบประเด็นการประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

การตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
  4.3 รวบรวมจัดท ายกร่างคู่มือการประเมิน ตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

4.4 ท าหนังสือเชิญประชุมหัวหน้าหน่วยงานการศึกษา และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  
4.5 ประชุมหัวหน้าหน่วยงานการศึกษา และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อช้ีแจงนโยบายการตรวจราชการ 

ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

4.6 รับฟัง/รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นการประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการ
ตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลเพื่อจัดท าคู่มือการประเมินการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผล 
  4.7 จัดท าคู่มือการประเมินการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  4.8 ประชาสัมพันธ์ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตาม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ หลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
และในการประชุมหน่วยงานต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมในการรับการตรวจราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  7 
 

5. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

งานประสานและสนบัสนุนการตรวจราชการ 
 

 
 
 
 
 

 
 

                                        
 
 

 
 

                 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมหัวหน้าหน่วยงานการศึกษา/ผู้รับผิดชอบ  
เพื่อชี้แจงนโยบายส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ และประเมิน  

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจราชการ 

ประสานส านักงานศึกษาธิการภาค รับทราบกรอบประเด็น 
การประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจราชการ 

 

 
ประชาสัมพันธ์ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจราชการ  

เพื่อเตรียมพร้อมในการรับการตรวจราชการ 

ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 

จัดท าคู่มือการประเมิน 
จัดท ากรอบประเด็นการประเมิน 

 

พิจารณากรอบประเด็นการประเมิน  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจราชการ 
และรบัฟังข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะ 

ยอมรับ 

ไม่ 
ยอมรับ 
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6.  แบบฟอร์มที่ใช้  
 6.1 แบบเก็บข้อมูลตามประเด็นการตรวจราชการ 
 
7.  ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

7.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (มาตรา 20) 
7.2 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 (ข้อ 8)  
7.3 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

การจัดการศึกษา พ.ศ. 2560 
 

8.  เอกสารอ้างอิง 
 คู่มือสนับสนุนการตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณของแต่ละปี 
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9. กระบวนงานและมาตรฐานงาน 
ชื่องาน งานประสานและสนับสนุนการตรวจราชการ 
วัตถุประสงค์  เพ่ือประสาน ประชาสัมพันธ์ประเด็น เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ใหห้น่วยงานการศึกษาทราบ พร้อมรับ 
                  การตรวจ ติดตาม 
ล าดับที่ ผังขั้นตอนการด าเนินการ รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

1-3  
ประสานส านักงานศึกษาธิการภาค รับทราบกรอบประเด็น 

การประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจราชการ 
 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการระดับจังหวัด 
2. ประสานส านักงานศึกษาธิการภาค เพื่อรับทราบกรอบประเด็น
การประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจราชการ ติดตามและ
ประเมินผลตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
3. รวบรวมจัดท ายกร่างคู่มือการประเมิน  

100 ชั่วโมง 1. ค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 
2. ยกร่างคู่มือการประเมิน
ตามนโยบายการจัด
การศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

กลุ่ม 
นิเทศฯ 

4 - 7 
 
 

 4. ท าหนังสือเชิญประชุมหัวหน้าหน่วยงานการศึกษา และผู้ที่
เก่ียวข้อง  
5. ประชุมหัวหน้าหน่วยงานการศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้อง เพื่อชี้แจง
นโยบายการตรวจราชการ ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
การตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
6. รับฟัง/รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับประเด็นการ
ประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผล 
   - กรณีประเด็นกรอบการพิจารณาไม่เป็นที่ยอมรับ ด าเนินการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ แล้วด าเนินการต่อไปตามข้อ 7 
   - กรณีประเด็นกรอบการพิจารณาเป็นที่ยอมรับ ด าเนินการต่อไป
ตามข้อ 7 
7. จัดท าคู่มือการประเมินการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผล
ตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

๓๖0 ชั่วโมง คู่มือการประเมินการตรวจ
ราชการ ติดตามและ
ประเมินผล 
 

กลุ่ม 
นิเทศฯ 
-คณะ 
กรรมการ 
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 8. ประชาสัมพันธ์ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจ
ราชการ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ หลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ ระบบ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และในการประชุมหน่วยงานต่างๆ เพื่อ
เตรียมพร้อมในการรับการตรวจราชการ 

12 ชั่วโมง ประเด็นการประเมิน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจ
ราชการ ติดตามและ
ประเมินผลสอดคล้องตาม
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการระดับจังหวัด 

กลุ่ม 
นิเทศฯ 

เอกสารอา้งอิง :  คู่มือสนับสนุนการตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2561 
ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน             จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน            กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                 การตัดสินใจ                 ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน   จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า) 

ประชุมหัวหน้าหน่วยงานการศึกษา/ผู้รับผิดชอบ เพื่อชี้แจงนโยบายส าคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ และประเด็น เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจราชการ 

ปรับปรุง 

ตาม
ข้อเสนอแนะ 

จัดท าคู่มือการประเมิน 

ยอมรับ 

พิจารณากรอบประเด็น 
การประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจราชการและรับฟังข้อคิดเห็น 

และข้อเสนอแนะ 

ไม่ยอมรับ 

ประชาสัมพันธ์ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
การตรวจราชการ เพ่ือเตรียมพร้อมในการรับการตรวจราชการ 
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งานที่ 2 
งานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดท าแผนรองรับการตรวจราชการ  

และด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ  
ติดตามและประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง 

 
ชื่องาน งานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดท าแผนรองรับการตรวจ
ราชการ และด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ ติดตาม
และประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง 

 

1. วัตถุประสงค์   
1.1 เพื่อจัดท าข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษาในภาพรวมระดับจังหวัด สนับสนุนการตรวจราชการ 
1.2 เพื่อจัดท าแผนการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายการจัดการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ 
1.3 เพื่อนิเทศ ติดตาม ตรวจเย่ียม และประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  

 

2. ขอบเขตงาน 
2.1  นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
2.2  การตรวจราชการแบบปกติ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง (ครั้งท่ี 1 เดือนกุมภาพันธ์  ครั้งท่ี 2 เดือน สิงหาคม) 
2.3  การประสานหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด 
2.4  การด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นท่ีจังหวัด 

 

3. ค าจ ากัดความ 
3.1 ข้อมูลสารสนเทศ หมายถึง ข้อมลูท่ีใช้ในการสนับสนุนการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
3.2 นโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ หมายถึง ประเด็นท่ีเป็นจุดเน้นเชิงลึกเฉพาะเรื่อง
ของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีเป็นมาตรการส าคัญในการตรวจ ติดตาม เร่งรัด ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และ
ประโยชน์สูงสุด 
3.3 หน่วยงานการศึกษา หมายถึง หน่วยงานการศึกษาตามกฎหมาย ท่ีจัดการศึกษาในจังหวัด ประกอบด้วย 
  3.3.1 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ 
     1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  2) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  3) ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  4) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
  5) ส านักงาคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 3.3.2 หน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ 
     1) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
  2) องค์การบริหารส่วนจังหวัด / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3) ส านักงานพระพุทธศาสนา 
  4) กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
  ๕) อื่น ๆ 
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4. ขั้นตอนปฏิบัติงาน 
4.1 ศึกษาบทบาทหน้าท่ี/กระบวนการสนับสนุนการตรวจราชการ และตัวชี้วัด (KPI) ตามประเด็นนโยบาย 

การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
4.2 จัดท าแนวทางกระบวนการตรวจราชการเพื่อเตรียมประชุมคณะท างาน 
4.๓ แต่งต้ังคณะท างานระดับจังหวัด 
4.๔ จัดประชุมคณะท างาน เพื่อพิจารณาทบทวนแนวทางการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการจัด 

การศึกษา 
4.๕ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาภาพรวมระดับจังหวัด 
4.๖ จ าแนกประเภทของข้อมูล สอดคล้องกับตัวชี้วัดการตรวจราชการของหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด 
4.๗ จัดท ายกร่างแผนการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายการจัดการศึกษาของ 

กระทรวงศึกษาธิการตามบริบทของจังหวัด 
4.๘ เสนอแผนฯ ต่อคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ กศจ. เพื่อพิจารณา 

              - กรณีพิจารณาไม่เห็นชอบ ด าเนินการปรับปรุงตามข้อ ๕.7 แล้วด าเนินการต่อไปตามข้อ ๕.10 
                   - กรณีพิจารณาเห็นชอบ ด าเนินการต่อไปตามข้อ ๕.10 

      4.9 แจ้งปฏิทินและแบบบันทึกการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายการจัดการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการให้กับหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาทราบ เพื่อพร้อมรับการติดตาม ประเมินผล 

4.๑๐ ประสาน/ท าหนังสือราชการแจ้งเรื่องการติดตามต่อหน่วยงานการศึกษา 
4.๑๑ ด าเนินการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตามปฏิทินและแบบตรวจราชการท่ีก าหนด 
4.๑๒ จัดท าสรุปรายงานผลการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผล 
4.๑๓ เสนอรายงานผลการตรวจราชการฯต่อคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์และ  

กศจ. เพื่อพิจารณา เสนอแนะ/ส่ังการ  
                    - กรณีเสนอแนะ/ส่ังการ ด าเนินการปรับปรุงตามข้อ 4.12 แล้วด าเนินการต่อไปตามข้อ 4.14 

              - กรณีพิจารณาเห็นชอบ ด าเนินการต่อไปตามข้อ 4.14 
            4.14 รายงานผลการตรวจราชการต่อส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทางระบบ E-Inspection 
ส านักงานศึกษาธิการภาค ด้วยเล่มรายงาน และประชาสัมพันธ์ผลการตรวจราชการต่อหน่วยงานทางการศึกษา/
สถานศึกษาทุกสังกัด 
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5. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
งานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดท าแผนรองรับการตรวจราชการ 

และด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ  
ติดตามและประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

แจ้งปฏิทินและเครื่องมือการตรวจราชการ ตามนโยบายการจัดการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการให้กับหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาทราบ 

คณะท างานระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาทบทวนแนวทาง 
การติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการจัดการศึกษา 

จัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาภาพรวมระดับจังหวัด 

จัดท าแผนการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผล 
ตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

เสนอแผนฯ ต่อ 
คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  

และ กศจ. เพื่อพิจารณา 

เห็นชอบ 

ไมเ่ห็นชอบ 
ปรับปรุง 

ด าเนินการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตามปฏิทินท่ีก าหนด 

สรุปรายงานผลการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผล 
 

ศึกษาบทบาทหน้าท่ี/กระบวนการสนับสนุนการตรวจราชการ และ 
ตัวชี้วัด (KPI) ตามประเด็นนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

เสนอรายงานผล 
การตรวจราชการฯ ต่อคณะอนุกรรมการ 
บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ กศจ.  

เพื่อพิจารณา/ส่ังการ 

ปรับปรุง 

  เสนอแนะ/สั่งการ 
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6.  แบบฟอร์มที่ใช้  

6.๑  แบบบันทึกการตรวจราชการ 
6.๒  แบบรายงานการตรวจราชการ 

 
7.  ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

7.๑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (มาตรา 20) 
7.๒ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 (ข้อ 8)  
7.๓ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด

การศึกษา พ.ศ. 2560 
 
8. เอกสารอ้างอิง 
 คู่มือสนับสนุนการตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณของแต่ละปี 
 
 
 

รายงานผลการตรวจราชการ 
ต่อส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานศึกษาธิการภาค 

และประชาสัมพันธ์ผลการตรวจราชการ 
ต่อหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกสังกัด 

เห็นชอบ 
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9. กระบวนงานและมาตรฐานงาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพือ่สนับสนุนการตรวจราชการ จัดท าแผนรองรับการตรวจราชการ และด าเนินการเก่ียวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ  

                                 ติดตามและประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือจัดท าข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษาในภาพรวมระดับจังหวัด สนับสนุนการตรวจราชการ 

  2. เพ่ือจัดท าแผนการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
  3. เพ่ือนิเทศ ติดตาม ตรวจเย่ียม และประเมินผลการจดัการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  

ล าดับที่ ผังขั้นตอนการด าเนินการ รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผดิชอบ 

1-2  
 

1. ศึกษาบทบาทหน้าที่/กระบวนการสนับสนุนการตรวจราชการ 
และตัวชี้วัด (KPI) ตามประเด็นนโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
2. จัดท าแนวทางกระบวนการตรวจราชการเพื่อเตรียมประชุมคณะท างาน 

60 ชั่วโมง แนวทางกระบวนการตรวจ
ราชการ 
 

กลุ่ม 
นิเทศฯ 

3-4  
 
 

3. แต่งต้ังคณะท างานระดับจังหวัด 

4. จัดประชุมคณะท างาน เพื่อพิจารณาทบทวนแนวทางการ
ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการจัดการศึกษา 

๔๘ ชั่วโมง ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ กลุ่ม 
นิเทศฯ 

5-6  
 
 

5. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ภาพรวมระดับจังหวัด 
6. จ าแนกประเภทของข้อมูล สอดคล้องกับตัวชี้วัดการตรวจ
ราชการของหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด 

๑๘0 ชั่วโมง รายงานข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาระดับจังหวัด 

-กลุ่ม 
นิเทศฯ 
-คณะ 
กรรมการ 
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7. จัดท ายกร่างแผนการตรวจราชการ ติดตามและ
ประเมินผลตามนโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการตามบริบทของจังหวัด 
8. เสนอแผนฯ ต่อคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์ และ กศจ. เพื่อพิจารณา 
   - กรณีพิจารณาไม่เห็นชอบ ด าเนินการปรับปรุงตามข้อ 7 
แล้วด าเนินการต่อไปตามข้อ 10 
   - กรณีพิจารณาเห็นชอบ ด าเนินการต่อไปตามข้อ 10 
9. แจ้งปฏิทินและแบบบันทึกการตรวจราชการ ติดตามและ
ประเมินผลตามนโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการให้กับหน่วยงานการศึกษาและ
สถานศึกษาทราบ เพื่อพร้อมรับการติดตาม ประเมินผล 

๑๘0 ชั่วโมง -ยกร่างแผนการตรวจราชการ 
ติดตามและประเมินผล  
 
-ยกร่างแผนการตรวจราชการ 
ติดตามและประเมินผล  
ฉบับสมบูรณ ์
 
 
-ปฏิทินการตรวจราชการ 
-แบบบันทึกการตรวจราชการ 
(แบบ รต.1,2) 

กลุ่ม 
นิเทศฯ 

10-11  
 
 
 

10. ประสาน/ท าหนังสือราชการแจ้งเร่ืองการติดตามต่อ
หน่วยงานการศึกษา 
11. ด าเนินการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตาม
ปฏิทินและแบบตรวจราชการที่ก าหนด 

240 ชั่วโมง แบบบันทึกการตรวจราชการ 
(แบบ รต.1,2) 

กลุ่ม 
นิเทศฯ 

คณะท างานระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาทบทวนแนวทาง 
การติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการจัดการศึกษา 

ด าเนินการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตามปฏิทินที่ก าหนด 

จัดท ารายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในภาพรวมระดับจังหวัด 

แจ้งปฏิทินและแบบบันทึกการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตามนโยบาย 
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการให้กับหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาทราบ 

จัดท าแผนการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผล 
ตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

เสนอแผนต่อ 
คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  

และ กศจ. เพื่อพิจารณา 
เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 
ปรับปรุง 

ศึกษาบทบาทหน้าที่/กระบวนการสนับสนุนการตรวจราชการ เพื่อติดตาม 
และตัวชี้วัด (KPI) ตามประเด็นนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศกึษาธิการ 
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ล าดับที่ ผังขั้นตอนการด าเนินการ รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผดิชอบ 

12-13  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. จัดท าสรุปรายงานผลการตรวจราชการ ติดตามและ
ประเมินผล 
13. เสนอรายงานผลการตรวจราชการฯต่อ
คณะอนุกรรมการ 
บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์และ กศจ. เพื่อพิจารณาสั่งการ  
   - กรณีเสนอแนะ/สั่งการ ด าเนินการปรับปรุงตามข้อ 12 
แล้วด าเนินการต่อไปตามข้อ 14 
   - กรณีพิจารณาเห็นชอบ ด าเนินการต่อไปตามข้อ 14 
 

240 ชั่วโมง -รายงานผลการตรวจราชการ 
ติดตามและประเมินผล 
 

 

14  14. รายงานผลการตรวจราชการต่อส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ทางระบบ E-Inspection ส านักงานศึกษาธิการ
ภาค ด้วยเล่มรายงาน และประชาสัมพันธ์ผลการตรวจ
ราชการต่อหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษาทุกสังกัด 
 

240 ชั่วโมง -รายงานผลการตรวจราชการ 
ติดตามและประเมินผล 
-ระบบ E-Inspection 

กลุ่ม 
นิเทศฯ 

เอกสารอ้างอิง :  คู่มือสนับสนุนการตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน             จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน            กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                 การตัดสินใจ                 ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน   จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า) 

รายงานผลการตรวจราชการต่อส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ส านักงานศึกษาธิการภาคและประชาสัมพันธ์ผลการตรวจราชการ 

ต่อหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกสังกัด 

เสนอรายงานผล 
การตรวจราชการฯ ต่อคณะอนุกรรมการ 
บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ กศจ. 

                                         เพ่ือพิจารณา/สั่งการ 

สรุปรายงานผลการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผล 
 

ปรับปรุง 

เห็นชอบ 

เสนอแนะ/สั่งการ 
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งานที่ 3 
งานสั่งการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาต ิ 
 

ชื่องาน  งานส่ังการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา 
       ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาต ิ 

 

1. วัตถุประสงค์   
เพื่อก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดตามข้อส่ัง

การของผู้ตรวจราชการ และ กศจ. 

2. ขอบเขตงาน 
หน่วยงานการศึกษา หมายถึง หน่วยงานการศึกษาตามกฎหมาย ท่ีจัดการศึกษาในจังหวัด ประกอบด้วย 
 1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ 
     1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  2) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  3) ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  4) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
  5) ส านักงาคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2. หน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ 
     1) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
  2) องค์การบริหารส่วนจังหวัด / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3) ส านักงานพระพุทธศาสนา 
  4) กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
  ๕) อื่น ๆ  
 

3. ค าจ ากัดความ 
  3.1 การส่ังการ ก ากับ ดูแล หมายถึง การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

3.2 นโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ หมายถึง ประเด็นท่ีเป็นจุดเน้นเชิงลึกเฉพาะเรื่องของ
กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีเป็นมาตรการส าคัญในการตรวจ ติดตาม เร่งรัด ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สูงสุด 
3.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา หมายถึง ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

4. ขั้นตอนปฏิบัติงาน 
4.1 แต่งต้ังกรรมการก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษา

ทุกสังกัดตามข้อส่ังการของผู้ตรวจราชการ และ กศจ. 
4.2 ประชุม วางแผน และก าหนดแนวทางการก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดตามข้อส่ังการของผู้ตรวจราชการ และ กศจ. 
4.3 จัดท าแบบบันทึกการก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม 
4.4 ด าเนินการก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาทุก

สังกัดในจังหวัดตามข้อส่ังการ 
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  4.5 สุ่มสถานศึกษาในจังหวัดครอบคลุมทุกหน่วยงานการศึกษา ศึกษานิเทศก์ลงพื้นท่ีติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา 
  4.6 สรุปและจัดท ารายงานผลการก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการศึกษาและ
สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดตามข้อส่ังการของผู้ตรวจราชการ และ กศจ. 
  4.7 เสนอรายงานสรุปผลการก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลต่อคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์ และ กศจ. เพื่อทราบ 

4.8 ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานตามข้อส่ังการให้หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดทราบเพื่อพัฒนาต่อไป 
 

5. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
งาน สั่งการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานทางการศึกษา 

และสถานศึกษาทุกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท ารายงานผลการก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติงานของหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด 

ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการศึกษา 
และสถานศึกษาทุกสังกัดตามข้อสั่งการ  

 

ลงพื้นท่ีสุ่มตรวจ (Recheck) สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด 
ตามข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการ และ กศจ. 

เสนอรายงานสรุปผล 
การก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผล 

ต่อคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  
และ กศจ. เพื่อทราบ 

ปรับปรุง 

  เสนอแนะ/สั่งการ 

เห็นชอบ 

ทบทวนผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา และจัดท า 
แบบบันทึกการก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา 

ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดตามข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการ และ กศจ. 

คณะกรรมการก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาทุกสังกัด 

ตามข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการ และ กศจ. 
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     6. แบบฟอร์มที่ใช ้
6.1  แบบบันทึกการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 

  6.2  แบบฟอร์มรายงานผลการก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  
7. ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

7.1   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (มาตรา 20) 
7.2   ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 (ข้อ 8)  

           8.3  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษา พ.ศ. 2560 
 
8. เอกสารอ้างอิง 
  คู่มือสนับสนุนการตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
ประจ าปีงบประมาณแต่ละปี 
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เสนอรายงานสรุปผล 
การก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผล 

ต่อคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ กศจ.  
เพ่ือทราบ 

9. กระบวนงานและมาตรฐานงาน 
ชื่องาน งาน สั่งการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ 
วัตถุประสงค์  เพื่อก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดตามข้อส่ังการของผู้ตรวจราชการ และ กศจ. 
ล าดับที่ ผังขั้นตอนการด าเนินการ รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผดิชอบ 

1  
 

1. แต่งต้ังกรรมการก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการศึกษาและ
สถานศึกษาทุกสังกัดตามข้อสั่งการของผู้ตรวจ
ราชการ และ กศจ. 

45 ชั่วโมง ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 
 

กลุ่ม 
นิเทศฯ 

2-3  
 
 

2. ประชุม วางแผน และก าหนดแนวทางการก ากับ 
ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดตามข้อสั่งการของ
ผู้ตรวจราชการ และ กศจ. 
3. จัดท าแบบบันทึกการก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม 

257 ชั่วโมง แบบบันทึกการก ากับ ดูแล 
เร่งรัด ติดตามและ
ประเมินผล 
 

-กลุ่ม 
นิเทศฯ 
-คณะ 
ท างาน 

4-5  
 
 
 

4. ด าเนินการก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการศึกษาและ
สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดตามข้อสั่งการ 
5. สุ่มสถานศึกษาในจังหวัดครอบคลุมทุกหน่วยงาน
การศึกษา ศึกษานิเทศก์ลงพ้ืนที่ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 

๓๕๐ ชั่วโมง แบบบันทึกการก ากับ ดูแล 
เร่งรัด ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 

กลุ่ม 
นิเทศฯ 

6  
 

6. สรุปและจัดท ารายงานผลการก ากับ ดูแล เร่งรัด 
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
การศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด 
ตามข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการ และ กศจ. 

๑๐๕  ชั่วโมง สรุปรายงานผลการก ากับ 
ดูแล เร่งรัด ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

กลุ่ม 
นิเทศฯ 

7 
 
 
 

 

  7. เสนอรายงานสรุปผลการก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม
และประเมินผลต่อคณะอนุกรรมการบริหารราชการ
เชิงยุทธศาสตร์ และ กศจ. เพ่ือทราบ 
 
 
 

๓๕ ชั่วโมง  

ทบทวนผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา และ
จัดท าแบบบันทึกการก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา 

คณะกรรมการก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด 
ตามข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการ และ กศจ. 

ลงพ้ืนที่สุ่มตรวจ (Recheck) สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด 
ตามข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการ และ กศจ. 

 

จัดท ารายงานผลการก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติงานของหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษา 

ทุกสังกัดในจังหวัด 
  

เสนอรายงานผล 
การตรวจราชการฯ ต่อคณะอนุกรรมการบริหารราชการ 

เชิงยุทธศาสตร์ และ กศจ. เพื่อพิจารณา/สั่งการ 

เห็นชอบ 

เสนอแนะ/สั่งการ 

ปรับปรุง 
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ล าดับที่ ผังขั้นตอนการด าเนินการ รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผดิชอบ 

8  
 
 
 
 

8. ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการให้
หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดทราบ
เพ่ือพัฒนาต่อไป 

1.  

๓๔ ชั่วโมง  กลุ่ม 
นิเทศฯ 

เอกสารอา้งอิง :  คู่มือสนับสนุนการตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2561 
ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน             จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน            กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                 การตัดสินใจ                 ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน   จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการ  
ให้หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดทราบเพ่ือพัฒนาต่อไป 
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งานที่ 4 
งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยการตรววจราชการ 

 
ชื่องาน งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยการตรววจราชการ 
 

1. วัตถุประสงค์ 
1.๑   เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการบริการจัดการเพื่อรองรับการตรวจราชการ 
1.๒   เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้งาน วิเคราะห์ วิจัย ท่ีเกี่ยวกับการตรวจราชการ 

 

2.  ขอบเขตงาน 
 งานส่งเสริมและพัฒนาวิเคราะห์วิจัยกระบวนการบริการจัดการเพื่อรองรับการตรวจราชการ 

 3.  ค าจ ากัดความ 

 งานส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริการจัดการเพื่อรองรับการตรวจราชการ หมายถึง การปรับปรุง และ
พัฒนาระบบหรือกระบวนการบริการจัดการเพื่อรองรับการตรวจราชการให้ดีขึ้น เพื่อให้เหมาะและสอดคล้องกับบริบท 
สภาพสังคม และการเปล่ียนแปลงในทุกๆ ด้าน 
 
4.   ขั้นตอนปฏิบัติงาน  

4.๑   ศึกษาค้นคว้าเอกสารวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบหรือกระบวนการบริการจัดการเพื่อรองรับ
การตรวจราชการ 

4.๒   วิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือกระบวนการบริการจัดการเพื่อรองรับการตรวจราชการ 
4.๓   ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือกระบวนการบริการ

จัดการเพื่อรองรับการตรวจราชการ 
4.๔   สรุป รายงานผลการวิจัย 
4.๕   น าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาระบบหรือกระบวนการบริการจัดการเพื่อรองรับการตรวจราชการของ

จังหวัด 
4.๖   เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
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น าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาระบบหรือกระบวนการ 
บริการจัดการเพื่อรองรับการ และตรวจราชการของจังหวัด 

5.  Flow Chart   การปฏิบัติงาน 
 

งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยการตรววจราชการ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
6. แบบฟอร์มที่ใช้ 

6.1  แบบรายงานผลการวิจัย 
  6.2  แบบฟอร์มรายงานผลการก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  
7. ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

7.1   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (มาตรา 20) 
7.2   ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 (ข้อ 8)  

           7.3  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษา พ.ศ. 2560 
 
8. เอกสารอ้างอิง 
  คู่มือสนับสนุนการตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
ประจ าปีงบประมาณแต่ละปี 

 

สรุป รายงานผลการวิจัย 

ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเพือ่พัฒนาระบบหรือ
กระบวนการบริการจัดการเพื่อรองรับการตรวจราชการ 

วิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรอืกระบวนการบริการจัดการ 
เพื่อรองรับการตรวจราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 

ศึกษาค้นคว้าเอกสารวเิคราะห์ วิจัย เก่ียวกับการพัฒนาระบบ 
หรือกระบวนการบริการจัดการเพื่อรองรับการตรวจราชการ 
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** ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

9. ชื่องาน (กระบวนงาน)  งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยการตรววจราชการ 

วัตถุประสงค์  ๑.  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการบริการจัดการเพื่อรองรับการตรวจราชการ 
        ๒.  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้งาน วิเคราะห์ วิจัย ท่ีเกี่ยวกับการตรวจราชการ 

ล าดับที่ ผังขั้นตอนการด าเนินการ รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผดิชอบ 

    1. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑) ศึกษาค้นคว้าเอกสารวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบหรือกระบวนการบริการจัดการเพ่ือรองรับ
การตรวจราชการ 
๒) วิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือกระบวนการเก่ียวกับการ
พัฒนาระบบหรือกระบวนการบริการจัดการเพ่ือรองรับ
การตรวจราชการ 
๓) ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการศึกษาค้นคว้า 
วิเคราะห์ วิจัยเก่ียวกับการพัฒนาระบบหรือกระบวนการ
บริการจัดการเพ่ือรองรับการตรวจราชการ 
๔) สรุป รายงานผลการวิจัย 
5) น าผลวิจัยไปใช้ในการพัฒนาระบบหรือกระบวนการ
เก่ียวกับการพัฒนาระบบหรือกระบวนการบริการจัดการ
เพ่ือรองรับการตรวจราชการ 
 
  

๓๖๕ ชั่วโมง 
 
 

๑๒๖๐  ชั่วโมง 
 
 

๖๓๐  ชั่วโมง 
 

๒๔๐  ชั่วโมง 
๔๒๐  ชั่วโมง 

คุณภาพของวิเคราะห์ 
วิจัย ทีเ่ก่ียวกับการ
พัฒนาระบบหรือ
กระบวนการบริการ
จัดการเพ่ือรองรับการ
ตรวจราชการ 

1)  

กลุ่มนิเทศฯ 

เอกสารอ้างอิง :  ๑. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เร่ืองการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐   ๒. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 
ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน        กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ          การตัดสินใจทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน           จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)  
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บทที่ 3 
การปฏบิัตงิานบรูณาการการนิเทศ ตดิตาม และประเมนิผล 

 
การปฏิบัติงานบูรณาการการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล มีกรอบกระบวนงานภายในกลุ่มจ านวน 3 งาน 

และการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
1. งานขับเคล่ือน ประสานงาน เร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัด

การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา 
2. งานส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนวการศึกษา

ทุกระดับและทุกประเภท การติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
๓. งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
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งานที่ ๑ 
งานบูรณาการขับเคลื่อน  ประสาน  เร่งรัด ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผล 

การบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา 

 
ชื่องาน  งานขับเคล่ือน  ประสาน  เร่งรัด ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผล 

    การบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา  
 

1. วัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคล่ือน ประสานงาน เร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหาร

จัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา 
 

2. ขอบเขต 
ด าเนินงานขับเคล่ือน ประสานงาน เร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา

ของหน่วยงานทางการศึกษาตามสภาพความต้องการจ าเป็นท่ีได้วิเคราะห์และสรุปวางแผนร่วมกันกบัหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ซึ่งการด าเนินงานนั้นต้องไม่ซ้ าซ้อนกับบทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานต้นสังกัด  

 

3. ค าจ ากัดความ 
3.1 การบริหารจัดการศึกษา  หมายถึง การด าเนินงานของกลุ่มบุคคล ซึ่งอาจเป็นการด าเนินงานของ 

ผู้บริหารร่วมกับครู หรือบุคลากรในสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
3.2 หน่วยงานทางการศึกษา หมายถึง ทุกหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกสังกัดในจังหวัด  
3.3 การขับเคล่ือน หมายถึง การผลัก หรือ ดันให้การด าเนินงานต่าง ๆ ไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนด 

      3.4 การประสานงาน  หมายถึง การจัดระเบียบวิธีการท างาน เพื่อให้งานและเจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่าง ๆ ร่วมมือ
ปฏิบัติงานเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ไม่ท าให้งานซ้อนกัน ขัดแย้งกัน หรือเหล่ือมล้ ากัน ท้ังนี้เพื่อให้การ ด าเนินงานเน้นไป
อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์กรอย่างสมานฉันท์  และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

3.5 การติดตาม หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนท่ีก าหนดไว้ เพื่อน าข้อมูลมา 
ประกอบการตัดสินใจ แก้ไข ปรับปรุง วิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
3.6 การประเมินผล  หมายถึง การน าข้อมูลจาการวัดผลการด าเนินงานการบริหารการจัดการศึกษาจาก
เครื่องมือแบบต่าง  ๆท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  น ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดและตัดสินใจสรุป 

 

4. ขั้นตอนปฏิบัติงาน 
4.๑  ศึกษา  วิเคราะห์ ข้อมูล  สภาพปัจจุบัน ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทาง 

การศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด 
 - สืบค้นแหล่งข้อมูล รวมท้ังหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทาง

การศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด 
-  วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เอกสารและนโยบายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา 

 -  ศึกษา ส ารวจสภาพปัญหา  ความต้องการการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ
ทุกประเภทและบริบทในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
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4.๒  วางแผนการขับเคล่ือนและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา
ทุกระดับและทุกประเภท 

  4.๒.๑  พิจารณาก าหนดคุณสมบัติของคณะท างานฯ 
  4.๒.๒  ก าหนด บุคคลจากภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อแต่งต้ังเป็นคณะท างานฯ 
  4.๒.๓ ประสานรายช่ือไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  4.๒.๔ จัดท าหนังสือประสานขออนุญาตหน่วยงาน เพื่อแต่งต้ังเป็นคณะท างานฯเสนอ ศธจ. ลงนาม 

และจัดส่งหนังสือฯ 
  4.๒.๕  รวบรวมรายช่ือคณะท างานฯ เสนอ ศธจ. เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบบุคคลเพื่อ

เสนอแต่งต้ังเป็นคณะท างานฯ 
  4.๒.๖  จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานฯ จัดท ากรอบแนวทางฯ 
  4.๒.๗  แต่งต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาระดับจังหวัด 
  4.๒.๘  เสนอค าส่ังแต่งต้ังฯ คณะกรรมการ โดยให้ประธาน กศจ. แต่งต้ัง 
  4.๒.๙  แจ้งและส่งค าส่ังแต่งต้ังเพื่อทราบ พร้อมท้ังเชิญประชุม 
           4.๒.๑๐ วางแผนการน านโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการขับเคล่ือน  

ประสาน  เร่งรัด ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา  
- ก าหนดประเด็นเกี่ยวกับการขับเคล่ือน  ประสาน  เร่งรัด ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบและ 

ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา  
- ล าดับความส าคัญของนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการขับเคล่ือน  

ประสาน  เร่งรัด ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินลการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา  
  - จัดท าร่างกรอบการขับเคล่ือน  ประสาน  เร่งรัด ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการ

บริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา  
-  ก าหนดกิจกรรมการการขับเคล่ือน  ประสาน  เร่งรัด ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมิน

การบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา  
- ท าปฏิทินปฏิบัติการขับเคล่ือน  ประสาน  เร่งรัด ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผล

การบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา  
 4.3  เสนอแผนการขับเคล่ือน  ประสาน  เร่งรัด ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัด

การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์และ 
กศจ. พิจารณาเพื่อทราบ/ข้อเสนอแนะ (ก าหนดเป็นค าส่ังท่ี 19 ข้อ 8 (2) ) ตามล าดับ 

 4.๔  ด าเนินการขับเคล่ือนและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาตามแผนงานท่ีก าหนด 
 4.๕  รวบรวม  สรุปผลและรายงานผลการขับเคล่ือนและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา  เสนอ

อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ กศจ. รับทราบและพิจารณาส่ังการ 
 4.๖ แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบเพื่อน าผลไปปรับปรุงพัฒนา 
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5. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

แผนภาพ  งานบูรณาการขับเคลือ่น ประสานงาน เร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหาร

จัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา 

 
ศึกษา  วิเคราะห์ ข้อมูล  สภาพปัจจุบัน ปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร 

จัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด 
 
 
 

 
ฃ 

                                        
 
 

 
 

                 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบเพื่อน าผลไปปรับปรุงพัฒนา 

ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 

เสนอแผนการขับเคลื่อน  ประสาน  เร่งรัด ก ากับ  ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา 

ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการอนุกรรมการบริหารราชการเชงิยุทธศาสตร์และ กศจ. 
พิจารณาเพ่ือทราบ/ข้อเสนอแนะ 

 

รับทราบ 

วางแผนการขับเคล่ือนและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาร่วมกับหัวหน้า
หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท(ตามข้ันตอนท่ี 5.2.1-5.2.10) 

 
 

ด าเนินการขับเคล่ือนและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาตามแผนงานท่ีก าหนด 
 

รวบรวม  สรุปผลและรายงานผลการขับเคล่ือนและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา  
เสนออนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ กศจ. รับทราบ 

รับทราบ 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  28 
 

6. แบบฟอร์มที่ใช้ 
6.1 คู่มือการประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา 
6.2 แผนการขับเคล่ือนการบริหารจัดการศึกษา 

 
7. ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

7.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 
7.2 นโยบายของรัฐบาล 
7.3 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีเกี่ยวข้อง 

 7.4 ค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 
ของกระทรวงศึกษาธิการลงวันท่ี ๓  เมษายน ๒๕๖๐ 
 
8. เอกสารอ้างอิง 

คู่มือการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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ศึกษา  วิเคราะห์ ข้อมูล  สภาพปัจจุบัน 
ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาของ
หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด 

 

9. กระบวนงานและมาตรฐานงาน 
ชื่องาน  งานบูรณาการขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา 
วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา 
ล าดับที่ ผังขั้นตอนการด าเนินการ รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผดิชอบ 

1  
 

 

๑. ศึกษา  วิเคราะห์ ข้อมูล  สภาพปัจจุบัน ปัญหาเก่ียวกับการ
บริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทาง การศึกษาทุกสังกัดในจังหวดั 
     - สืบค้นแหล่งข้อมูล รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
บริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด 
      -  วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เอกสารและนโยบายต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการศึกษา 
      -  ศึกษา ส ารวจสภาพปัญหา  ความต้องการการบริหารจัด
การศึกษาของหน่วยงานทาง การศึกษาทุกระดับทุกประเภทและ
บริบทในพื้นที่รับผิดชอบ 

80 ชั่วโมง มีข้อมูลสภาพปัจจุบัน 
ปัญหาและความ
ต้องการเก่ียวกับ 

การบริหารจัดการศึกษา
ของหน่วยงานทาง
การศึกษา 

กลุ่ม 
นิเทศฯ 

๒ - ๕ 
 
 

 ๒. วางแผนการขับเคลื่อนและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท 
ตามล าดับขั้นตอน 
๓. เสนอแผนการขับเคลื่อน  ประสาน  เร่งรัด ก ากับ  ติดตาม  
ตรวจสอบและประเมินลการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทาง
การศึกษา ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการอนุกรรมการบริหารราชการ
เชิงยุทธศาสตร์และ กศจ. พิจารณาเพื่อทราบ/ข้อเสนอแนะ  
๔. ด าเนินการขับเคลื่อนและประเมินผลการ 
บริหารจัดการศึกษาตามแผนงานที่ก าหนด 
๕. รวบรวม  สรุปผลและรายงานผลการขับเคลื่อนและประเมินผล
การบริหารจัดการศึกษา  เสนออนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์ และ กศจ. รับทราบและพิจารณาสั่งการ 
 
 
 

100 ชั่วโมง มีแผนการขับเคลื่อนและการ
ประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษาจากการมีส่วนร่วม
ของผู้ที่เก่ียวข้อง และที่ผ่าน
ความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการบริหาร
ราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ 
กศจ. 
มีเอกสารรายงานผลการ
ขับเคลื่อนการบริหารจัด
การศึกษา ที่คณะอนุกรรมการ
บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
และ กศจ.รบ้ทราบและให้
ข้อเสนอแนะ สั่งการ 

-กลุ่ม 
นิเทศฯ 
-คณะ 
กรรมการ 

๖ 
 

 ๖. แจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบเพื่อน าผลไปปรับปรุงพัฒนา 12 ชั่วโมง เผยแพร่ให้โรงเรียนน าไปใช้ กลุ่ม 
นิเทศฯ 

เอกสารอ้างอิง :  คู่มือการประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน             จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน            กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                 การตัดสินใจ                 ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน   จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า) 

วางแผนการขับเคลื่อนและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาร่วมกับหัวหน้าหน่วยงาน
ทางการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท (ตามขั้นตอนที่ 5.2.1-5.2.10) 

 

ปรับปรุง 
ตามข้อเสนอแนะ 

ด าเนินการขับเคลื่อนและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาตามแผนงานที่ก าหนด 
 

ยอมรับ 

เสนอแผนการขับเคล่ือน  ประสาน  เร่งรัด 
ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินลการ
บริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทา ง
การศึ กษา ค า ส่ัง แต่ ง ตั้ งคณะกรรมกา ร
อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
และ กศจ. พิจารณาเพื่อทราบ/ข้อเสนอแนะ 

 
 

แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อน าผลไปปรับปรุงพัฒนา 
 

รวบรวม  สรุปผลและรายงานผลการขับเคล่ือนและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา  เสนอ
อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ กศจ. รับทราบ 

 ยอมรับ 
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งานท่ี 2 
งานบูรณาการส่งเสริม สนับสนุน และด าเนนิการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนวการศึกษา 

ทุกระดับ และทุกประเภท การติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 

ชื่องาน  งานบูรณาการส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนว 
    การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมท้ัง ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

 
1. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้กับกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน  ดังนี้ 

1.1  ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนวการศึกษาของ
สถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภท 

1.2 ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภท 

 

2. ขอบเขต 
ด าเนินงานส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนวการศึกษาของ

หน่วยงานทางการศึกษาตามสภาพความต้องการจ าเป็นท่ีได้วิเคราะห์และสรุปวางแผนร่วมกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และการ
ด าเนินงานนั้นต้องไม่ซ้ าซ้อนกับบทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานต้นสังกัด  

 
3. ค าจ ากัดความ 

3.๑ บูรณาการการนิเทศ หมายถึง กระบวนการแนะน า ช่วยเหลือสถานศึกษาภายในจังหวัด โดยการ
ท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาภายในจังหวัด ซึ่งผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ (ผู้บริหาร, ครู) ได้
วางแผนท างานร่วมกันเพื่อใหค้รูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือท าให้เกิดการปรับปรุงการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ  

3.2 การส่งเสริม สนับสนุน  หมายถึง การเกื้อหนุน ช่วยเหลือ สนับสนุนให้ดีขึ้น 
     3.3  งานวิชาการ หมายถึง การด าเนินงานทุกชนดิเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษาให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
         3.4 แนะแนวการศึกษา หมายถึง กระบวนการท่ีช่วยให้เข้าใจตนเองและส่ิงแวดล้อม สามารถแก้ปัญหา
หรือตัดสินใจได้ถูกต้อง สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มความสามารถทุกด้าน และสามารถปรับปรุงตัวและด าเนินชีวิต
ได้อย่างมีความสุข 
 
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

4.๑  ศึกษา  วิเคราะห์ ข้อมูล สภาพปัจจุบัน ปัญหาเกี่ยวกับงานวิชาการ  การนิเทศและแนะแนว
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทในจังหวัด 

4.๑.๑. แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลทางการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
หน่วยงานระดับจังหวัด ตามภาระงานท่ีต้องรับผิดชอบร่วมกันแล้วแต่กรณี 

   - ก าหนด บุคคลจากทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ 
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   - ประสานรายช่ือไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
   - จัดท าหนังสือประสานขออนุญาตหน่วยงาน เพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ 
   - เสนอผู้บริหารลงนาม และจัดส่งหนังสือฯ 
   - เสนอรายช่ือคณะกรรมการ เสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ 
   - จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ 
   - เสนอค าส่ังแต่งต้ังฯ ให้พิจารณาลงนาม 
   - จัดส่งค าส่ังฯ ให้คณะกรรมการเพื่อทราบ พร้อมท้ังเชิญประชุม 

  4.๑.๒. ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 
   - การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการงานวิชาการ  การนิเทศและแนะแนว

การศึกษา เพื่อทราบสภาพ ท่ีแท้จริง โดยใช้วิธีการส ารวจ  
   - ศึกษาสภาพและคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทุกระดับ ทุกประเภทในพื้นท่ีจังหวัด                 
   - สภาพท่ีเป็นปัญหาและความต้องการการด าเนินการหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ ทุก

ประเภทในพื้นท่ีจังหวัด 
   - สังเคราะห์ข้อมูลและก าหนดแนวทางตัดสินใจในการแก้ปัญหา 
   - ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายการส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินการเกี่ยวกับงาน

วิชาการ  การนิเทศและแนะแนวการศึกษาแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
4.๒ วางแนวทางในการนิเทศการศึกษาแบบบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานอืน่ทุก

ระดับ  ทุกประเภทท่ีมีส่วนท่ีเกี่ยวข้องงานวิชาการ  การนิเทศและแนะแนวการศึกษา 
   4.๒.๑ ท าหนังสือเชิญประชุมเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการวางแผนวางระบบหรือ

แนวทางในการนิเทศการศึกษาแบบบูรณาการ 
   4.๒.๒ ประชุมคณะท างานวางแผนจัดท ากรอบประเด็นการติดตาม/ 

- วางแผนการน านโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับงานวิชาการ  การ
นิเทศและแนะแนวการศึกษาสู่การนิเทศ 

  - ก าหนดประเด็นเกี่ยวกับงานวิชาการ  การนิเทศและแนะแนวการศึกษาสู่การนิเทศ 
- ล าดับความส าคัญของนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับงานวิชาการ  

การนิเทศและแนะแนวการศึกษาสู่การนิเทศ  
- ก าหนดกิจกรรมการนิเทศบูรณาการ 
- ท าปฏิทินปฏิบัติการนิเทศ 

   4.๒.๓ จัดท าเครื่องมือ/จัดท าคู่มือการนิเทศบูรณาการ 
    - สร้างคู่มือการนิเทศบูรณาการ/คู่มือการนิเทศ 

  -  สร้างแบบสอบถาม แบบส ารวจ แบบประเมินค่า แบบสังเกตพฤติกรรม 
          - หาคุณภาพและทดลองใช้เครื่องมือ 
   - ปรับปรุงเครื่องมือ 

   - จัดท าเครื่องมือฉบับสมบูรณ์ 
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4.๒.๔  ขั้นประสานแผนงาน/บูรณาการ 
  -  ประชุมคณะท างานใน ศธจ. เพื่อการทบทวน เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ งบประมาณ 
เวลา  ประสานคน และประสานแผนงาน 
  - จัดท าร่างกรอบสนับสนุน และส่งเสริมการนิเทศการศึกษาทุกระดับ น าเสนอคณะกรรมการ 
   4.๒.๕  ขั้นเตรียมการ 
 1) ท าหนังสือเชิญประชุมคณะท างานของ ศธจ. ในการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
 - ก าหนดงานท่ีจะท า 
 - แบ่งงานรับผิดชอบ 
 - บันทึกขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง (เอกสารการประชุม) วัสดุ อุปกรณ์การประชุม 
  2) เตรียมการจัดหาสถานท่ีจัดประชุมคณะนิเทศ/นิเทศบูรณาการ 
  4.๓. ด าเนินการสนับสนุน และส่งเสริมการนิเทศการศึกษา/นิเทศบูรณาการ  งานวิชาการและการแนะ

แนวทุกระดับ ทุกประเภท 
        4.๓.๑ ประชุมคณะท างานการวางแผนสนับสนุน และส่งเสริมการนิเทศการศึกษาทุกระดับ  
      -  เสนอกรอบสนับสนุน และส่งเสริมการนิเทศการศึกษาทุกระดับ คณะท างาน 
   -  เสนอการจัดสายการนิเทศ/ นิเทศบูรณาการ  ติดตามและประเมินผล    

                -  จัดระบบการนิเทศท่ีสอดคล้องกับทุกหน่วยงานระดับจังหวัดในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
   -  การก าหนดแผนในการนิเทศ / นิเทศบูรณาการ     
   -  จัดท าตารางการนิเทศ / นิเทศบูรณาการ   
   - จัดเตรียมข้อมูล เอกสารและอุปกรณ์ตามความต้องการและการร้องขอของหน่วยงานต่างๆ 
   - ปรับปรุงแก้ไขร่างกรอบแนวทาง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ กศจ. 
   - จัดท าบันทึกเสนอร่างกรอบแนวทางฯ เสนอผู้บริหารให้ทราบ / ข้อเสนอแนะ 
                   4.๓.๒  ประสานงานกับหน่วยงานสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ี และด าเนินการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล 
 - จัดท าหนังสือการประสานฝ่ายต่างๆ ทุกหน่วยงานท้ังในระบบ นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย หน่วยงานระดับจังหวัด เสนอ ศธจ. ลงนาม 

       - จัดส่งหนังสือถึงทุกหน่วยงาน 
       - ประสานทุกฝ่าย  ทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

       - ประสานงานด้านวัสดุอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวก 
       - ประสานก าหนดเวลาในการนิเทศ / นิเทศบูรณาการ ในแต่ละช่วง   
  4.๓.๓  ลงพื้นท่ีเพื่อด าเนินการนิเทศ และนิเทศบูรณาการ ติดตามและประเมินผลตามแผนท่ีก าหนด 
  4.๓.๔ ประชุมเพื่อวิเคราะห์และสรุปผลรายงานการนิเทศ / นิเทศบูรณาการ ติดตามและประเมินผล 
  4.๓.๕ จัดท าเอกสารรายงานสรุปผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

        4.๓.๖  ประชุมเชิงปฏิบัติการน าเสนอผลการด าเนินงาน และแลกเปล่ียนเรียนรู้  
   4.๓.๗  รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

        4.๓.๘  การรายงานการนิเทศ / นิเทศบูรณาการ เชิงวิชาการ และเผยแพร่ผลงาน 
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5. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

งานบูรณาการส่งเสริม สนับสนุน และด าเนนิการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนวการศึกษา      
ทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

 
 

            ศึกษา  วิเคราะห์ ข้อมูล สภาพปัจจุบัน ปัญหาเกี่ยวกับงานวิชาการ  การนิเทศและ 
              แนะแนวการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทในจังหวัด 

 
 
 
 

 
ฃ 

                                        
 
 

 
 

                 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 

ประสานแผนงาน/บูรณาการ ประชุมคณะท างาน 
ใน ศธจ. จัดท าร่างกรอบสนับสนุน และส่งเสริมการนิเทศการศึกษาทุก

ระดับ น าเสนอคณะกรรมการ ตามล าดับขั้นตอน 

รับทราบ 

รายงานการนิเทศ / นิเทศบูรณาการ เชิงวิชาการ  
และเผยแพร่ผลงาน ขั้นตอน 

รับทราบ 

วางแนวทางในการนิเทศการศึกษาแบบบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานการศึกษาและ
หน่วยงานอื่นทุกระดับ ทุกประเภทท่ีมีส่วนท่ีเกี่ยวข้องงานวิชาการ  การนิเทศ 

และแนะแนวการศึกษา ตามล าดับขั้นตอน 
 

 

ด าเนินการสนับสนุน และส่งเสริมการนิเทศการศึกษา/นิเทศบูรณาการ  งานวิชาการและ 
การแนะแนวทุกระดับ ทุกประเภทตามล าดับขั้นตอน 

 

จัดท าเอกสารรายงานสรุปผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล และ 
รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น 
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6. แบบฟอร์มที่ใช้ 
แผนการส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนวการศึกษาทุก

ระดับและทุกประเภท 
 

7. กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
7.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 
7.2 นโยบายของรัฐบาล 
7.3 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีเกี่ยวข้อง 

 7.4 ค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 
ของกระทรวงศึกษาธิการลงวันท่ี ๓  เมษายน ๒๕๖๐ 
 
8. เอกสารอ้างอิง 

- คู่มือการบริหารงานด้านวิชาการ 
          - คู่มือการนิเทศภายใน 
          - คู่มือการแนะแนวการศึกษา 
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ศึกษา  วิเคราะห์ ข้อมูล  สภาพปัจจุบัน 
ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาของ
หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด 

 

 
9. กระบวนงานและมาตรฐานงาน 
ชื่องาน  งานบูรณาการส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเก่ียวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนวการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
วัตถุประสงค์ 1.  ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเก่ียวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนวการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภท 

    2.  ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภท 
ล าดับที่ ผังขั้นตอนการด าเนินการ รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผดิชอบ 

1  
 

 

๑  ศึกษา  วิเคราะห์ ข้อมูล สภาพปัจจุบัน ปัญหาเก่ียวกับงาน
วิชาการ  การนิเทศและแนะแนวการศึกษาของหน่วยงานทาง
การศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทในจังหวัด 
๑.๑. แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศฯ  
๑.๒. ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ  

80 ชั่วโมง  กลุ่ม 
นิเทศฯ 

๒ - ๕ 
 
 

 ๒. วางแนวทางในการนิเทศการศึกษาแบบบูรณาการ ร่วมกับ
หน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานอื่นทุกระดับทุกประเภทท่ีมีส่วนที่
เก่ียวข้องงานวิชาการ  การนิเทศและแนะแนวการศึกษา 
๒.๑ ท าหนังสือเชิญประชุมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการ
วางแผนวางระบบหรือแนวทางในการนิเทศการศึกษาแบบบูรณาการ 
๒.๒ ประชุมคณะท างานวางแผนจัดท ากรอบประเด็นการติดตาม/ 
๒.๓ จัดท าจัดท าเครื่องมือ/จัดท าคู่มือการนิเทศบรูณาการ 
๒.๔  ขั้นประสานแผนงาน/บูรณาการ  ๒.๕  ขั้นเตรียมการ 
๓. ด าเนินการสนับสนุน และส่งเสริมการนิเทศการศึกษา/นิเทศ 
บูรณาการ งานวิชาการและการแนะแนวทุกระดับ ทุกประเภท 
๓.๑ ประชุมคณะท างานการวางแผนสนับสนุน และส่งเสริมการนิเทศ  
๓.๒  ประสานงานกับหน่วยงานสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายในพื้นที่  
๓.๓  ลงพื้นที่เพื่อด าเนินการนิเทศ และนิเทศบูรณาการ ติดตามO 

๓.๔ ประชุมเพื่อวิเคราะห์และสรุปผลรายงานการนิเทศ / นิเทศบูรณา
การ ติดตามและประเมินผล 
๓.๕ จัดท าเอกสารรายงานสรุปผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
๓.๖  ประชุมเชิงปฏิบัติการน าเสนอผลการด าเนินงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

๓.๗  รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
 

๓๖0 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
๔๒๐  ชั่วโมง 

 กลุ่ม 
นิเทศฯ 

 

๖ 
 

 ๓.๘  การรายงานการนิเทศ / นิเทศบูรณาการ เชิงวิชาการ และ
เผยแพร่ผลงาน 

12๐ ชั่วโมง เผยแพร่ให้โรงเรียนน าไปใช้ กลุ่ม 
นิเทศฯ 

เอกสารอ้างอิง : คู่มือการบริหารงานด้านวิชาการ, คู่มือการนิเทศภายใน และคู่มือการแนะแนวการศึกษา 
ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน             จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน            กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                 การตัดสินใจ                 ทศิทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน   จุดเช่ือมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า) 

 

วางแนวทางในการนิเทศการศึกษาแบบบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานอ่ืน
ทุกระดบั ทุกประเภทที่มีส่วนที่เก่ียวข้องงานวิชาการ  การนิเทศฯตามลับขั้นตอน 

 

ปรับปรุง 
ตามข้อเสนอแนะ 

ด าเนินการสนับสนุน และส่งเสริมการนิเทศการศึกษา/นิเทศบูรณาการฯ
ตามล าดับข้ันตอน 

 

ยอมรับ 

ประสานแผนงาน/บูรณาการ  
ตามล าดับขั้นตอน 

รายงานการนิเทศ / นิเทศบูรณาการ เชิงวิชาการ และเผยแพร่ผลงาน 

 

จัดท าเอกสารรายงานสรุปผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล และ 
รายงานผู้บังคับบญัชาตามล าดับ ขั้นตอน 

 ยอมรับ 
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งานท่ี ๓ 
งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

 
ชื่องาน งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
 

1. วัตถุประสงค์ 
1.๑  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
1.๒  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้งาน วิเคราะห์ วิจัย ท่ีเกี่ยวกับการนิเทศ ติดตาม 

และประเมินผล 
 

2.  ขอบเขตงาน 
 งานส่งเสริมและพัฒนาวิเคราะห์วิจัยระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

 3.  ค าจ ากัดความ 

 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล หมายถึง การปรับปรุง และพัฒนาระบบ
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลให้ดีขึ้น เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท สภาพสังคม และการ
เปล่ียนแปลงในทุก ๆ ด้าน 
 
4.  ขั้นตอนปฏิบัติงาน  

4.๑  ศึกษา วิเคราะห์หรือ สนับสนุนส่งเสริมงานวิจัย เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา / นิเทศ
บูรณาการ หรือแนวทางการนิเทศการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

 - ศึกษาเอกสาร ต าราเกี่ยวกับงานวิจัย 
 - ศึกษาหลักการท าวิจัยระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา กระบวนการ และการออกแบบการวิจัย 

 4.๒  การวางแผนการวิจัย 
   - จัดเตรียมเอกสารประกอบการวางแผนการวิจัย 
                   - ก าหนดแนวทางด าเนินการวิจัย 
   -  ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวิจัย 

4.๓  การด าเนินการวิจัยและการรวบรวมข้อมูลระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
 - การด าเนินการวิจัยและการรวบรวมข้อมูล   
 - ศึกษาสถิติพื้นฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย และการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยศึกษา 
 - การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

4.๔  การสรุปผลการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัย 
4.๕  การน าผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษาหรือแนวทางการนิเทศการศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพ  
4.๖  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
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5.  Flow Chart   การปฏิบัติงาน 
 

งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  การน าผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา 
        หรือแนวทางการนิเทศการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และ 

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์

การสรุปผลการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัย 

 

การด าเนินการวิจัยและการรวบรวมข้อมูลระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

การวางแผนการวิจัย 

ศึกษา วิเคราะห์หรือ สนับสนุนส่งเสริมงานวิจัย เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา  
/ นิเทศบูรณาการ หรือแนวทางการนิเทศการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
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6. กระบวนงานและมาตรฐานงาน 

 

ชื่องาน   งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

วัตถุประสงค์  ๑.   เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

        ๒.  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน วิเคราะห์ วิจัย ที่เกี่ยวกับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

ล าดับที่ ผังขั้นตอนการด าเนินการ รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผดิชอบ 

    ๑-๖ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

๑. ศึกษา วิเคราะห์หรือ สนับสนุนส่งเสริม
งานวิจัย เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศ
การศึกษา / นิเทศบูรณาการ หรือแนวทาง
การนิเทศการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

๒.  การวางแผนการวิจัย 
๓.  การด าเนินการวิจัยและการรวบรวม
ข้อมูลระบบการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล 
๔.การสรุปผลการวิจัยและเขียนรายงานการ
วิจัย๕. การน าผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนา
ระบบการนิเทศการศึกษาหรือแนวทางการ
นิเทศการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
๖. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

๓๖๐  ชั่วโมง 
 
 
 
 ๗๐  ชั่วโมง 
 
๖๓๐  ชั่วโมง 
 
๒๑๐  ชั่วโมง 
๔๒๐  ชั่วโมง 
 
 
 

 
๓๔ ชั่วโมง 
 
 
 

คุณภาพของวิเคราะห์ 
วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตร สถานศึกษา  
การจัดการเรียนการสอน 
แหล่งเรียนรู้และสื่อการ
เรียนรู้ 

 

กลุ่มนิเทศฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารอา้งอิง :  ๑. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมภิาคของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐   ๒. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 
ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน         จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน             กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ             การตัดสินใจ           ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน       จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)  
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บทที่ ๔ 
การปฏบิัตงิานบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 

 
 
กลุ่มท่ี 3 กลุ่มงานบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์มีกรอบกระบวนงานภายในกลุ่มจ านวน 4 งาน และ

การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
 1. งานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะท างานท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ัง

ปฏิบัติงานราชการท่ีเป็นไปตามอ านาจและหน้าท่ีของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย 
 2. งานจัดท ากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินในลักษณะตัวช้ีวัดร่วม

ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
 3. งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  และศึกษา วิเคราะห์ 

สังเคราะห์ และวิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและการนิเทศทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 
 4. งานธุรการของกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ด าเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานบริหารท่ัวไป 

งานข้อมูลสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ์ และงานอื่นๆ ท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ 
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งานที่ 1 
งานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  

 

ชื่องาน งานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะท างานท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังปฏิบัติ   
          ราชการท่ีเป็นไปตามอ านาจและหน้าท่ีของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย 

 

1. วัตถุประสงค์ 
  1.๑  เพื่อด าเนินงานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์การศึกษา และคณะท างาน
ท่ีเกีย่วข้อง 

1.๒  เพื่อปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามอ านาจและหน้าท่ีของ กศจ. และตามท่ี กศจ.มอบหมาย 
 

2.  ขอบเขตงาน 
  งานธุรการของคณะอนกุรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์การศึกษา และคณะท างานท่ีเกี่ยวข้อง 
รวมท้ังปฏิบัติราชการท่ีเป็นไปตามอ านาจและหน้าท่ีของ กศจ. และตามท่ี กศจ.มอบหมาย 
 
3. ค าจ ากัดความ 

3.๑  คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง คณะกรรมการตามข้อ ๘(๙) และข้อ 
๙ ของค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการลงวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๐ มีหน้าท่ี ช่วยเหลือและเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ได้แก่ 
  ๑) การขับเคล่ือนประสานงาน เร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การบริหาร
การจัดการศึกษาของส่วนราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
  ๒) การส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ แนะแนว 
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมท้ังติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษาของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
  ๓) การส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพการศึกษาของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
  ๔) การประสานงานและสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ แผนการรองรับการ
ตรวจราชการ ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการกระทรวง ในการตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผล 
ตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง 
  ๕) การส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ แหล่ง
เรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  ๖) การจัดท ากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและก าหนดตัวช้ีวัดการด าเนินการใน
ลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
  ๗) การขับเคล่ือนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัด 
  ๘) การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมอบหมาย และตามท่ี
ระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องก าหนด 
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          3.๒  ด าเนินงานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์การศึกษา หมายถึง การ
ด าเนินงานให้มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษาใน จังหวัดให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและน าเสนอผลการประชุมต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
 
4. ขั้นตอนปฏิบัติงาน 
  4.๑  ศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัด และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เพื่อวางแผนการด าเนินงานงานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์ และคณะท างานท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังการปฏิบัติราชการท่ีเป็นไปตามอ านาจและหน้าท่ีของ 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และตามท่ีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมอบหมาย 
  4.๒  วางแผนการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และก าหนดปฏิทินการประชุม 
  4.๓  จัดท าระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ตามก าหนด
ปฏิทิน และเสนอวาระการประชุมให้คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ทราบล่วงหน้า 
  4.๔  เชิญคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ประชุม และเชิญผู้เกี่ยวข้องตามวาระการ
ประชุมเป็นผู้เข้าร่วมประชุม 
  4.๕  จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
ปฏิบัติหน้าท่ีบันทึกการประชุมตามวาระการประชุม  
  4.๖  จัดท ารายงานสรุปการประชุมตามมติการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์ เสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
  4.๗  แจ้งรายงานผลการประชุมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
  4.๘  จัดท ารายงานผลการเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ 
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5. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

งานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

                                        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                 
  

 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
 เพื่อเผยแพร่ 

 
 

ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 

แจ้งรายงานผลการประชุมต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องทราบ 

จัดท ารายงานสรุปการประชุมตามมติการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ เสนอต่อ

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

ยอมรับ 

ไม่ 
ยอมรับ 

ศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ 
ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัด และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ   

จัดท าระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 

เชิญคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์และ 
ผู้เก่ียวข้องประชุม 

จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์และ 
บันทึกการประชุม 

วางแผนการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
จัดท าปฏิทินก าหนดการประชุม 

 



ร่างคู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  44 
 

6.  แบบฟอร์มที่ใช้  
  6.๑   แบบฟอร์ม ระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  
ครั้งท่ี ........................ ประจ าปี ………………………………. 

วันท่ี ...................เดือน  ............................................................พ.ศ……………………………………… 
ณ ห้องประชุม...................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๑...................................................................... 
  ๑.๒........................................................................ 
  ๑.๓...................................................................... 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี ....... / ................. เมื่อวันท่ี................................. 

  ๒.๑..................................................................... 

  ๒.๒...................................................................... 

  ๒.๓..................................................................... 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  สืบเนื่อง (ถ้ามี) 

  ๓.๑..................................................................... 

  ๓.๒..................................................................... 

  ๓.๓..................................................................... 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ  
  ๔.๑....................................................................... 
  ๔.๒........................................................................ 
  ๔.๓....................................................................... 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระ ท่ี ๖  เรื่องอื่น 

6.๒  แบบฟอร์มรายงานการประชุม 
รายงานการประชุม.......................................... 

ครั้งท่ี......./................ 
เมื่อวันท่ี................................................... 

ณ ..................................................... 
------------------------------ 
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ผู้มาประชุม 
  1. นาย/นาง..................................... ต าแหน่ง...........................................      ประธาน 
  2. นาย/นาง.................................... ต าแหน่ง...........................................       
  3. นาย/นาง..................................... ต าแหน่ง...........................................       
  4. นาย/นาง.................................... ต าแหน่ง...........................................       
  5. นาย/นาง.................................... ต าแหน่ง...........................................      
  6. นาย/นาง.......................................ต าแหน่ง........................................... 
  7. นาย/นาง.......................................ต าแหน่ง........................................... 
  8. นาย/นาง.......................................ต าแหน่ง...........................................  
  9. นาย/นาง....................................... ต าแหน่ง...........................................      เลขานุการ 

10. นาย/นาง...................................... ต าแหน่ง...........................................     
 ผู้ช่วยเลขานุการ 

11. นาย/นาง..................................... ต าแหน่ง...........................................     
 ผู้ช่วยเลขานุการ  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
  1. นาย/นาง..............................................  
  2. นาย/นาง..............................................  

3. นาย/นาง..............................................  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1. นาย/นาง..............................................  
  2. นาย/นาง..............................................  

3. นาย/นาง..............................................  
 

เร่ิมประชุมเวลา……………. น.  
  ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้

วาระที่ 1.    เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
        ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 
.............................................................................................................................................................................................................. 
        ท่ีประชุมรับทราบ 
วาระที่ 2.    เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
                เลขานุการเสนอรายงานการประชุมครั้งท่ี............../...........เมื่อวนัท่ี................. ให้ท่ีประชุมรับรอง 
       มติ  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม        

วาระที่ 3.     เร่ืองสืบเนื่อง(ถ้ามี) 
3.1...................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
             มติ  ท่ีประชุม............. 
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3.2...................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
             มติ  ท่ีประชุม............. 

วาระที่ 4.     เร่ืองที่เสนอให้ทีป่ระชุมทราบ 
4.1...................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
             มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
4.2...................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
    มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

วาระที่ 5.     เร่ืองที่เสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณา 
5.1....................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
   มติ  ท่ีประชุมเห็นชอบ 
5.2...................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
   มติ  ท่ีประชุมเห็นชอบ 

วาระที่ 6.    เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
6.1....................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
  มติ  ท่ีประชุม………. 
6.2...................................................................................................................................................... 
  มติ  ท่ีประชุม………. 

เลิกประชุมเวลา…………………. น. 
             (...........................................) 
              ผู้จดรายงานการประชุม  
        (...........................................) 
                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
๗.  ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง/เอกสารอ้างอิง 

7.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
7.2 ยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
7.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
7.4 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
7.5 นโยบายของรัฐบาล 
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7.6 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีเกี่ยวข้อง 
7.7 ค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ

กระทรวงศึกษาธิการลงวนัท่ี 3 เมษายน 2560 
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๘. กระบวนงานและมาตรฐานงาน 
ชื่องาน  งานธุรการของคณะอนุกรรมการบรหิารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะท างานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติราชการที่เป็นไปตามอ านาจและหน้าท่ีของ กศจ. และตามท่ี กศจ.มอบหมาย 

วัตถุประสงค์  ๑. เพ่ือด าเนินงานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์การศึกษา และคณะท างานที่เกี่ยวข้อง 
       ๒. เพ่ือปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามท่ี กศจ.มอบหมาย 
ล าดับที่ ผังขั้นตอนการด าเนินการ รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผดิชอบ 

๑ 
 

 

 ๑.ศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ 
ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัด และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ   

๑๘0 ชั่วโมง ๑. แผนการประชุม
คณะอนุกรรมการบริหาร
ราชการเชิงยุทธศาสตร ์

กลุ่ม 
นิเทศฯ 

๒-๔ 
 
 

 ๒. วางแผนการประชุมจัดท าปฏิทินก าหนดการประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร ์
๓. จัดท าระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร ์
๔. เชิญคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
ประชุม 
๕. จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์ตามระเบียบวาระการประชุมที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 

4๒0 ชั่วโมง ๒. วาระการประชุม
คณะอนุกรรมการบริหาร
ราชการเชิงยุทธศาสตร ์และ
ข้อเสนอแนะของ
อนุกรรมการบริหารราชการ
เชิงยุทธศาสตร ์
 
 

กลุ่ม 
นิเทศฯ 

 

   ศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัด  
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

จัดท าระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 

เชิญคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชงิยุทธศาสตร์ประชุม 

จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชงิยุทธศาสตร์ 

วางแผนการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์จัดท าปฏิทินก าหนดการประชุม 

 



ร่างคู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  49 
 

 

 
ชื่องาน  งานธุรการของคณะอนุกรรมการบรหิารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะท างานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติราชการที่เป็นไปตามอ านาจและหน้าท่ีของ กศจ. และตามท่ี กศจ.มอบหมาย 

วัตถุประสงค์  ๑. เพ่ือด าเนินงานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์การศึกษา และคณะท างานที่เกี่ยวข้อง 
       ๒. เพ่ือปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามท่ี กศจ.มอบหมาย 
ล าดับที่ ผังขั้นตอนการด าเนินการ รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผดิชอบ 

๕-๖  ๖. จัดท ารายงานสรุปการประชุมตามมติการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ เสนอต่อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
๗. แจ้งรายงานผลการประชุมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 

4๒0 ชั่วโมง 
 
 
 

๑๐๕ ชั่วโมง 

๑. รายงานสรุปการประชุม
ตามมติการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการบริหาร
ราชการเชิงยุทธศาสตร ์

กลุ่มนิเทศฯ 

๗ 
 
 

 ๘. จัดท ารายงานผลการเนินงานของคณะอนุกรรมการ
บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือเผยแพร ่

240 ชั่วโมง ๑. รายงานผลการเนินงาน
ของคณะอนุกรรมการ
บริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์ และการ
เผยแพร่  

กลุ่มนิเทศฯ 

เอกสารอา้งอิง :  ๑. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมภิาคของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ 
           ๒. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ 
ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน             จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน            กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                 การตัดสินใจ                 ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน   จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า) 

 
 

ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 

แจ้งรายงานผลการประชุมตอ่ผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งทราบ 

จัดท ารายงานสรุปการประชุมตามมติการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ เสนอต่อ

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

ยอมรับ 

ไม่ 
ยอมรับ 

รายงานผลการเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์ เพ่ือเผยแพร่ 
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งานที่ 2 
งานจัดท ากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินการในลักษณะตัวชี้วัดร่วม 

ของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
 
ชื่องาน  งานจัดท ากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและก าหนดตัวช้ีวัดการด าเนินการในลักษณะตัวช้ีวัดร่วมของ 
            ส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 

 

1. วัตถุประสงค์   
1.1 เพื่อจัดท ากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาใน

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
1.2 เพื่อก าหนดตัวช้ีวัดการด าเนินการในลักษณะตัวช้ีวัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ

สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
1.3 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา จัดท าค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการตามตัวชี้วัด 
1.4 เพื่อนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการตามตัวช้ีวัดของส่วนราชการ

หรือหน่วยงานและสถานศึกษา 
1.5 เพื่อสรุป รายงานการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการตามตัวช้ีวัดของส่วนราชการ

หรือหน่วยงานและสถานศึกษา 
 

2. ขอบเขตงาน 
  2.1  งานจัดท ากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินการในลักษณะ
ตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
  2.2 การส่งเสริม สนับสนุน ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา จัดท าค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการตามตัวชี้วัด 
  2.3  การนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานและสถานศึกษา 
 

3. ค าจ ากัดความ 
3.1 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง ขอบเขตในการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ

หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3.2 สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด หมายถึง หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด หรือ

ในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ รวมท้ัง โรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 
 3.๓ ตัวชี้วัดร่วม หมายถึง กรอบการปฏิบัติงานและตัวช้ีวัดการด าเนินงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
และสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด 
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4. ขั้นตอนปฏิบัติงาน 
 4.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดท ากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและก าหนดตัวช้ีวัดการด าเนินการ
ในลักษณะตัวช้ีวัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด  
 4.2 จัดท า (ร่าง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและก าหนดตัวช้ีวัด  การด าเนินการในลักษณะตัวช้ีวัด
ร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด  
 4.3 เสนอ (ร่าง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและก าหนดตัวช้ีวัดการด าเนินการในลักษณะตัวช้ีวัดร่วม
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ต่อคณะอนุกรรมการบริหาร
ราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพื่อให้ความเห็นชอบ 
 4.4 น ากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและก าหนดตัวช้ีวัดการด าเนินการในลักษณะตัวช้ีวัดร่วมของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดท่ีผ่านความเห็นชอบน ามาประกาศใช้  
 4.5 ประชุมช้ีแจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวช้ีวัดการด าเนินการ และช้ีแจงการจัดท าค า
รับรองการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด  
 4.6 นิเทศ ติดตาม ก ากับการด าเนินงานด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา
ในจังหวัด  
 4.7 สรุปผล รายงานผลการด าเนินงานด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา
ในจังหวัด แก่คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
 4.8 น าผลการประเมินและการด าเนินการตามตัวช้ีวัดมาทบทวนและปรับปรุงกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในรอบต่อไป 
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5. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
งานจัดท ากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินการในลักษณะตัวชี้วัดร่วม 

ของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ไมเ่ห็นชอบ 

เห็นชอบ 

จัดท า (ร่าง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและก าหนดตัวชี้วัด  การด าเนินการใน
ลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 

เสนอ (ร่าง) ต่อคณะอนุกรรมการบริหาร
ราชการเชิงยุทธศาสตร์  
และ กศจ. เพื่อพิจารณา 

ปรับปรุง 

ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดท ากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและก าหนด
ตัวชี้วัดการด าเนินการในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ

สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวดั 

ประกาศใช้ 

ประชุมช้ีแจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวช้ีวัดการด าเนินการ และช้ีแจงการ
จัดท าค ารับรองการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาใน
จังหวัด  

 

น าผลการประเมินและการด าเนินการตามตัวช้ีวัดมาทบทวนและ
ปรับปรุงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบต่อไปต่อ

หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกสังกัด 
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6. แบบฟอร์มที่ใช้  
 6.1  แบบฟอร์มการนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานตามกรอบค ารับรองการปฏิบัติงานและตัวช้ีวัดร่วมท่ี
ก าหนด โดยผู้นิเทศสามารถก าหนดรูปแบบได้ตามบริบทของแต่ละจังหวัด 
  6.2 แบบฟอร์มการสรุปรายงาน การด าเนินงานตามกรอบค ารับรองการปฏิบัติงานและตัวช้ีวัดร่วมท่ี
ก าหนด โดยผู้นิเทศสามารถก าหนดรูปแบบได้ตามบริบทของแต่ละจังหวัด 
 
7. ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง/เอกสารอ้างอิง 

7.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
7.2 ยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
7.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
7.4 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
7.5 นโยบายของรัฐบาล 
7.6 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีเกี่ยวข้อง 
7.7 ค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ

กระทรวงศึกษาธิการลงวนัท่ี 3 เมษายน 2560 
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8. กระบวนงานและมาตรฐานงาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานจัดท ากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินการในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
วัตถุประสงค์  ๑. เพื่อจัดท ากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
      ๒. เพื่อก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินการในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 

ล าดับที่ ผังขั้นตอนการด าเนินการ รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผดิชอบ 

๑  
 

๑. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดท ากรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินการในลักษณะ
ตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด  

๑๘0 ชั่วโมง ๑. ข้อมูลในการจัดท ากรอบการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานและก าหนด
ตัวชี้วัดการด าเนินการในลักษณะตัวชี้วัด
ร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 

กลุ่ม 
นิเทศฯ 

๒  
 
 

๒. จัดท า (ร่าง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและก าหนด
ตัวชี้วัด  การด าเนินการในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน
จังหวัด  
๓. เสนอ (ร่าง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและก าหนด
ตัวชี้วัดการด าเนินการในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
ต่อคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพื่อให้ความเห็นชอบ 
๔. น ากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและก าหนดตัวชี้วัดการ
ด าเนินการในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดที่ผ่าน
ความเห็นชอบน ามาประกาศใช้ 
 
 

๑๘0 ชั่วโมง 
 
 
 

๒๑๐  ชั่วโมง 
 
 
 
 
 

๒๑๐  ชั่วโมง 

๑. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
ก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินการในลักษณะ
ตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
๒. ประกาศการใช้กรอบการประเมินผล
การปฏิบัติงานและก าหนดตัวชี้วัดการ
ด าเนินการในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 

กลุ่ม 
นิเทศฯ 

๓  ๕. ประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัด
การด าเนินการ และชี้แจงการจัดท าค ารับรองการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด 
 

๑๘0 ชั่วโมง ๑. ความรู้ความเข้าใจในกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัด
การด าเนินการ 
 

 
 
 
 

ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดท ากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและก าหนดตัวช้ีวัดการด าเนินการในลักษณะ
ตัวช้ีวัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 

ประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดการด าเนินการเพ่ือสร้างความเข้าใจแก่ส่วนราชการ
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 

จัดท า (ร่าง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและก าหนดตัวช้ีวัด  การด าเนินการใน
ลักษณะตัวช้ีวัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 

เสนอ (ร่าง) ต่อคณะอนุกรรมการบริหาร
ราชการเชิงยุทธศาสตร์  
และ กศจ. เพื่อพิจารณา 

ปรับปรุง 

ประกาศใช้ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 
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ชื่องาน (กระบวนงาน) งานจัดท ากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินการในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
วัตถุประสงค์  ๑. เพื่อจัดท ากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
      ๒. เพื่อก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินการในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 

ล าดับที่ ผังขั้นตอนการด าเนินการ รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผดิชอบ 

 

๔-๖  
 
 

๖. นิเทศ ติดตาม ก ากับการด าเนินงานด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด  
๗. สรุปผล รายงานผลการด าเนินงานด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด แก่
คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 

๘. น าผลการประเมินและการด าเนินการตามตัวชี้วัดมา
ทบทวนและปรับปรุงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในรอบต่อไป 

๑,๒๖๐  
ชั่วโมง 

 
240 ชั่วโมง 

 
 

240 ชั่วโมง 

๑. กรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในรอบต่อไป 

กลุ่มนิเทศฯ 

เอกสารอ้างอิง :  ๑. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ 
        ๒. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ 

ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน             จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน            กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                 การตัดสินใจ                 ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน   จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า) 
 
 

 

น าผลการประเมินและการด าเนินการตามตัวชี้วัดมาทบทวนและปรับปรุง
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบต่อไปต่อหน่วยงานทาง

การศึกษา และสถานศึกษาทุกสังกัด 
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งานที่ 3 
งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 

 
ชื่องาน งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
 

1. วัตถุประสงค์ 
1.๑   เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
1.๒   เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้งาน วิเคราะห์ วิจัย ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหาร

ราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
 

2.  ขอบเขตงาน 
 งานส่งเสริมและพัฒนาวิเคราะห์วิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
 

3.  ค าจ ากัดความ 
วิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง การวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการขับเคล่ือน

ยุทธศาสตร์การศึกษาของจังหวัด ดังนี้ 
  ๑) การขับเคล่ือนประสานงาน เร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การบริหาร
การจัดการศึกษาของส่วนราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
  ๒) การส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ แนะแนว 
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมท้ังติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษาของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
  ๓) การส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพการศึกษาของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
  ๔) การประสานงานและสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ แผนการรองรับการ
ตรวจราชการ ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการกระทรวง ในการตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผล 
ตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง 
  ๕) การส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ แหล่ง
เรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  ๖) การจัดท าจัดท ากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและก าหนดตัวช้ีวัดการด าเนินการใน
ลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
  ๗) การขับเคล่ือนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัด 
 
4.   ขั้นตอนปฏิบัติงาน  

4.๑   ศึกษาค้นคว้าเอกสารวิเคราะห์ วิจัย ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
4.๒   วิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
4.๓   ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ

เชิงยุทธศาสตร์ 
4.๔   สรุป รายงานผลการวิจัย 
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น าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาระบบหรือกระบวนการ 
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร ์

4.๕   น าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาระบบหรือกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์ 

4.๖   เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
 
5.  Flow Chart   การปฏิบัติงาน 
 

งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
6. แบบฟอร์มที่ใช้ 

6.1  แบบรายงานผลการวิจัย 
 
7. ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

7.1   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 (มาตรา 20) 
7.2   ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 (ข้อ 8)  

 
8. เอกสารอ้างอิง 
 

 

สรุป รายงานผลการวิจัย 

ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเพือ่พัฒนาระบบหรือ
กระบวนการที่เก่ียวข้องกับการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 

 

วิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรอืกระบวนการที่เก่ียวขอ้ง 
กับการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร ์

 

ศึกษาค้นคว้าเอกสารวเิคราะห์ วิจัย ทีเ่ก่ียวข้อง 
กับการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร ์
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9. กระบวนงานและมาตรฐานงาน 

 

 ชื่องาน   งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
วัตถุประสงค์  ๑.  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 

        ๒.  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้งาน วิเคราะห์ วิจัย ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
ล าดับที่ ผังขั้นตอนการด าเนินการ รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผดิชอบ 

    1. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

๑) ศึกษาค้นคว้าเอกสารวิเคราะห์ วิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารราชการเชงิยุทธศาสตร ์
๒) วิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร ์
๓) ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการศึกษาค้นคว้า 
วิเคราะห์ วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการเชงิ
ยุทธศาสตร์ 
๔) สรุป รายงานผลการวิจัย 
๕) น าผลวิจัยไปใช้ในการพัฒนาระบบหรือกระบวนการที่
เก่ียวข้องกับการบริหารราชการเชงิยุทธศาสตร ์

 
  

๑๘0 ชั่วโมง 
 
 
๑,๒๖๐  ชั่วโมง 
 
๒๘0 ชั่วโมง 
๒๔0 ชั่วโมง 
๒๔๐0 ชั่วโมง 

คุณภาพของวิเคราะห์ 
วิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารราชการเชงิ
ยุทธศาสตร์ 

1)  

กลุ่ม 
นิเทศฯ 

เอกสารอา้งอิง :  ๑. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมภิาคของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ๒. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 
ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน         จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน            กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                การตัดสินใจ            ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน         จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)  
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งานที่ ๔ 
งานธุรการของกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล  

 
ชือ่งาน งานธุรการของกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล  

 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.๑  เพื่อด าเนินงานธุรการของกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล  
1.๒  เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานบริหารท่ัวไป งานข้อมูลสารสนเทศ งาน

ประชาสัมพันธ์ และงานอื่นๆ ท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ 
 

2.  ขอบเขตงาน 
 ด าเนินงานเกี่ยวกับงานธุรการของกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ด าเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ  
งานบริหารท่ัวไป งานข้อมูลสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ์ และงานอื่นๆ ท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ศึกษานิเทศก์ 

3. ค าจ ากัดความ 
  งานธุรการของกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล หมายถึง ด าเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานบริหารท่ัวไป 
งานข้อมูลสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ์ และงานอื่นๆ ท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ ได้แก่  

1. งานสารบรรณ  
     1.1 งานรับ - ส่ง และลงทะเบียนหนังสือราชการ  
     1.2 งานคัดแยกหนังสือและการเสนอหนังสือ  
     1.3 งานร่างโต้ตอบหนังสือราชการ  
     1.4 งานเก็บรักษา ยืม และท าลายหนังสือราชการ  
     1.5 งานแจ้งเวียนหนังสือราชการ ค าส่ัง ประกาศ ให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อถือปฏิบัติ  
     1.6 น าแฟ้มเสนอผอกลุ่มฯ /ศึกษาธิการจังหวัด / รองศึกษาธิการจังหวัด เพื่อลงนาม หรือส่ังการ  
     1.7  งานเดินหนังสือ  
2. งานเอกสารการพิมพ์  
     2.1 การพิมพ์หนังสือราชการ  
     2.2 การพิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ  
     2.3 การท าส าเนาหนังสือ เช่น ถ่ายเอกสาร อัดส าเนา  
     2.4 การเรียบเรียง และจัดท ารูปเล่ม  
     2.5 การจัดพิมพ์ค าส่ัง  
3. งานประชุม  
     3.1 การจัดท าหนังสือ/บันทึกเชิญประชุม และเชิญประชุม  
     3.2 การประสานด้านสถานท่ีและอาหารในการประชุม  
     3.3 การจัดเตรียมเอกสารในการประชุม  
     3.4 การบันทึกการประชุม  
     3.5 การจัดส่งรายงานการประชุม  
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4. งานประชาสัมพันธ์  
     4.1 การน าเสนอและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือต่างๆ  
     4.๒ การจัดท าเอกสาร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอก  
     4.๓ การประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกในการประชาสัมพันธ์  
5. งานพัสดุ  
     5.1 งานประสานการจัดซื้อจัดจ้าง  
     5.2 งานทะเบียนคุมพัสดุ และรายงานการเบิกจ่ายพัสดุ  
     5.3 งานเบิกจ่ายพัสดุ  
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

 
4. ขั้นตอนปฏิบัติงาน 
  4.๑  ศึกษากรอบการด าเนินงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลในทุกกลุ่มงาน  
  4.๒  วางแผนและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
  4.๓  ด าเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานบริหารท่ัวไป งานข้อมูลสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ์ 
และงานอื่นๆ ท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ ดังนี้ 

1) งานสารบรรณ  
      1.1) งานรับ - ส่ง และลงทะเบียนหนังสือราชการ  
      1.2) งานคัดแยกหนังสือและการเสนอหนังสือ  
     1.3) งานร่างโต้ตอบหนังสือราชการ  
      1.4) งานเก็บรักษา ยืม และท าลายหนังสือราชการ  
      1.5) งานแจ้งเวียนหนังสือราชการ ค าส่ัง ประกาศ ให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อถือปฏิบัติ  
      1.6) น าแฟ้มเสนอผอกลุ่มฯ /ศึกษาธิการจังหวัด / รองศึกษาธิการจังหวัดเพื่อลงนาม หรือส่ังการ  
      1.7) งานเดินหนังสือ  
2) งานเอกสารการพิมพ์  
     2.1) การพิมพ์หนังสือราชการ  
      2.2) การพิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ  
      2.3) การท าส าเนาหนังสือ เช่น ถ่ายเอกสาร อัดส าเนา  
      2.4) การเรียบเรียง และจัดท ารูปเล่ม  
      2.5) การจัดพิมพ์ค าส่ัง  
3) งานประชุม  
      3.1) การจัดท าหนังสือ/บันทึกเชิญประชุม และเชิญประชุม  
      3.2) การประสานด้านสถานท่ีและอาหารในการประชุม  
      3.3) การจัดเตรียมเอกสารในการประชุม  
      3.4) การบันทึกการประชุม  
      3.5) การจัดส่งรายงานการประชุม  
4) งานประชาสัมพันธ์  
      4.1) การน าเสนอและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือต่างๆ  
      4.๒) การจัดท าเอกสาร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอก  
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      4.๓) การประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกในการประชาสัมพันธ์  
5) งานพัสดุ  
      5.1) งานประสานการจัดซื้อจัดจ้าง  
      5.2) งานทะเบียนคุมพัสดุ และรายงานการเบิกจ่ายพัสดุ  
      5.3) งานเบิกจ่ายพัสดุ  
6) ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

 ๕.๔  สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานธุรการของกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล แก่ผู้บังคับบัญชา 
 
5. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

งานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

                                        
สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานธุรการ 

ของกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล แก่ผู้บังคับบญัชา 
 
 
 
 

6. แบบฟอร์มที่ใช้  
 

๗. ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง/เอกสารอ้างอิง 
7.1 ค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ

กระทรวงศึกษาธิการลงวนัท่ี 3 เมษายน 2560 
 
 

ศึกษา กรอบการด าเนินงาน 
ของกลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลในทุกกลุ่มงาน 

วางแผนและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ  
ติดตามและประเมินผล 

ด าเนินงานเก่ียวกับงานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป งานข้อมูลสารสนเทศ  
งานประชาสัมพันธ์ และงานอืน่ๆ ที่สนบัสนุนการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  62 
 

๘. กระบวนและมาตรฐานงาน 
ชื่องาน งานธุรการของกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
วัตถุประสงค์   ๒.๑  เพ่ือด าเนินงานธุรการของกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล  

            ๒.๒  เพ่ือปฏิบัติงานเก่ียวกับงานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป งานข้อมูลสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ์ และงานอื่นๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ 
ล าดับที่ ผังขั้นตอนการด าเนินการ รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผดิชอบ 

๑ 
 

 

 ๑.ศึกษา กรอบการด าเนินงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลในทุกกลุ่มงาน 

๑๘0 ชั่วโมง ๑. แผนการประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 

กลุ่ม 
นิเทศฯ 

๒ - ๓ 
 
 

 ๒. วางแผนและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ  
ติดตามและประเมินผล 

๓. ด าเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป 
งานข้อมูลสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ์ และงานอ่ืนๆ 
ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ 
 

๑,๘๐0 ชั่วโมง 
 

๒๔0 ชั่วโมง 

๒. วาระการประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารราชการ
เชิงยุทธศาสตร์ และข้อเสนอแนะ
ของอนุกรรมการบริหารราชการ
เชิงยุทธศาสตร์ 
 
 

กลุ่ม 
นิเทศฯ 

๔ 
 
 

 ๔. จัดท ารายงานผลการเนินงานของคณะอนุกรรมการ
บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ 

๑๘0 ชั่วโมง ๑. รายงานผลการเนินงานของ
คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์ และการเผยแพร่  

กลุ่ม 
นิเทศฯ 

เอกสารอา้งอิง :   ๑. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ 
  
ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน             จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน            กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                 การตัดสินใจ                 ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน   จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า) 

 
** ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 ศึกษา กรอบการด าเนินงาน 
ของกลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลในทุกกลุ่มงาน 

 

รายงานผลการเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ 

ด าเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป งานข้อมูลสารสนเทศ  
งานประชาสัมพันธ์ และงานอ่ืนๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ 

 

วางแผนและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ  
ติดตามและประเมินผล 
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บทที่ 5 
การปฏบิัตงิานพัฒนามาตรฐาน และการประกนัคณุภาพการศกึษา 

 
 การปฏิบัติงานงานพัฒนามาตรฐาน  และการประกันคุณภาพการศึกษามีกรอบกระบวนงานภายใน
กลุ่มจ านวน 2 งาน และการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอืน่ท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ี
ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
       1.   งานขับเคล่ือนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  2.  งานศึกษาวิจัยผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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งานท่ี 1  
กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
ชือ่งาน  งานขับเคล่ือนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพื่อสร้างความเข้าใจการจัดท าและพัฒนามาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ 
จุดเน้น และยุทธศาสตร์ของจังหวัด 
  1.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดพัฒนามาตรฐานการศึกษาของ 
หน่วยงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติและจุดเน้นหรือยุทธศาสตร์ของจังหวัด 
  1.3 เพื่อจัดท าแผนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม กับทุกหน่วยงาน
การศึกษาทุกระดับเพื่อขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด  
  1.4 เพื่อนิเทศติดตามการด าเนินงานขับเคล่ือนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับทุก
หน่วยงานการศึกษาทุกระดับ  
 

2. ขอบเขตงาน 
  2.1 ประสานงานสร้างความเข้าใจงานขับเคล่ือนระบบการประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงาน
การศึกษาในจังหวัดทุกสังกัด 
  2.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานการศึกษาทุกสังกัดพัฒนามาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาชาติและจุดเน้นหรือยุทธศาสตร์ของจังหวัด 
       2.3  ร่วมกับหน่วยงานการศึกษาระดับจังหวดัจัดท าแผนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็น
ส่วนหนึ่งของแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด 
  2.4 นิเทศ ติดตาม ก ากับแบบบูรณาการ ในการด าเนินการระบบการประกนัคุณภาพหน่วยงานการศึกษา
ทุกสังกัดในจังหวัด 
 

3. ค าจ ากัดความ 
3.1 แผนพัฒนาการศึกษา หมายถึง แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีส่งผลให้การขับเคล่ือนระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาทุกสังกัดเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  หมายถึง ระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีประกาศใน

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561   
3.3 หน่วยงานต้นสังกัด หมายถึง หน่วยงานการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบทุกสังกัด 
3.4 คณะกรรมการระดับจังหวัด หมายถึง ผู้ได้รับแต่งต้ังจากผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นคณะกรรมการ

ด าเนินงานระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 
3.5 หน่วยงานการศึกษา หมายถึง หน่วยงานการศึกษาตามกฎหมาย ท่ีรับผิดชอบระดับจังหวัด 

ประกอบด้วย 
 3.5.1 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ 
      1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   2) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   3) ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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   4) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
   5) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  3.5.2 หน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ 
      1) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
   2) ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนจังหวัด 
   3) ส านักงานพระพุทธศาสนา 
   4) กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
   5) สถาบันพระบรมราชชนก 
   6) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 

4. ขั้นตอนปฏิบัติงาน 
4.1 ศึกษาสภาพการด าเนินงานและปัญหาการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานต้น

สังกัดและสถานศึกษาทุกสังกัด 
4.2 น าผลการศึกษาสภาพและปัญหาการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาทุก

สังกัดมาจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพื่อวางแผนในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน
ทางการศึกษาทุกสังกัด  

4.3 จัดท าแผนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพเสนอต่อท่ีประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดจัดท าและพัฒนามาตรฐานการศึกษาของ
หน่วยงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ และจุดเน้นหรือยุทธศาสตร์ของจังหวัด 

4.5 นิเทศ ติดตาม ก ากับ หรือด าเนินการ ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

4.6 สรุปรายงานผลการด าเนินงานขับเคล่ือนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา น าเสนอ
คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ คณะกรรมการการศึกษาจังหวัดเพื่อทราบและเผยแพร่ 
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5. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา   
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6. แบบฟอร์มที่ใช ้ 

          6.1   เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

           6.2   แบบสรุปข้อมูลสารสนเทศระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 6.3  เครื่องมือนิเทศ ติดตาม ก ากับ 
 6.4  แบบสรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 

7. ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
7.1 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  
7.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
7.3 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 (นายธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)  
7.4 จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
7.5 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ การประกนัคุณภาพการการศึกษา พ.ศ. 2560 
7.6 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ (ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑) 
7.7 มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ.2561 
7.8 ยุทธศาสตร์จังหวัด 

8. เอกสารอ้างอิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  68 

9. กระบวนงานและมาตรฐานงาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน) ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างความเข้าใจการจัดท าและพัฒนามาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ จุดเน้น และยุทธศาสตร์ของจังหวัด 2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนใหห้น่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดพัฒนามาตรฐาน 
การศึกษาของหน่วยงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติและจุดเน้นหรือยุทธศาสตร์ของจังหวัด 3. เพื่อจัดท าแผนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม กับทุกหน่วยงานการศึกษาทุกระดับเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาระดับจังหวัด  
4. เพื่อนิเทศติดตามการด าเนินงานขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับทุกหน่วยงานการศึกษาทุกระดับ 
ล าดับที่ ผังขั้นตอนการด าเนินการ รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผดิชอบ 

1 

 

1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
2.ประสานหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด ศึกษาบริบท
การจัดการศึกษาทุกระดับในจังหวัด 
3.จัดท าเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานของ
หน่วยงานการศึกษา 

๙๕  ชั่วโมง 
๑๘๐  ชั่วโมง 

 
๒๔๐  ชั่วโมง 

๒,๑๐๐  ชั่วโมง 

1. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 
2. จัดท าเคร่ืองมือรวบรวมข้อมูล 
3. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ 

กลุ่ม 
นิเทศฯ 

2 - 4 

 

1.ศึกษาข้อมูลสารสนเทศสภาพปัญหาการจัดการศึกษา
ภายในบริบท 
2. จัดท าแผนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
3. น าแผนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเสนอ
ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
4.ปรับปรุงแกไ้ขตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เสนอแนะ 
5.แจ้งหน่วยงานการศึกษาที่เก่ียวข้องทราบเตรียม
ด าเนินการตามแผน 
 
 

๑๘๐  ชั่วโมง 
 

240 ชั่วโมง 
๔๐  ชั่วโมง 

 
๑๒๐  ชั่วโมง 

 
๑๘๐  ชั่วโมง 

 
 

1.ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศ
ระดับจังหวัด 
2.ศธจ.มีแผนการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพระดับจังหวัด 
3. ผลการนิเทศติดตาม 
 

กลุ่ม 
นิเทศฯ 

5 

 

1. แต่งต้ังคณะกรรการนิเทศระดับจังหวัด 
2.ก าหนดปฏิทินและประสานหน่วยงานการศึกษาทราบ 
3.ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด นิเทศให้ความช่วยเหลือ และ
พัฒนา 
4. นิเทศ ติดตาม ก ากับ หรือด าเนินการ ตามที่ปฏิทิน 

๓๐๐ ชั่วโมง 
๑๔๐  ชั่วโมง 

๑,๔๔๐  ชั่วโมง 
 

๑,๒๐๐ ชั่วโมง 

1.ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศ
ระดับจังหวัด 
2. ก าหนดปฏิทินการนิเทศ 
3. นิเทศกดติดตามผล 

กลุ่ม 
นิเทศฯ 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  69 

ชื่องาน (กระบวนงาน) ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างความเข้าใจการจัดท าและพัฒนามาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ จุดเน้น และยุทธศาสตร์ของจังหวัด 2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนใหห้น่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดพัฒนามาตรฐาน 
การศึกษาของหน่วยงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติและจุดเน้นหรือยุทธศาสตร์ของจังหวัด 3. เพื่อจัดท าแผนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม กับทุกหน่วยงานการศึกษาทุกระดับเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาระดับจังหวัด  
4. เพื่อนิเทศติดตามการด าเนินงานขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับทุกหน่วยงานการศึกษาทุกระดับ 
ล าดับที่ ผังขั้นตอนการด าเนินการ รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผดิชอบ 

6 

 

1. รวบรวมผลการพัฒนางานระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาหน่วยงานในสังกัด 
2. เผยแพร่ผลการปฏิบัติที่ดีให้หน่วยงานทางการศึกษาและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเป็นเอกสาร/ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์/
เว็บไซด์/E-office 

๒๔๐  ชั่วโมง 
 

๑๘๐  ชั่วโมง 

1.รายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
2. เผยแพร่ผลงานของหน่วยงาน
การศึกษากระดับจังหวัด 
 

กลุ่ม 
นิเทศฯ 

เอกสารอ้างอิง :  กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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งานที่ 2 
งานศึกษาวิจัยผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
ชื่องาน  งานศึกษาวิจัยผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

1. วัตถุประสงค์   
1.1 เพื่อ ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานทางทางการศึกษาพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา 
1.2 เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยให้หน่วยการศึกษาทุกสังกัดได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา 
1.3 เพื่อสังเคราะห์งานวิจัย จัดท ารูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาของจังหวัด เพื่อน าเสนอ

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดทราบ และเผยแพร่ 
 

2. ขอบเขตงาน 
  2.1  ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัยของหน่วยงานการศึกษาทุกสังกัด 
       2.2  ได้รูปแบบงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

2.3 หน่วยงานการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
 

3. ค าจ ากัดความ 
 3.๑ งานวิจัย หมายถึง กระบวนการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน 
 3.๒ การประกันคุณภาพภายใน  หมายถึง การบริหารจัดการและการด าเนินกิจกรรมตามปกติ     
ของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นท่ียอมรับ 
 3.๓ หน่วยงานการศึกษา หมายถึง หน่วยงานการศึกษาตามกฎหมาย ท่ีจัดการศึกษาในความ 
รับผิดชอบของจังหวัด ประกอบด้วย 

      3.3.1 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ 
      1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   2) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   3) ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
   4) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
   5) ส านักงาคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
     3.3.2 หน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ 
      1) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
   2) ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนจังหวัด 
   3) ส านักงานพระพุทธศาสนา 
   4) กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
   5) สถาบันพระบรมราชชนก 
   6) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
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4. ขั้นตอนปฏิบัติงาน 
4.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดด าเนินการวิจัยและน าผลการวิจัยมาใช้

เป็นฐานในการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายใน 
4.2 สังเคราะห์ งานวิจัยเพื่อจัดท ารูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาของจังหวัด  
4.3 น ารูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาของจังหวัดน าเสนอคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง

ยุทธศาสตร์ และ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพื่อทราบ  
4.4 จัดท ารูปเล่มงานวิจัย ปรับปรุงเติมเต็มความสมบูรณ์ 
4.5 เผยแพร่รายงานการวิจัยรูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาของจังหวัด 

 

5. Flow Chart การปฏิบัติงาน  ศึกษาวิจัยผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
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6.  แบบฟอร์มที่ใช้  
         6.๑  แบบส ารวจข้อมูล 
 6.๒  แบบสรุปข้อมูลการวิจัย 
 6.๓ แบบฟอร์มรายงานผลการก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
7.  ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

7.1 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  
7.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
7.3 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 (นายธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)  
7.4 จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
7.5 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ การประกนัคุณภาพการการศึกษา พุทธศักราช 2560 
7.6 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ (ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑) 
7.7 มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ.2561 
7.8 ยุทธศาสตร์จังหวัด 

8. เอกสารอ้างอิง 
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9. กระบวนงานและมาตรฐานงาน 
ช่ืองาน (กระบวนงาน) งานศึกษาวิจัยผลการประเมินคณุภาพภายในของสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์  1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานการศึกษาพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  2. เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยให้หน่วยการศึกษาทุกสังกัดได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  

    3. เพื่อสังเคราะห์งานวิจัย จัดท ารูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาของจังหวัด เพื่อน าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดทราบ และเผยแพร่ 
ล าดับที่ ผังขั้นตอนการด าเนินการ รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผดิชอบ 

1 
 
 

 

1.ส ารวจผลงานวิจัยของสถานศึกษาที่เก่ียวกับระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
2.ส ารวจความต้องการการท าวิจัยการประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา 
3.ส่งเสริมสนับสนุนความรู้เร่ืองการท าวิจัยการท าประกัน
คุณภาพที่เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ 
4. นิเทศติดตามและให้ข้อเสนอแนะ 
 

๑๘๐  ชั่วโมง 
 

๑๘๐  ชั่วโมง 
 

๓๖๐  ชั่วโมง 
 

๑,๔๐๐  ชั่วโมง 

- ข้อมูลสารสนเทศระบบประกัน
คุณภาพภายในหน่วยงานทาง
การศึกษา 

กลุ่มนิเทศฯ 

2 

 

1. แจ้งหน่วยงานการศึกษาส่งงานวิจัยที่เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
2. สังเคราะห์รูปแบบงานวิจัยที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ 
3. ประชาสัมพันธ์รูปแบบของหน่วยงานการศึกษา 
 

๑๘๐  ชั่วโมง 
 

๒๔๐  ชั่วโมง 
๑๘๐  ชั่วโมง 

 

- แบบส ารวจข้อมูล 
- แบบสรุปข้อมูลการวิจัย 
- เผยแพร่ผลงานเป็นเอกสาร/ทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์/เว็บไซด์/     
E-office 
 
 

กลุ่มนิเทศฯ 

3 

 

1. รวบรวมผลงานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับจังหวัด 
2. น าเสนอผลงานวิจัยต่อคณะกรรมการการศึกษา
จังหวัด 
    

๑๘๐  ชั่วโมง 
 

๑๘๐  ชั่วโมง 
 

แบบฟอร์มรายงานผลการก ากับ 
ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

กลุ่มนิเทศฯ 
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ช่ืองาน (กระบวนงาน) งานศึกษาวิจัยผลการประเมินคณุภาพภายในของสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์  1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานการศึกษาพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  2. เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยให้หน่วยการศึกษาทุกสังกัดได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  

    3. เพื่อสังเคราะห์งานวิจัย จัดท ารูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาของจังหวัด เพื่อน าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดทราบ และเผยแพร่ 
ล าดับที่ ผังขั้นตอนการด าเนินการ รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผดิชอบ 

1 
 
 

 

1.ส ารวจผลงานวิจัยของสถานศึกษาที่เก่ียวกับระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
2.ส ารวจความต้องการการท าวิจัยการประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา 
3.ส่งเสริมสนับสนุนความรู้เร่ืองการท าวิจัยการท าประกัน
คุณภาพที่เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ 
4. นิเทศติดตามและให้ข้อเสนอแนะ 
 

๑๘๐  ชั่วโมง 
 

๑๘๐  ชั่วโมง 
 

๓๖๐  ชั่วโมง 
 

๑,๔๐๐  ชั่วโมง 

- ข้อมูลสารสนเทศระบบประกัน
คุณภาพภายในหน่วยงานทาง
การศึกษา 

กลุ่มนิเทศฯ 

4 

 

รวบรวมผลงานวิจัยด้านการประกันคุณภาพหน่วยงานการศึกษา
มาสังเคราะห์หารูปแบบ Best Practices 

๑๘๐  ชั่วโมง 
 

ผลงานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงาน 

กลุ่มนิเทศฯ 

5 

 

1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลงานที่ได้รับคัดเลือก Best 
Practices แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลการวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๑๘๐  ชั่วโมง 
 

เผยแพร่ผลงานเป็นเอกสาร/ทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์/เว็บไซด์/E-
office 
 

กลุ่มนิเทศฯ 

 
 
** ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏบิัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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บทที่ 6 
การปฏิบัติงานพัฒนาระบบการจัดการการศึกษาตลอดชีวิต 

 
      การปฏิบัติงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิตมีกรอบกระบวนงานภายในกลุ่มงาน 

จ านวน ๕ งาน และการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอืน่ท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับ
มอบหมาย ดังนี้ 
 ๑. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร 
 ๒. งานส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
                 3. งานส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ส่ือ และแหล่งการเรียนรู้ 
  4. งานส่งเสริมพัฒนาการวัดและประเมินผล 
  5. งานส่งเสริมพัฒนาวิเคราะห์วิจัยหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ส่ือ  
และแหล่งเรียนรู้ 
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งานท่ี ๑  
งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 

ชื่องาน  ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 

1. วัตถุประสงค์   
๑.   เพื่อส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพเน้นตามหลักสูตรแกนกลาง และสภาพบริบท

ของสถานศึกษา 
๒.   เพื่อส่งเสริมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เกี่ยวกับการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๓.   เพื่อส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 
 

2.  ขอบเขตงาน 
 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 

3.  ค าจ ากัดความ 
งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร  หมายถึง  การส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการตาม

กระบวนการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และเช่ือมโยงกับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  และเกี่ยวขอ้งกับการสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 
4.   ขั้นตอนปฏิบัติงาน  
          4.๑  ศึกษานโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตร์ ในการพัฒนา บริหารจัดการหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพ
ครู และผู้เรียนในทุกหน่วยงาน  สถานศึกษาทุกระดับ  และทุกประเภท 
 4.๒  จัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ด้านหลักสูตรในทุกหน่วยงาน 
สถานศึกษาทุกระดับ และทุกประเภท 
 4.๓  จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
 4.๔  นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษา 
 4.5  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เรียนรู้ เทคนิควิธีการด าเนินงานวิชาการ  บริหาร
จัดการหลักสูตร และการจัดการศึกษาท่ีประสบผลส าเร็จ (Best Practice) 
 4.๕  สรุป รายงาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
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5.  Flow Chart  งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
                                                                                                       
                                                                                                                                

                                                         นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
                                                                   หลักสูตรสถานศึกษา  
 

 
 
 
 
 

                                     

                                    
                                                              

             สรุปและจัดท ารายงานน าเสนอท่ีประชุม 
           คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และ กศจ. ทราบ 

               และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
  
 
 
 
 
 

จัดประชุม อบรม สัมมนา พัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ 
ด้านหลักสูตรในทุกหน่วยงานสถานศึกษาทุกระดับ และทุกประเภท 

 

ศึกษานโยบาย แผนงาน  ยุทธศาสตร์ ขอบข่ายการ
ด าเนินการเกี่ยวกับบริหารจัดการหลักสูตร 

 

    จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
 
 

ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เรียนรู้ เทคนิควิธีการ
ด าเนินงานวิชาการ  บริหารจัดการหลักสูตร และการจัดการศึกษาท่ี
ประสบผลส าเร็จ (Best Practice) 
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6.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
 6.๑  รูปแบบ/องค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา 
 6.๒  แบบนิเทศติดตามและประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษา 
 6.๓  แบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษ 
7.   ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

7.๑  ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
7.๒  ยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
7.๓  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
7.๔  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 
7.๕  นโยบายของรัฐบาล 
7.๖  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีเกี่ยวข้อง 

 7.๗  ค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 
ของกระทรวงศึกษาธิการลงวันท่ี ๓  เมษายน ๒๕๖๐ 
  

8.   เอกสารอ้างอิง 
 8.๑  เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 8.๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
 8.๓  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
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9.  กระบวนงานและมาตรฐาน   
ชื่องาน งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์  ๑.   เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพเน้นตามหลักสูตรแกนกลาง และสภาพบริบทของสถานศึกษา 
        ๒.   เพ่ือส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  (PLC) เก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ล าดับที่ ผังขั้นตอนการด าเนินการ รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผดิชอบ 

๑ งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 

จัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ด้าน
หลักสูตรในทุกหน่วยงานสถานศึกษาทุกระดับ และทุกประเภท 

 
 

     จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 

     
                   
                       นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
                             หลักสูตรสถานศึกษา  
  
                                                                                                                                
 

                                                                                                       
 

                                                                 สรุปและจัดท ารายงานน าเสนอที่ประชุม 
                       คณะกรรมการยุทธศาสตร์ และ กศจ. 

๑)  ศึกษานโยบาย แผนงาน  ยุทธศาสตร์ 
ขอบข่าย การด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
๒)  จัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
องค์ความรู้ด้านหลักสูตรในทุกหน่วยงานสถานศึกษา
ทุกระดับทุกประเภท 
๓)  จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
๔)  นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล
หลักสูตรสถานศึกษา 
๕)  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้เรียนรู้ เทคนิควิธีการด าเนินงานวิชาการ  
บริหารจัดการหลักสูตร และการจัดการศึกษา
ท่ีประสบผลส าเร็จ (Best Practice) 
๖)  สรุปจัดท ารายงานน าเสนอท่ีประชุม
คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ และ กศจ.  
เพื่อทราบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป                         

๑๘๐  ชั่วโมง 
 
 
 
๑๘๐  ชั่วโมง 
 
 
๖๐  ชั่วโมง 
 
 
๑,๒๐๐ชั่วโมง 
 
๙๐  ชั่วโมง 
 
 
 
๑๘๐  ชั่วโมง 
 

คุณภาพของ
หลักสูตรสถานศึกษา 
 

กลุม่ 
นิเทศฯ 

เอกสารอา้งอิง :  ๑. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมภิาคของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐   ๒. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 
ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน           จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน            กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ             การตัดสินใจ               ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน    จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน ๑ หน้า) 

ศึกษานโยบาย แผนงาน  ยุทธศาสตร์ ขอบข่าย 
การด าเนินการเก่ียวกับพัฒนาหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

และทุกประเภท 
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งานท่ี ๒ 
งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

 

ชื่องาน  ส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 
1. วัตถุประสงค์ 

๑.  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอนท่ี 

ประสบผลส าเร็จ 
 

2.  ขอบเขตงาน 
 งานส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
 

3.  ค าจ ากัดความ 
 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
 ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษา 
 

4.   ขั้นตอนปฏิบัติงาน  
4.๑   ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ นโยบายการจัดการศึกษาของชาติ แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ี 

เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ ระบบบริหารการจัดการศึกษา 
4.๒   เสริมสร้างความรู้ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรใน 

สถานศึกษาเกี่ยวกับการนิเทศ ติดตามและประเมินผล งานวิชาการ ระบบบริหารการจัดการศึกษา 
4.๓  ก าหนดวิธีการนิเทศ ติดตามและประเมินผล งานวิชาการ ระบบบริหารการจัดการศึกษา 
4.๔  ด าเนินการนิเทศติดตามและประเมินผลงานวิชาการ ระบบบริหารการจัดการศึกษา 
4.๕  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เรียนรู้ เทคนิควิธีการด าเนินงานวิชาการระบบ 

บริหารและการจัดการศึกษาท่ีประสบผลส าเร็จ (Best Practice) 
4.๖  สรุป รายงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
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5.  Flow Chart  งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 

 
                ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ นโยบายการจัดการศึกษาของชาติ  
              แนวคิด ทฤษฏี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 

 
 
 
                                     เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ 
                                     บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 

 
                                          ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เทคนิควิธีการ                                                                        
                                             การเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีประสบผลส าเร็จ  
                                                                      (Best Practice) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
                                    

                                                           
                                              การนิเทศติดตามและประเมินผล 
                                                    เกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
 
 
 
                                                                           

        สรุปรายงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 
 
 
 

ก าหนดวิธีการนิเทศ ติดตามและประเมินผล เกี่ยวกับการจัด                         
                                 การเรียนการสอน 
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6.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
 6.๑  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 6.๒  แบบนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
  
 

7.   ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
7.๑  ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
7.๒  ยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
7.๓  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
7.๔  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 
7.๕  นโยบายของรัฐบาล 
7.๖  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีเกี่ยวข้อง 

 7.๗  ค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 
ของกระทรวงศึกษาธิการลงวันท่ี ๓  เมษายน ๒๕๖๐ 
  

8.   เอกสารอ้างอิง 
 8.๑  เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 8.๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
 8.๓  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  83 
 

9. กระบวนการและมาตรฐานงาน  
      ชื่องาน  งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
วัตถุประสงค์  ๑.   เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      ๒.   เพ่ือส่งเสริมสนับสนับให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ประสบผลส าเร็จ 
ล าดับที่ ผังขั้นตอนการด าเนินการ รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผดิชอบ 

๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑)  ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ นโยบายการจัด
การศึกษาของชาติ แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัย 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
๒) เสริมสร้างความรู้ความรู้ความเข้าใจให้กับ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรใน 
สถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
๓) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
เรียนรู้ เทคนิควิธีการเกี่ยวกับการจัดการเรียน                   
การสอนท่ีประสบผลส าเร็จ (Best Practice) 
๔) ก าหนดวิธีการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
๕) ด าเนินการนิเทศติดตามและประเมินผล
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
๖) สรุป รายงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 
 

 

   ๑๘๐  ชั่วโมง 
 
 
 
    
   ๑๘๐  ชั่วโมง 

 
 

   ๓๖๐  ชั่วโมง 
 
 
 
   ๒๘๐  ชั่วโมง 
 
 
   ๑,๒๐๐  ชั่วโมง 
 
   
  ๑๘๐  ชั่วโมง 
 

 
 
 

คุณภาพของการ
จัดการเรียนการสอน 

กลุ่ม 
นิเทศฯ 

เอกสารอ้างอิง :  ๑. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เร่ืองการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐   ๒. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 
ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน           จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน              กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ             การตัดสินใจ                  ทศิทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน      จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)  

ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ นโยบายการจัดการศึกษาของชาติ 
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 

 

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบคุลากร 
ในสถานศึกษาเก่ียวกับเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน 

 
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรียนรู้ เทคนิควิธีการเกี่ยวกับ 

การจัดการเรียนการสอนที่ประสบผลส าเร็จ (Best Practice) 
 

 
 
 
 

ก าหนดวิธีการนิเทศ ติดตามและประเมินผล เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน 

  
 

 
 
 
 

ก าหนดวิธีการนิเทศ ติดตามและประเมินผล เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน 
  
 

 
 
 
 

ด าเนินการนิเทศติดตามและประเมินผล
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 

สรุปรายงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
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งานท่ี ๓ 
งานส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 

ชื่องาน งานส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ส่ือและแหล่งเรียนรู้  
 
1. วัตถุประสงค์ 

1.๑   เพื่อส่งเสริม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้และส่ือการเรียนรู ้

1.๒   เพื่อส่งเสริม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้และส่ือการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.๓   เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้และส่ือการเรียนรู้ 
 
2.  ขอบเขตงาน 
 งานส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และส่ือการเรียนรู้  
 
3.  ค าจ ากัดความ 
 งานแหล่งเรียนรู้และส่ือการเรียนรู้ หมายถึง ประสบการณ์ แหล่งข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
แหล่งความรู้วิทยาการต่างๆ ท่ีเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองได้ตามอัธยาศัยอย่างต่อเนื่อง เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 

4.   ขั้นตอนปฏิบัติงาน  
4.๑   ศึกษาค้นคว้าเอกสาร งานวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานแหล่งเรียนรู้และส่ือการเรียนรู้ 
4.๒   ด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนางานแหล่งเรียนรูแ้ละส่ือการเรียนรู้ 
4.๓   ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ท่ีเกี่ยวกับงานแหล่ง

เรียนรู้และส่ือการเรียนรู ้
4.๔   ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้งานวิเคราะห์ วิจัย ท่ีเกี่ยวกับงานแหล่งเรียนรู้ และ

ส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ 
4.๕   นิเทศ ติดตามและประเมินผลแหล่งเรียนรู้และส่ือการเรียนรู้ 
4.๖   สรุปรายงานผลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
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5.  Flow Chart  งานส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ 
 
 

ศึกษา ค้นคว้าเอกสาร งานวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานงาน                                                                                      
แหล่งเรียนรู้และส่ือการเรียนรู้ 

 

 
 

                                  ด าเนินวิจัยเพื่อพัฒนางานงานแหล่งเรียนรู้และส่ือการเรียนรู ้
 
  
 

                
ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการศึกษาค้นคว้า 

วิเคราะห์ วิจัย ท่ีเกี่ยวกับงานแหล่งเรียนรู้และส่ือการเรียนรู ้
 

 
          
 
 
 

 
 
      
 
 

                                   ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้งานวิเคราะห์ 
วิจัย ท่ีเกี่ยวกับงานแหล่งเรียนรู้และส่ือการเรียนรู้ 

 
 
   
 
 

                                                                                                                                                                                       สรุปรายงานผล เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
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6.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
 6.๑  แหล่งเรียนรู้และส่ือการเรียนรู้ 
 6.๒  แบบนิเทศติดตามและประเมินผล 
 6.๓  แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม 

 

7.   ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
7.๑  ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
7.๒  ยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
7.๓  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
7.๔  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 
7.๕  นโยบายของรัฐบาล 
7.๖  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีเกี่ยวข้อง 

 7.๗  ค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี ๑๙/๒๕๖๐  เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 
ของกระทรวงศึกษาธิการลงวันท่ี ๓  เมษายน ๒๕๖๐ 
  

8.   เอกสารอ้างอิง 
 8.๑  เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 8.๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
 8.๓  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
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9. กระบวนงานและมาตรฐาน  
    ชื่องาน งานส่งเสริมและพฒันากระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ 
วัตถุประสงค์  ๑.  เพ่ือส่งเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้  ๒. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี 

       การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ๓.  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
ล าดับท่ี ผังขั้นตอนการด าเนินการ รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผดิชอบ 

   ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

งานส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ 

 
                 ศึกษาค้นคว้าเอกสาร งานวิเคราะห์ วิจัยเก่ียวกับงาน 
                            แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู ้

 
 

             ด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนางานแหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู ้
                                     

 

๑) ศึกษาค้นคว้าเอกสาร งานวิเคราะห์ วิจัย
เกี่ยวกับงานแหล่งเรียนรู้และส่ือการเรียนรู ้
๒) ด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนางานแหล่งเรียนรู้ 
และส่ือการเรียนรู้ 
๓) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการ
ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ท่ีเกี่ยวกับงาน 
แหล่งเรียนรู้และส่ือการเรียนรู้ 
๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้งานวิเคราะห์ วิจัย ท่ีเกี่ยวกับงานแหล่ง
เรียนรู้และส่ือการเรียนรู ้
๕) นิเทศ ติดตามและประเมินผลแหล่งเรียนรู้ 
และส่ือการเรียนรู้ 
๖) สรุปรายงานผลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

   ๑๘๐  ชั่วโมง 
 
 
 

๑๘๐  ชั่วโมง 
 
 

   ๓๖๐  ชั่วโมง 
 
 
 
   ๒๘๐  ชั่วโมง 
 
 
   ๑,๒๐๐  ชั่วโมง 
 
   
  ๑๘๐  ชั่วโมง 
 

 
 
 

 

คุณภาพของแหล่ง
เรียนรู้ สื่อ   นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา  
 

กลุ่ม 
นิเทศฯ 

เอกสารอ้างอิง :  ๑. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เร่ืองการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐   ๒. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 
ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน           จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน              กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ             การตัดสินใจ                  ทศิทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน      จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)  

ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย  
                
               เก่ียวกับงานแหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิเคราะห์ วิจัย ที่เก่ียวกับ 

งานแหล่งเรียนรู้ 

และสื่อการเรียนรู ้
 

นิเทศ ติดตามและประเมินผลแหล่ง
เรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ 

 

สรุปรายงานผลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
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งานท่ี ๔ 
งานส่งเสริมพัฒนาการวัดและประเมินผล 

 

ชื่องาน งานส่งเสริมพัฒนาการวัดและประเมินผล 
 
1. วัตถุประสงค์ 

1.๑  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาด าเนินการวัดและประเมินผลในระดับต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.๒   เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้งานการวัดและประเมินผลท่ีประสบผลส าเร็จ 
 

2.  ขอบเขตงาน 
 งานส่งเสริมพัฒนาการวัดและประเมินผล หมายถึง กระบวนการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสิน ระดับของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเมื่อ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ผลความส าเร็จท่ีพึงปรารถนาหรือผลความส าเร็จตามมาตรฐานคุณภาพผลการเรียนรู้ 
 

3.  ค าจ ากัดความ 
 งานส่งเสริมพัฒนาการวัดและประเมินผลในระดับต่าง ๆ หมายถึง  กระบวนการจัดเก็บข้อมูล รวบรวม
ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินระดับของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเมื่อ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ผลความส าเร็จท่ีพึงปรารถนาหรือผลความส าเร็จตามมาตรฐานคุณภาพผลการเรียนรู้ 
และเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 

4.   ขั้นตอนปฏิบัติงาน  
4.๑   ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลผู้เรียนระดับห้องเรียน สถานศึกษา

ระดับท้องถิ่น และระดับชาติ 
4.๒   ก าหนดวิธีการพัฒนาและจัดท าเครื่องมือท่ีเป็นมาตรฐานส าหรับใช้เป็นแนวทางในการวัด 

และประเมินผลในระดับต่าง ๆ 
  4.๓   เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับ
การและประเมินผลในระดับต่าง ๆ 

4.๔   ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผล 
4.๕    ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้งานวัดและประเมินผลท่ีประสบผลส าเร็จ (Best 

Practice) 
4.๖   ด าเนินการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษาในรูปแบบของคณะกรรมการในทุกระดับ 
4.๗   สรุปรายงานผลการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนในทุกระดับ เผยแพร่ต่อสถานศึกษาและ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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5.  Flow Chart  งานส่งเสริมและพัฒนาการวัดและประเมินผล 
 
 

                            ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลผู้เรียนระดับห้องเรียน                                       
                 สถานศึกษา ระดับท้องถิ่น และระดับชาติ 

 
 

 
                            ก าหนดวิธีการพัฒนาและจัดท าเครื่องมือท่ีเป็นมาตรฐานส าหรับใช้เป็นแนวทาง 

            ในการวัดและประเมินผลในระดับต่าง ๆ 
 

 
                         เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร 

                     ในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลในระดับต่าง ๆ 
 

 
                                               ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงาน 
                                                          ท่ีเกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผล 

 
 

                     ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้งานวัดและประเมินผล 
                 ที่ประสบผลส าเร็จ (Best Practice) 

 
 
 

 
 

                                                   ด าเนินการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนของ 
                                                สถานศึกษาในรูปแบบของคณะกรรมการในทุกระดับ 
 

 
 

                    สรุปและรายงานผลการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน 

                                        ในทุกระดับเผยแพร่ต่อสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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6.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
 6.๑  เครื่องมือวัดและประเมินผล 
 6.๒  แบบกรอกคะแนน 
 6.๓  แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผลการวัดและประเมินผล 
 

7.   ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
7.๑  ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
7.๒  ยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
7.๓  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
7.๔  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 
7.๕  นโยบายของรัฐบาล 
7.๖  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีเกี่ยวข้อง 

 7.๗  ค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 
ของกระทรวงศึกษาธิการลงวันท่ี ๓  เมษายน ๒๕๖๐ 
  

8.   เอกสารอ้างอิง 
 8.๑  เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 8.๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
 8.๓  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
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9.  กระบวนงานและมาตรฐานงาน 
      ชื่องาน งานส่งเสริมและพัฒนาการวัดและประเมินผล 
วัตถุประสงค์   เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการวัดและประเมินผลในระดับต่าง ๆ ๒.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานการวัดและประเมินผลท่ีประสบผลส าเร็จ 

ล าดับท่ี ผังขั้นตอนการด าเนินการ รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผดิชอบ 

๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

งานส่งเสริมและพัฒนาการวัดและประเมินผล 
 

ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผล 
ผู้เรียนระดับห้องเรียน สถานศึกษา ระดับท้องถิ่น และระดับชาติ 

 

ก าหนดวิธีการพัฒนาและจัดท าเคร่ืองมือที่เป็นมาตรฐาน 
  ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการวัดและประเมินผลในระดับต่าง ๆ 

 
 

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
และบุคลากรในสถานศึกษาเก่ียวกับการวัดและประเมินผลในระดับต่าง ๆ 

 
 

ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องกับการวัดและประเมินผล 

 
 

                                                                        ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน 
                    วัดและประเมินผลที่ประสบผลส าเร็จ (Best Practice) 
 
 

                    ด าเนินการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนของ 
                    สถานศึกษาในรูปแบบของคณะกรรมการในทุกระดับ 
 

 

  

1) ๑)  ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัด 
2) และประเมินผลผู้เรียนระดับห้องเรียน สถานศึกษา 

ระดับท้องถ่ิน และระดับชาติ 
3) ๒)  ก าหนดวิธีการพัฒนาและจัดท าเครื่องมือ 
4) ที่เป็นมาตรฐานส าหรับใช้เป็นแนวทางในการวัดและ

ประเมินผลในระดับต่าง ๆ 
๓)  เสริมสร้างความรูค้วามเข้าใจให้กับผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับ
การวัดและประเมินผลในระดับต่าง ๆ 

5) ๔)  ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา 
6) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผล 

๕)  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวัด
และประเมินผลที่ประสบผลส าเรจ็ (Best Practice) 
๖)  ด าเนินการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนของ
สถานศึกษาในรูปแบบของคณะกรรมการ 
ในทุกระดับ 
๗)  สรุปและรายงานผลการวัดและประเมินผลคุณภาพ
ผู้เรียนในทุกระดับ เผยแพร่ต่อสถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   ๑๘๐  ชั่วโมง 
 
 
 
   ๑๘๐  ชั่วโมง 

 
 

   ๓๖๐  ชั่วโมง 
 
 
 

๒๘๐  ชั่วโมง 
 
 
   ๑,๒๐๐  ชั่วโมง 
 
   
๑๘๐  ชั่วโมง 
 
 

  ๒๔๐  ชั่วโมง 
 

 
 

 

7) คุณภาพของการวัด
และประเมินผลระดับ
ต่าง ๆ 
 

 
 

 

กลุ่ม 
นิเทศฯ 

เอกสารอ้างอิง :  ๑. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เร่ืองการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐   ๒. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 
ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน           จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน              กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ             การตัดสินใจ                  ทศิทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน      จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)  

สรุปรายงานผลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
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งานท่ี ๕ 
งานส่งเสริมพัฒนาวิเคราะห์วิจัยหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 

ชื่องาน  งานส่งเสริมและพัฒนาวิเคราะห์วิจัยหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
 
1. วัตถุประสงค์ 

1.๑   เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน 
แหล่งเรียนรู้และส่ือการเรียนรู้ 

1.๒   เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้งาน วิเคราะห์ วิจัย ท่ีเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้และส่ือการเรียนรู้ 
 

2.  ขอบเขตงาน 
 งานส่งเสริมและพัฒนาวิเคราะห์วิจัยหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้และส่ือการเรียนรู้  

 3.  ค าจ ากัดความ 

 งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้และส่ือการเรียนรู้ หมายถึง การ
ปรับปรุง การเปล่ียนแปลงการจัดท าหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ ให้ดีขึ้น 
เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของบุคคล สภาพสังคม และเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม 
 
4.   ขั้นตอนปฏิบัติงาน  

4.๑   ศึกษาค้นคว้าเอกสารวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัดการเรียน
การสอน แหล่งเรียนรู้และส่ือการเรียนรู้ 

4.๒   วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
4.๓   ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย 
4.๔   ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้งานวิเคราะห์ วิจัย ท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้และส่ือการเรียนรู้ 
4.๕   นิเทศ ติดตามและประเมินผลงานวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการ

จัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้และส่ือการเรียนรู้ 
4.๖   สรุป รายงานผลเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
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5.  Flow Chart    
 
งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ 

 
 

                                    ศึกษาค้นคว้าเอกสารวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 
                                   สถานศึกษาการจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้และส่ือการเรียนรู ้
 
 
 
 
                               วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน   
                                                    แหล่งเรียนรู้และส่ือการเรียนรู ้
 
 

        ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย 
 
                                
 
                                       
 
 
 
 
 

                 นิเทศ ติดตามและประเมินผลงานวิเคราะห์วิจัย 
 
 
 
 

             สรุปรายงานผลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 
 
 
 

ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้งานวเิคราะห์ 
 

 

ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้งานวเิคราะห์ 
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6.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
 6.๑  แบบสอบถาม 
 6.๒  แบบนิเทศติดตาม 
 6.๓  แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม 
 

7.   ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
7.๑  ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
7.๒  ยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
7.๓  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
7.๔  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 
7.๕  นโยบายของรัฐบาล 
7.๖  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีเกี่ยวข้อง 

 7.๗  ค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 
ของกระทรวงศึกษาธิการลงวันท่ี ๓  เมษายน ๒๕๖๐ 
  

8.   เอกสารอ้างอิง 
 8.๑  เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 8.๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
 8.๓  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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9. กระบวนการและมาตรฐานงาน 
    ชื่องาน  งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยหลกัสตูร การจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ 
วัตถุประสงค์  ๑.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพเน้นตามหลักสูตรแกนกลาง และสภาพบริบทของสถานศึกษา 

        ๒.เพื่อส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  (PLC) เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ล าดับที่ ผังขั้นตอนการด าเนินการ รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผดิชอบ 

    ๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยหลักสตูร การจัดการเรยีนการสอน 
แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑) ศึกษาค้นคว้าเอกสารวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัดการเรียนการสอน 
แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู ้
๒) วิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียน
การสอน สื่อและแหล่งเรียนรู ้
๓) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการศึกษา
ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย 
๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน
วิเคราะห์ วิจัย ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
การจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ 
๕) นิเทศ ติดตามและประเมินผลงานวิเคราะห์วิจัย
เก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัด     
การเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู ้
๖) สรุป รายงานผลเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

   ๑๘๐  ชั่วโมง 
 
 
 

 ๑๘๐  ชั่วโมง 

 
๓๖๐  ชั่วโมง 

 
 
 
   ๒๘๐  ชั่วโมง 
 
 
   ๑,๒๐๐  ชั่วโมง 
 
    
  ๑๘๐  ชั่วโมง 
 
 

คุณภาพของวิเคราะห์ 
วิจัย เกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษา  การ
จัดการเรียนการสอน 
แหล่งเรียนรู้และสื่อ
การเรียนรู้ 

1)  

กลุ่ม 
นิเทศฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารอ้างอิง :  ๑. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เร่ืองการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐   ๒. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 
ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน           จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน              กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ             การตัดสินใจ                  ทศิทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน      จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)  

ศึกษาค้นคว้าเอกสารวิเคราะห์ วิจัย 

วิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียน            
การสอน สื่อและแหล่งเรียนรู ้

 

ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการศึกษาค้นคว้า 
วิเคราะห์ วิจัย 

 

ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิเคราะห์ วิจัย 

นิเทศติดตามและประเมินผล

งานวิเคราะห์วิจัย 

สรุป รายงานผลเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
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