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คำนำ 

 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 

มาตรา 39 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ได้กำหนดให้มีการแบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้มีสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา มัธยมศึกษา 
จานวน 42 เขต และได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ออกเป็น 9 กลุ่ม และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำคู่มือการ
ปฏิบัติงานขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ มี
การพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน  สำหรับคู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ มี
รายละเอียดของกระบวนการทำงานและคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา มีบทบาท อำนาจหน้าที่สำคัญ 8 ประการ 
ซึ ่งเกี ่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู ้ การวัดและประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี งาน
เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา และร่วม
สนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จากการวิเคราะห์ บทบาท อำนาจ หน้าที่ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เกิดเป็นภาระงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เห็นความสำคัญในการมีคู่มือการปฏิบัติเพ่ือใช้เป็นแนวทางหลักในการปฏิบัติ
ราชการ ตามบทบาท อำนาจหน้าที่ของกลุ่มงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ รวมทั้งสามารถนำไปใช้เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพและ มาตรฐานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความครอบคลุม ถูกต้อง และชัดเจน ศึกษานิเทศก์   จึงได้
จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้คำปรึกษาและอำนวย  ความสะดวกในการ
จัดทำไว้ ณ โอกาสนี้  

 
กาญจนา ประทุมวงศ์ 

           ศึกษานิเทศก์     
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๑.  แนวคิด 

 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นกลุ่มงานดำเนินการ
เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและ
การจัดการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งใน  การบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
ได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ ผู้เรียนทั้งในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย  เกิดการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการศึกษา 

๒.  วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
 ๒. เพื ่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 

๓. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน 
การศึกษาชาต ิ
 ๔. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา ให้มีคุณภาพ 
 ๕.  เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา  

๖.  เพ่ือส่งเสริมการศึกษา วิจัย และพัฒนาให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน 

๓.  ขอบข่ายภารกิจ 

 ๑.  งานธุรการ 
 ๒.  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

     ๒.๑  งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี
ความสามารถพิเศษ 

     ๒.๒  งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      ๒.๓  งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 ๓.  กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
      ๓.๑  งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
      ๓.๒   งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
      ๓.๓   งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
      ๓.๔   งานทดสอบทางการศึกษา 
  ๔.  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
      ๔.๑   งานส่งเสริม  พัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
      ๔.๒   งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง  การศึกษา 
 
 ๕.  กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
       ๕.๑  งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
      ๕.๒  งานส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที ่การศึกษา สถานศึกษา  หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และชุมชน 
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               ๕.๓  งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษา 
     ๕.๔  งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

๖.  กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
      ๖.๑ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
      ๖.๒   งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 

     ๖.๓  งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
     ๖.๔  งานศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ๗.  กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
     ๗.๑  งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 

      ๗.๒   งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา   
        ๗.๓   งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
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➢ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาพิเศษและผู้มีความสามารถพิเศษ 

➢ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
➢ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพฒันาหลักสูตรและ 

กระบวนการเรียนรู ้
 
 

➢ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
➢ งานส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
➢ งานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
➢ งานทดสอบทางการศึกษา 

 
➢ งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
➢ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 
➢ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
➢ งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน

ที่เกี่ยวขอ้งและชุมชน 
➢ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและ 

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
➢ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยัการพฒันาระบบบริหารและ 

การจัดการศึกษา 
 

➢ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
➢ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
➢ งานส่งเสริมและประสานงานการประกนัคุณภาพภายในและ 

ภายนอกสถานศึกษา 
➢ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยัมาตรฐานและการประกัน 

คุณภาพการศึกษา 
 

➢ งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
➢ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 

การศึกษา 
➢ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 

การศึกษา 

 
ภาพแสดงขอบข่ายภารกิจของกลุ่มงานนิเทศ ฯ 

 
 
 
 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา 
 

กลุ่มงานวดัและประเมินผล 
การศึกษา 

  

กลุ่มงานพฒันาหลกัสูตรการศึกษา
ขัน้พื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาส่ือนวตักรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

 งานธรุการ 

 

กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผล
ระบบบริหารและการจดัการศึกษา 

         

กลุ่มงานส่งเสริมพฒันาระบบการประกนั
คณุภาพการศึกษา 

 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  

และนิเทศการศึกษา 



                                                                   คู่มือการปฏิบตัิงานรายบุคคล กลุม่นิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  ๔ 

๔.  รายละเอียดขอบข่ายภารกิจงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

    ๔.๑  งานธุรการ 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
    ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่ม ให้สามารถ
ดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    ๒. ศึกษา วิเคราะห์ สภาพของกลุ่ม  และออกแบบ  ระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม และสอดคล้อง
กับ  ระบบงานสารบรรณของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ๓. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม 
    ๔. ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในสำนักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการ ที่เก่ียวข้องกับการ
บริหารงานของกลุ่ม 
    ๕. ประสานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่ม ให้ครู  บุคลากรทางการ
ศึกษา  และประชาชนทั่วไปทราบ 
    ๖. จดัทำรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่ม 

 ผลสำเร็จที่คาดหวัง 

     การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานเป็นระบบ สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

    ๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
    ๒. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๑๗ 
    ๓. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
    ๔. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ .ศ.  ๒๕๒๙ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
             ๕. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการข่าวราชการ พ.ศ. ๒๕๒๕ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                   คู่มือการปฏิบตัิงานรายบุคคล กลุม่นิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  ๕ 

 
๔.๒  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศกึษาขั้นพืน้ฐานและกระบวนการเรียนรู ้
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 ๔.๒.๑  งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
    ๑. ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐานรวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มี
ความสามารถพิเศษ 
     ๒. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ ทั้ง
ในและต่างประเทศ 

    ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา โดย 
          ๓.๑  พัฒนาครู  ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาปฐมวัย  การศึกษาพิเศษ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และดำเนินการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาหลักสูตรได้ 
         ๓.๒  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
     ๔.  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้านการพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง 

    ๕.  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น  ที่จัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส 
และมีความสามารถพิเศษ  เช่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

 ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
  นักเรียนก่อนวัยเรียน ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ
ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง ในสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้โดยครูและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้ 
ความเข้าใจและมีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและมีความทันสมัยอยู่เสมอ 

  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 

 

กลุ่มงานพฒันา 
หลกัสูตรการศึกษา 

ขัน้พื้นฐานและ 
กระบวนการเรียนรู้ 

งานส่งเสรมิพฒันาหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั  
การศกึษาพเิศษ ผูด้อ้ยโอกาสและผูม้คีวามสามารถ
พเิศษ 

งานส่งเสรมิพฒันาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

งานศกึษาคน้ควา้  วเิคราะห ์วจิยั  การพฒันาหลกัสตูร
และกระบวนการเรยีนรู ้



                                                                   คู่มือการปฏิบตัิงานรายบุคคล กลุม่นิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

 ๔.๒.๒  งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
     ๑. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ และมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง  ๘ กลุ่ม
สาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     ๒. ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดทำระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษาดำเนินการดังนี้ 
       ๒.๑  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร 
       ๒.๒  รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร  
    ๓. พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
    ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่าย 
    ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น โรงเรียน ๒ ภาษา โรงเรียนตามแนว
พุทธ โรงเรียนกีฬา โรงเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอัจฉริยะ    
    ๖.  ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น Home School การศึกษา ที่จัดในสถาน
ประกอบการ ฯลฯ เป็นต้น 
    ๗. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
    ๘. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยในชั้น
เรียนและการนิเทศภายใน 
    ๙.  ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา และนำ
ข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา  

  ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
     นักเรียนวัยเรียนทุกคนที่อยู่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการจัดการเรียนรู้โดยครูและผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีความรู้ ความเข้าใจการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ และมีความสามารถในการ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   ๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
   ๒. หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 ๔.๒.๓  งานศึกษา ค้นคว้า  วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
   ๑.  ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
   ๒.  ดำเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
   ๓. สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู 
ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง    
   ๔. เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
   ๕. นำผลการวิจัยไปกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 

            ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
                    สถานศึกษามีผลการศึกษา วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

๖ 



                                                                   คู่มือการปฏิบตัิงานรายบุคคล กลุม่นิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

            กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
       พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

๔.๓  กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๔.๓.๑  งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
   ๑. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผลการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
   ๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลในสถานศึกษาทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
   ๓. ศึกษา วิเคราะห์  รูปแบบ  วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผล 
ในสถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
   ๔. จัดทำคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  และ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

   ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
   ๑. ครูและผู้เก่ียวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียน  
ทั้งการวัดผลการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
   ๒. การวัดผลและประเมินผลสอดคล้องตามแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และตามสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   ๓. ครูและผู ้ที ่เกี ่ยวข้องใช้วิธีการที ่หลากหลายในการวัดและประเมินผล และนำผลการวัดและ
ประเมินผลไปพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
    ๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
    ๒. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

 ๔.๓.๒  งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
   ๑. รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา 
   ๒. ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดทำแล้ว คัดเลือกให้เหมาะสมกับเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา 

กลุ่มงานวดัและ
ประเมินผล 
การศึกษา 

งานส่งเสรมิการวดัและประเมนิผลการศกึษา 

งานตดิตาม  ตรวจสอบ และประเมนิผลการวดัและ
ประเมนิผลการศกึษา 

งานทดสอบทางการศกึษา 

งานส่งเสรมิและพฒันาเครื่องมอืวดัและประเมนิผล
การศกึษา 

๗ 



                                                                   คู่มือการปฏิบตัิงานรายบุคคล กลุม่นิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

   ๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ครอบคลุมด้านต่อไปนี้ 
  ๓.๑ เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 
  ๓.๒ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๓.๓ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
  ๓.๔ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ๓.๕ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และการเขียนสื่อ
ความ 
   ๔. บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 

 ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
     มีคลังเครื ่องมือวัดและประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานศึกษา 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
     พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

 ๔.๓.๓  งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
      ๑. ศึกษา  วิเคราะห์  แนวทาง  ในการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
      ๒.  ดำเนินการ  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
      ๓.  จัดทำรายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
      ๔.  เผยแพร่ผล  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
     ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
     สถานศึกษามีการวัดผลและประเมินผลการศึกษาท่ีถูกต้อง และมีคุณภาพ 

 กฎหมาย ระเบียบ และ เอกสาร ที่เกี่ยวข้อง 
     พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 ๔.๓.๔  งานทดสอบทางการศึกษา  

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
   ๑.  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เกี่ยวกับระบบ วิธีการ  เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
   ๒.  วางแผนการทดสอบทางการศึกษา  ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ ของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   ๓. กำหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามที่กระทรวงศึกษาธิการและสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติกำหนด 
   ๔. ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
   ๕.  ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาและใหบ้ริการสอบวัดความรู้ ความสามารถให้กับนักเรียน 
   ๖.  พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา 
   ๗.  จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
     มีคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา และมีข้อมูลคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียน 
 

๘ 



                                                                   คู่มือการปฏิบตัิงานรายบุคคล กลุม่นิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   ๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   ๒. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
 

๔.๔  กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๔.๔.๑ งานส่งเสริม  พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
    ๑. ศึกษา  ความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
    ๒. ดำเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพื่อสนับสนุน
ช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา 
    ๓. ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู ้บริหาร ให้มีความรู ้ ความสามารถในการพัฒนาสื ่อนวัตกรรม และ
เทคโนโลยี 
    ๔. นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อนำผลมา
ปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
    ๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื ่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

   ๖. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
      สถานศึกษามีสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
คุ้มค่า  

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
      พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

 ๔.๔.๒  งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
   ๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   ๒. วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานศึกษา 
   ๓. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาที่ดำเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  พัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์  วิจัย นำไปใช้และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

กลุ่มงานส่งเสริม
พฒันาส่ือนวตักรรม

และเทคโนโลยี 
ทางการศึกษา 

งานส่งเสรมิพฒันาสื่อ นวตักรรมและเทคโนโลยี
ทางการศกึษา 

งานศกึษา  คน้ควา้ วเิคราะห ์วิจยั  การพฒันาส่ือ  
นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศกึษา 

๙ 



                                                                   คู่มือการปฏิบตัิงานรายบุคคล กลุม่นิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

 ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
     เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง ได้ศึกษาและนำผลการวิเคราะห์วิจัยไปใช้ในการพัฒนา
สื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
      พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๔.๕  กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๔.๕.๑  งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ     
     ๑. รวบรวม จัดทำ ระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ 
     ๒. ศึกษาสภาพปัญหา  ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

    ๓. จัดทำแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
    ๔. ดำเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ โครงการเป็นฐาน ดังนี้ 

    ๔.๑ การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ายบริหารเป็นหลักในการนิเทศภายใน 
ส่งเสริมครูเป็นผู้สร้างกัลยาณมิตร นิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศ ครูต้นแบบ ครูแกนนำ ผู้ปกครอง 
ชุมชน และภูมิปัญญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก รวมทั้งส่งเสริมการนิเทศที่ม ี การรวมพลังจากทุกฝ่าย 
         ๔.๒  การนิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน เช่น โครงการนำร่อง (Pilot Study) โครงการร่วมพัฒนา 
(Joint Project) เป็นต้น 
     ๕.  จ ัดทำสร ุปรายงานผล และเผยแพร ่ เทคน ิคการน ิ เทศ และการจ ัดกระบวนการเร ียนรู้  
ที่ประสบผลสำเร็จ 

 ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
     สถานศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดระบบการนิเทศ  และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
    ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  

กลุ่มงานนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล 

ระบบบริหารและ 
 การจดัการศึกษา งานนิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการบรหิาร

และการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของสถานศกึษา 

งานส่งเสรมิสนับสนุนเครอืขา่ยการนิเทศของเขตพืน้ที่
การศกึษา สถานศกึษา หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและชมุชน 
          

งานส่งเสรมิและพฒันาระบบการนิเทศและการจดั
กระบวนการเรยีนรู ้

งานศกึษาคน้ควา้  วเิคราะหว์จิยัการพฒันาระบบบรหิาร
และการจดัการศกึษา 

๑๐ 



                                                                   คู่มือการปฏิบตัิงานรายบุคคล กลุม่นิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

 ๔.๕.๒  งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และชุมชน 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
    ๑. ประสานการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

    ๒. จัดทำแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 
สถานศึกษา 
    ๓. ดำเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ ที่
หลากหลาย 
  ๓.๑  พัฒนาห้องเรียน หรือสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
  ๓.๒  จัดตั้งและดำเนินการในรูปแบบของเครือข่ายชุมชน 
  ๓.๓  จัดเวทีวิชาการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  ๓.๔  จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนนำ  ครูต้นแบบ  ครูแห่งชาติ  เป็นต้น 
   ๔. จัดทำสรุปรายงาน และเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบเครือข่ายการนิเทศ 
 
 ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
  ๑.   สถานศึกษาได้รับการพัฒนาจากองค์กรเครือข่ายอย่างเป็นระบบ 
  ๒.  หน่วยงาน ชุมชน  องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

    กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
       พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

 ๔.๕.๓  งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
    ๑. จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของสถานศึกษา 
    ๒. ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำเกณฑ์  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  ในการบริหารและการจัดการศึกษา 
    ๓.ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของสถานศึกษา 

    ๔. สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดทำรายงานเผยแพร่ 

 ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา นำผลการรายงานไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาให้ได้
มาตรฐาน 

   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
    ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.๒๕๔๖  
 

 ๔.๕.๔  งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
               ๑.  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
               ๒.  ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

๑๑ 



                                                                   คู่มือการปฏิบตัิงานรายบุคคล กลุม่นิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

  ๒.๑  การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  ๒.๒  การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
  ๒.๓  การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 
    ๓.  สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารและการ
จัดการศึกษา 

 ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
     เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบการบริหารและการจัด
การศึกษา และนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
     พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 
๔.๖  กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๔.๖.๑  งาน ส่งเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
    ๑. ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจนกฎเกณฑ์ 
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
    ๒.  ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานการศึกษา แล้วนำมา
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน 
    ๔.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษากำหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน /ท้องถิ่น รวมทั้งการกำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ใน   การแปลผลและ
ตัดสินการผ่านมาตรฐานพร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน 
    ๕.  ร่วมกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับ
สถานศึกษา 
     ๖.  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีหลักการและ
แนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา 

กลุ่มงานส่งเสริม
พฒันาระบบ 

การประกนัคณุภาพ
การศึกษา 

งานส่งเสรมิการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ 
ภายในสถานศกึษา 

งานส่งเสรมิและประสานงานการประกนัคุณภาพ 
ภายในและภายนอกสถานศกึษา 

งานศกึษาคน้ควา้  วเิคราะห ์วจิยั  มาตรฐานและ 
การประกนัคุณภาพการศกึษา 

งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศกึษา 

๑๒ 



                                                                   คู่มือการปฏิบตัิงานรายบุคคล กลุม่นิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

    ๗.  นิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

 ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
     สถานศึกษามีความสามารถในการจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ 

   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
    ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 ๔.๖.๒  งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
     ๑.  จัดทำระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      ๒.  นิเทศ  สถานศึกษา  เพื ่อให้สามารถดำเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง 
      ๓. ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อหาจุดพัฒนาและนำมาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
      ๔.  จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
อย่างเป็นระบบ 
      ๕.  จัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ผล   การประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือกำหนดนโยบายในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
      ๖.  จัดทำระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
      ๗.  จัดทำเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานจากคณะกรรมการ
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      ๘.  นิเทศ  ติดตาม กำกับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์  

   ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
       สถานศึกษาทุกแห่งในเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ทั้ง

โดยวิธีการประเมินตนเอง และจากคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
      ๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
      ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๕    
 

 ๔.๖.๓  งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
     ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดทำรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 
    ๒. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
     ๓ . ประสานงานก ับสถานศ ึกษาท ี ่ ม ี ความพร ้อมร ับการประเม ินภายนอก เพ ื ่ อ เสนอ 
รายชื่อสถานศึกษาต่อสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
     ๔. ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื ่อถึง
กำหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 

 

๑๓ 



                                                                   คู่มือการปฏิบตัิงานรายบุคคล กลุม่นิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

    ๕.  ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพ่ือนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

 ผลสำเร็จที่คาดหวัง 

      สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
    ๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

    ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องระบบหลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 ๔.๖.๔  งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
    ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษาของแต่ละ
หน่วยงาน 
    ๒. ส่งเสริม สนับสนุนและหรือร่วมกับสถานศึกษาดำเนินการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา   
    ๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานำผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้
ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    ๔. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
    ๕. นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและนำผลมา
ใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
     สถานศึกษาทุกแห่งนำผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาใช้ใน  การพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ       

   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
     ๑ . พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องระบบหลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 
     ๓. มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
๔.๗  กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  และนิเทศการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการ 

ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และ 
นิเทศการศึกษา 

งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและ
นิเทศการศกึษา 

งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศกึษา 
 

งานพฒันาระบบขอ้มลูและสารสนเทศ 

๑๔ 



                                                                   คู่มือการปฏิบตัิงานรายบุคคล กลุม่นิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

 ๔.๗.๑  งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
    ๑. ดำเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และบริหารงาน

ทั่วไป ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ๒. รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคลด้านบริหารงาน

งบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป ในระบบฐานข้อมูล 
    ๓. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
    ๔. เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและ  Internet 
    ๕. รายงานผลการวิเคราะห์  ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลและนิเทศ

การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
    ๑. ข้อมูลพื้นฐานด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และบริหารงานทั่วไป    เป็นปัจจุบัน
และมีสภาพพร้อมใช้งาน 

    ๒. เขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

        กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
    ๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    ๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  
  

๔.๗.๒  งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
     ๑. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     ๒. จัดทำแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
     ๓. เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
     ๔. ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเพ่ือดำเนินการ
ตามแผน 

 ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
    ๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ 
    ๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
    ๓. กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การดำเนินงานของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 ๔.๗.๓  งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
     ๑. รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษา 
     ๒. จัดทำสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

๑๕ 



                                                                   คู่มือการปฏิบตัิงานรายบุคคล กลุม่นิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

 ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
     ๑. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูลการติดตาม
และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 
     ๒. สำนักงานเขตพ้ืนที่ใช้ประโยชน์จากการรายงานผลเพ่ือวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
     ๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. ๒๕๒๖ 
     ๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 

๕.  ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
    ๕.๑   โรงเรียนคุณธรรม 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
    ๑. ศึกษาคู่มือ และแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
    2. ประสานงานโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  ในการดำเนินงาน   

ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
    3. ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดสามารถขับเคลื่อนดำเนินงานการตามโครงการโรงเรียน

คุณธรรม สพฐ.ขับเคลื่อนโครงการสู่โรงเรียนในสังกัดโดยมุ่งเน้นการสืบสานงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการ
พัฒนาโรงเรียนโดยมุ่งเน้น “สร้างนักเรียนดีให้บ้านเมือง  สร้างครูดีให้นักเรียน สร้างผู้บริหารดีให้โรงเรียน สร้าง
โรงเรียนดีให้ชุมชน” ผ่านกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแบบองค์รวม เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมที่จะพัฒนา
กระบวนการคิดเชิงระบบ โดยใช้วิธีการโครงงานคุณธรรม (Moral Project) เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ความดี 
ความงามจากการปฏิบัติจริงเพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนในโรงเรียนให้ลดลง และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนให้เพิ่มข้ึน 

    4. นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ทั้งระดับสถานศึกษาและระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้การดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม 

    5. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมตามแนวทาง
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในสถานศึกษา 

    6. การรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ 
              

ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
              ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนมีความตระหนัก เข้าใจ และคิดอย่างมีเหตุผล   
ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชน
องค์กรแห่งคุณธรรม ด้วยการขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม
ชัดเจน ต่อเนื่อง และยั่งยืน 

     ๕.๒ โรงเรียนสุขภาวะ 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
    ๑.  ศึกษาหลักการ และแนวทางการบริหารโรงเรียนสุขภาวะที่มีประสิทธิภาพ               

      ๒.  ประสานงานกับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาโรงเรียน 
สุขภาวะ โดยให้ทุกสถานศึกษาขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ  
           ๓.  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการที่มีคุณภาพสู่การปฏิบัติ 
              ๔.  ส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการที่มีคุณภาพสู่การปฏิบัติ 
              ๕.  นิเทศติดตามการบริหารจัดการที่มีคุณภาพของสถานศึกษา 
              ๖.  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย แนวทางการการบริหารจัดการที่มีคุณภาพของสถานศึกษา   
              ๗.  รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการที่มีคุณภาพของโรงเรียนสุขภาวะ 
              

๑๖ 



                                                                   คู่มือการปฏิบตัิงานรายบุคคล กลุม่นิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
               ๑.  โรงเรียนในสงักัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ มีการบริหารจัดการและ
ดำเนินการตามขั้นตอนของโรงเรียนสุขภาวะได้ถูกต้องและมีคุณภาพ  
      ๒. ครูผู้สอนมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
      ๓.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

๕.๓ โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  (STEM Education) 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

                ๑. ศึกษาหลักการการจัดโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  (STEM Education) 
                ๒. ประสานงานศูนย์การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ขับเคลื่อน
นโยบายสะเต็มศึกษาครอบคลุมทุกสังกัด  ทุกเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมุ่งสร้างความตระหนักให้ครูผู้สอนได้เห็น
ความสำคัญของการปรับเปลี่ยนการสอนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยีตามแนวทางสะ
เต็มศึกษา และเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิตัลและอินเตอร์เน็ทมาใช้ในการจัดการเรียนรู้  
                ๓. ส่งเสริม สนบัสนุน เพ่ือยกระดับคุณภาพของครูผู้สอนสะเต็มศึกษาในระดับท้องถิ่นให้มีความ
เข้มแข็งมากข้ึน บูรณาการการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสู่ห้องเรียน 
                ๔. นิเทศติดตามการดำเนินงานการจัดโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  (STEM 
Education)  ในสถานศึกษา 
                ๕. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย การนำความรู้สะเต็มศึกษาไปบูรณาการจัดการเรียนการสอนของครู
ในสถานศึกษา 
                ๖. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM 
Education)  

ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
               ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชัยภูมิ สามารถนำความรู้สะเต็มศึกษาไปบูรณาการจัดการการเรียนการสอนได้ 
 

๕.๔  โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA (Programme for International Student 
Assessment) 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ   
               ๑. ศึกษาหลักการ และแนวทางการดำเนินงานของโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA 
(Programme for International Student Assessment)               
       ๒. ประสานงานกับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ 
PISA (Programme for International Student Assessment) ให้ทุกสถานศึกษาขับเคลื่อนนโยบายการเตรียม
ความพร้อม  โดยมุ่งสร้างความตระหนักให้ครูผู้สอนได้เห็นความสำคัญของการทดสอบ และเตรียมความพร้อม
ให้กับผู้เรียน   
            ๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมบุคลากรระดับสถานศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การ
ขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมิน PISA  
               ๔. ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือยกระดับคุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล
ของครูตามแนวทาง PISA  
               ๕. นิเทศติดตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลของครูตามแนวทาง PISA ใน
สถานศึกษา   
               ๖. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ ตามแนวทาง PISA ในสถานศึกษา   

๑๗ 



                                                                   คู่มือการปฏิบตัิงานรายบุคคล กลุม่นิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

               ๗. รายงานผลการดำเนินงานโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA (Programme for 
International Student Assessment)                   

ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
               ๑.  ครูผู้สอนทักษะด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์   การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์  และการรู้เรื่อง 
ด้านการอ่าน ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ และการวัดและ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวทาง PISA ได้ 
     ๒.  ผู้เรียนอายุ ๑๕ ปี ในแต่ละสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ มี
ทักษะด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading  Literacy)  การรู้เรื่องคณิตศาสตร์(Mathematical  Literacy)  และการ
รู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientifical  Literacy) พร้อมรับการประเมิน PISA ๒๐๒๑ 
 

๕.๕  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

               ๑. ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี หลักการการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการนิเทศการศึกษา
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
               ๒. ประสานงานกับผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารฝ่ายบริหารวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ทุกสถานศึกษา เพ่ือสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ผ่านศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
และสร้างความตระหนักให้ครูผู้สอนได้เห็นความสำคัญของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
           ๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่ตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัด 
              ๔. ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือยกระดับคุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล
ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
              ๕. นิเทศติดตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลของครูให้ตรงตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด 
              ๖. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
              ๗. รายงานผลการดำเนินงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์                  

ผลสำเร็จที่คาดหวัง  
              ๑. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ และมีการวัดและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
     ๒. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

๕.๖  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ   

               ๑. ศึกษาคู่มือ หลักการ และแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)   
       ๒. ประสานงานโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  ในการดำเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)   
สวนพฤกษศาสตร์ โดยให้ทุกสถานศึกษาขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ  
               ๔. ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดสามารถขับเคลื่อนดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
               ๕. นิเทศติดตามการบริหารจัดการ และดำเนินการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่มีคุณภาพของ
สถานศึกษา 
               ๖. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย แนวทางการการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)   

๑๘ 



                                                                   คู่มือการปฏิบตัิงานรายบุคคล กลุม่นิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

               ๗. รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการ และการดำเนินงานที่มีคุณภาพของงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ของสถานศึกษา 
              

ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
               ๑. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ มีการบริหารจัดการและ
ดำเนินการตามขั้นตอนของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้ถูกต้องและมีคุณภาพ  
      ๒. ครูผู้สอนมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)   
      ๓. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๙ 



                                                                   คู่มือการปฏิบตัิงานรายบุคคล กลุม่นิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐ 



                                                                   คู่มือการปฏิบตัิงานรายบุคคล กลุม่นิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

 
 
 

๒๑ 



                                                                   คู่มือการปฏิบตัิงานรายบุคคล กลุม่นิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

 

 
 
 

๒๒ 



                                                                   คู่มือการปฏิบตัิงานรายบุคคล กลุม่นิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

 
 
 
 
 

๒๓ 



                                                                   คู่มือการปฏิบตัิงานรายบุคคล กลุม่นิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

 
 
 
 

๒๔ 



                                                                   คู่มือการปฏิบตัิงานรายบุคคล กลุม่นิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

 
 
 
 

๒๕ 



                                                                   คู่มือการปฏิบตัิงานรายบุคคล กลุม่นิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

 
 
 
 

๒๖ 



                                                                   คู่มือการปฏิบตัิงานรายบุคคล กลุม่นิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

 

 

๒๗ 



                                                                   คู่มือการปฏิบตัิงานรายบุคคล กลุม่นิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

 

 
 

๒๘ 



                                                                   คู่มือการปฏิบตัิงานรายบุคคล กลุม่นิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

 

 
 
 

๒๙ 



                                                                   คู่มือการปฏิบตัิงานรายบุคคล กลุม่นิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

 
 

 
 
 
 

๓๐ 


