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ส่วนที่ 1 

ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และการแบ่งโครงสร้าง กลุ่มงาน 
 
              ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส านักงานศึกษาธิการ
ภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 มิถุนายน ๒๕๖๐  โดย
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ 10 ข้อ ดังนี้ 

ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
           1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ คณะท างานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอานาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย  

           ๒) ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การบริหารการจัด
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ  

           ๓) ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว การศึกษาทุก
ระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  

          ๔) ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

          ๕) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ จัดท าแผนการรองรับการตรวจ
ราชการ และด าเนินการเก่ียวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ ติดตาม และ
ประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง 

          6) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

        ๗) สั่งการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ส่วนราชการหรือหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ยุทธศาสตร์ชาติ  

       8) จัดท ากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและก าหนดตัวชี้วัดการ ด าเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วม
ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด  

        9) ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  

       ๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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การแบ่งโครงสร้างกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
 

            ตามภาระหน้าที่ของ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ที่ได้รับมอบหมาย ตามประกาศส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล มีการแบ่งโครงสร้าง       
ของกลุ่มงานประกอบด้วยกลุ่มงาน 5 กลุ่มงาน  ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจที่กลุ่มนิเทศมอบหมาย ดังนี้  
 

1. กลุ่มงานสนับสนุนการตรวจราชการ ประกอบด้วยงาน 5 งาน ได้แก่  
1.1 งานประสานและสนับสนุนการตรวจราชการ  (ข้อ 4) 
1.2 งานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ จัดท าแผนรองรับ 
การตรวจราชการ และด าเนินการเก่ียวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง 

ในการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง  (ข้อ 5) 
1.3 งาน สั่งการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของระทรวงศึกษาธิการ
และยุทธศาสตร์ชาติ (ข้อ 7) 

1.4 งานศึกษาวิจัยเพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ (ข้อ 9) 
1.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ 

มอบหมาย (ข้อ 10) 
                   สอดคล้องกับภารกิจความรับผิดชอบ  จ านวน  5  ข้อ  คือ 
           ๔) ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
           ๕) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ จัดท าแผนการรองรับ    
การตรวจราชการ และด าเนินการเก่ียวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ 
ติดตาม และประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง 
         ๗) สั่งการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการ 
และยุทธศาสตร์ชาติ  
         9)  ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
        ๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
           2. กลุ่มงานบูรณาการการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ประกอบด้วยงาน 4 งาน ได้แก่  
                   2.1 งานขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหาร   
การจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา (ข้อ2) 
                   2.2 งานส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนว
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา (ข้อ 3) 
                   2.3 งานศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการนิเทศ ติดตามและประเมินผล  (ข้อ 9) 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย  3 
 

                   2.4 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้ 
รับมอบหมาย (ข้อ 10) 

                 สอดคล้องกับภารกิจความรับผิดชอบ   จ านวน  4  ข้อ  คือ 

                  ๒) ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การบริหารการจัด
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
                  ๓) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว การศึกษา
ทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
                 9) ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
                ๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

3. กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยงาน  3  งาน ได้แก่  
3.1 งานขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา (ข้อ 9) 
3.2 งานศึกษาวิจัยผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (ข้อ 9) 
3.3 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ 

มอบหมาย (ข้อ 10) 

                   สอดคล้องกับภารกิจความรับผิดชอบ   จ านวน  2  ข้อ  คือ 

                   9) ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
                   ๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

        4. กลุ่มงานบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยงาน  4  งาน ได้แก่  
4.1 งานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร ์และคณะท างานที่เกี่ยวขอ้ง 

รวมทั้งปฏิบัติราชการที่เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ.มอบหมาย (ข้อ 1) 
4.2 งานจัดท ากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินการ 

ในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด  
(ข้อ 8) 

4.3 งานศึกษาวิจัยเพ่ือสนับสนุนการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ (ข้อ 9) 
4.4 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ 

มอบหมาย (ข้อ 10) 

                 สอดคล้องกับภารกิจความรับผิดชอบ   จ านวน  4  ข้อ  คือ 

                    1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ คณะท างาน   
ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย  
                  8) จัดท ากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและก าหนดตัวชี้วัดการ ด าเนินงานในลักษณะตัวชี้วัด
ร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด  
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                 9) ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
                 ๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
5. กลุ่มงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ประกอบด้วยงาน 4 งาน ได้แก่  

5.1 งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร (ข้อ 6) 
5.2 งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการเรียนรู้ (ข้อ 6) 
5.3 งานศึกษาวิจัยเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (ข้อ 9) 
5.4 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 

มอบหมาย (ข้อ 10) 

                   สอดคล้องกับภารกิจความรับผิดชอบ   จ านวน  3  ข้อ  คือ 

                    6) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อ
การเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
                   9) ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
                  ๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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ส่วนที ่ี๒ 

ููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููีีีีีีีการปฏิบัติงานกลุ่มงานสนบัสนุนการตรวจราชการ
 

การปฏ บูัตู งานสนูับสนูุนการตรวจราชการูมีกรอบภาระงานภายในกลูุู่มจานวนู4ูงานูและการปฏู บูัตู งาน 
รว่มกับหรอืสนูับสนูุนการปฏ บูัตู งานของหนู่วยงานอ่ืนทูี่เกี่ยวข้องหรือทูี่ไดู้รับมอบหมายูดูังนูี้ 

1. งานประสานและสนูับสนูุนการตรวจราชการ  
2. งานศูึกษาูว เคราะหข์ู้อม ลสารสนเทศูเพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการูจูัดท าแผนรองรูับููู 

การตรวจราชการูู และดำเนู นการเกูี่ยวกูับการตรวจราชการของผู ู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ 
ตู ดตามและประเม นผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง 

3. งานสูั่งการูก ากับูดู แลูเรู่งรูัดูตู ดตามและประเมู นผลการปฏู บูัตู งานของสู่วนราชการหรูือ 
หน่วยงานและสถานศูึกษาในสูังกูัดกระทรวงศูึกษาธู การในจูังหวูัดใหู้เปู นไปตามนโยบายของกระทรวงศูึกษาธู การู
และยุทธศาสตรู์ชาตู  

4. งานสู่งเสร มและพัฒนาการวู เคราะห์ว จูัยการตรวจราชการ 
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งานท ่ี1 
งานประสานและสนบัี สนีุนการตรวจราชการ 

 

ชื่องานีีงานประสานและสนับสนุน 
๑.ีวีัตถีุประสงค์ 

1.1ูเพ่ือชูี้แจงกรอบประเดู นการประเม นูเป้าหมาย/ตูัวชี้วัดการตรวจราชการูตู ดตามและประเม นผลู
ตามนโยบายการจูัดการศูึกษาของกระทรวงศูึกษาธ การูตู่อผู ้รับการตรวจูและผู ้ทูี่เกี่ยวข้อง 

1.2ูเพ่ือพูัฒนา/ปรับปรูุงกรอบประเดู นการประเม นูเป้าหมาย/ตูัวชี้วัดการตรวจราชการูตู ดตามและ 
ประเม นผลูตามข้อคู ดเห นและข้อเสนอแนะของผู ้รับการตรวจูและผู ้ทูีู่เกี่ยวข้อง 
2. ขอบเขตงาน 

2.1ู นโยบายการจูัดการศูึกษาของกระทรวงศูึกษาธ การ 
2.2ู การตรวจราชการแบบปกตู ูภาคเรียนละู1ูครั้งู(ครั้งทูีู่1ูเดูือนกุมภาพันธ์ู ครั้งทูีู่2ูเดูือนู

สู งหาคม) 
2.3ู ประสานหนู่วยงานการศูึกษาในจูังหวัด 

 

3. ค าจำกัดความ 
3.๑ู การสนูับสนูุนการตรวจราชการูหมายถึงูการใหู้ความร่วมมือูสู่งเสร มูชู่วยเหลูือผู ้ตรวจราชการู

กระทรวงศูึกษาธ การูใหเ้ป็นไปตามเปู้าหมาย 
3.2  ผ ้ตรวจราชการูหมายถึงูผ ้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธ การูและกระทรวงอ่ืนูๆูที่เก่ียวข้อง 

 3.3ููผ ้รับการตรวจราชการูหมายถึงูหน่วยงานของรัฐูและเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏ บัต หน้าที่อย ่ใน
หน่วยงานของรัฐในสังกัดูหรือในก ากับของกระทรวงศึกษาธ การูรวมทั้งูโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วย
โรงเรียนเอกชน 
 3.4ููประเด นการตรวจราชการูหมายถึงูเป้าหมายูตัวชี้วัดูหลักเกณฑ์การประเม นตามนโยบาย 
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธ การ 
 3.5ููหน่วยงานการศึกษาูหมายถึงูหน่วยงานการศึกษาตามกฎหมายที่จัดการศึกษาในความรับผ ดชอบ
ของจังหวัดูประกอบด้วย 
  3.5.1ูหนว่ยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธ การูได้แก่ 
   1)ูส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   2)ูส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   3)ูส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
   4)ูส านักงานคณะกรรมการส่งเสรอมการศึกษาเอกชน 
   5)ูส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  3.5.2ูหนว่ยงานนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธ การูได้แก่ 
   1)ูส านักงานต ารวจแห่งชาต  
   2)ูองค์กรปกครองส่วนท้องถ ่น 
   3)ูส านักงานพระพุทะศาสนา 
   4)ูกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
   5)ูอ่ืนูๆ 

งานท ่ี1 

งานประสานและสนับสนุนการตรวจราชการ 
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4.  ขั้นตอนปฏิบีัตีิงาน 
4.1ูแตู่งตูั้งคณะกรรมการสนูับสนูุนการตรวจราชการระดูับจูังหวัด 
4.2ูประสานส านักงานศูึกษาธ การภาคูเพ่ือรูับทราบกรอบประเดู นการประเม นูเป้าหมาย/ตูัวชี้วัดู

การตรวจราชการูตู ดตามและประเม นผลตามนโยบายการจูัดการศูึกษาของกระทรวงศูึกษาธ การ 
4.3ูรวบรวมจัดท ายกรู่างคู ่มือการประเม นูตามนโยบายการจูัดการศูึกษาของกระทรวงศูึกษาธ การ 
4.4ูทำหนูังสูือเชู ญประชูุมหัวหนู้าหนู่วยงานการศูึกษาูและผู ้ทูี่เกี่ยวข้อง 
4.5ูประชูุมหัวหนู้าหนู่วยงานการศูึกษาูและผู ้ทูี่เกี่ยวข้องูเพื่อชูี้แจงนโยบายการตรวจราชการ 

ประเดู นการประเม นูเป้าหมาย/ตูัวชี้วัดการตรวจราชการูตู ดตามและประเม นผลตามนโยบายการจูัดการศูึกษาู
ของกระทรวงศูึกษาธ การ 

4.6ูรับฟูัง/รวบรวมข้อคู ดเหู นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเดู นการประเม นูเป้าหมาย/ตูัวชี้วัดการ 
ตรวจราชการูตู ดตามและประเม นผลเพ่ือจูัดทำคู ู่มือการประเม นการตรวจราชการูตู ดตามและประเม นผล 

4.7ูจูัดท าคู ่มือการประเม นการตรวจราชการูตู ดตามและประเม นผลตามนโยบายการจูัดการศูึกษา 
ของกระทรวงศูึกษาธ การ 

4.8ูประชาสูัมพูันธ์ประเดู นการประเม นูเป้าหมาย/ตูัวชี้วัดการตรวจราชการูตู ดตามและประเม นผลูู 
ตามนโยบายการจูัดการศูึกษาของกระทรวงศูึกษาธ การูหลากหลายชู่องท างานูเชู่นูเว บไซตู์ูระบบหนูังสูือ
อ เลู กทรอนู กสู์และในการประชูุมหนู่วยงานตู่างๆูเพ่ือเตรียมพรู้อมในการรูับการตรวจราชการ 
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5. Flow Chart การปฏ บัต งาน 
 
 
 
 
 

งานประสานและสนับสนุนการตรวจราชการ 
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6.  แบบฟอรี์มท ใ่ช้ 
6.1ูแบบเก บขู้อมู ลตามประเดู นการตรวจราชการ 

 
 

7.  ข้อกฎหมายท เ่กี ่ยวขี้อง 
7.1ูพระราชบัญญูัตู ระเบูียบบร หารราชการกระทรวงศูึกษาธ การูพ.ศ.ู2546 (มาตราู20) 
7.2ูระเบูียบส านักนายกรูัฐมนตรวีู่าดู้วยการตรวจราชการูพ.ศ.ู2548 (ขู้อู8) 
7.3ูระเบูียบกระทรวงศูึกษาธ การูว่าดู้วยการตรวจราชการูการต ดตามูตรวจสอบูและประเม นผล 

การจูัดการศูึกษาูพ.ศ.ู2560 
 
 

8.  เอกสารอี้างอีิง 
ค ู่มือสนูับสนูุนการตรวจราชการูตู ดตามูตรวจสอบและประเม นผลการจูัดการศึกษาของู

กระทรวงศูึกษาธ การูประจาปีงบประมาณของแตู่ละปี 



คู ่มือการปฏู บัตู งานูกลุ่มน เทศูตู ดตามูและประเม นผลููส านักงานศึกษาการจังหวัดเลย 10  

9. กระบวนงานและมาตรฐานงาน 
ชื่องานีงานประสานและสนูับสนูุนการตรวจราชการ 
วีัตถีุประสงคีี์ เพูื่อประสานูประชาสูัมพูันธู์ประเดู นูเปู้าหมาย/ตูัวชูี้วูัดการตรวจราชการูต ูดตามและประเม นผลตามนโยบายการจูัดการศูึกษาของกระทรวงศูึกษาธู การูใหู้หนู่วยงานการศูึกษาทราบูพรู้อมรูับู

การตรวจูต ูดตาม 
ลำดีับท  ่ ผังขั้นตอนการดาเนีินการ รายละเอี ยดงาน เวลาดาเนีินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผี ้รบัผีิดชอบ 

1-3 
 

 

ประสานส านักงานศูึกษาธู การภาคูรูับทราบกรอบประเดู นู
การประเม นูเป้าหมาย/ตูัวชูี้วูัดการตรวจราชการ 

1. แตู่งตูั้งคณะกรรมการระดูับจังหวัด 
2. ประสานส านกังานศูึกษาธ การภาคูเพื่อรูับทราบกรอบประเดู นู
การประเม นูเปา้หมาย/ตูัวชี้วัดการตรวจราชการูต ูดตามและู
ประเม นผลตามนโยบายการจูัดการศูึกษาของกระทรวงศูึกษาธ การ 
3. รวบรวมจัดท ายกรู่างคู ่มือการประเม น 

100ูชั่วโมง 1. คาสั่งแตู่งตูั้งู
คณะกรรมการ 
2. ยกรู่างคู ่มือการประเม นู
ตามนโยบายการจัดู
การศูึกษาของู
กระทรวงศูึกษาธ การ 

กลุ่มู 
น เทศฯ 

4 - 7 4. ท าหนูังสือเช ญประชุมหูัวหนู้าหนู่วยงานการศูึกษาูและผ ทู้ี่ ๓๖0ูชั่วโมง คู ่มือการประเม นการตรวจ กลุ่ม 
ประชุมหูัวหนู้าหนู่วยงานการศูึกษา/ผ รู้ับผ ดชอบูเพือ่ชีแ้จงนโยบายส าคูัญของ 

กระทรวงศูึกษาธ การูและประเดู นูเป้าหมาย/ตูัวชี้วดัการตรวจราชการ 
เกูี่ยวขู้อง 
5. ประชุมหูัวหนู้าหนู่วยงานการศูึกษาูและผ ทู้ี่เกูี่ยวขู้องูเพื่อชี้แจงู
นโยบายการตรวจราชการูประเด ูนการประเม นูเปา้หมาย/ตูัวชี้วัด 
การตรวจราชการูต ูดตามและประเม นผลตามนโยบายการจูัด 

ราชการูต ูดตามและู
ประเม นผล 

น เทศฯ 
-คณะู
กรรมการ 

พ จารณากรอบประเดู น ไม่ยอมรูับ  

ปรบีัีปรีุง 
 

การศูึกษาของกระทรวงศูึกษาธ การ 
การประเม นูเปา้หมาย/ตูัวชี้วัดการตรวจราชการและรูับฟังขู้อค ูดเหู น 

และขู้อเสนอแนะู

ยอมรูับ 

จัดท าคู ่มือการประเม น 

ตามี
ขี้อเสนอแนะ 

6. รับฟัง/รวบรวมขู้อค ูดเห นและขู้อเสนอแนะเกูี่ยวกูับประเด ูนการู
ประเม นูเปา้หมาย/ตูัวชี้วูัดการตรวจราชการูต ูดตามและประเมู นผล 

- กรณูีประเด ูนกรอบการพ จารณาไม่เป็นทีย่อมรูับูดาเน ูนการู
ปรูับปรูุงตามขู้อเสนอแนะูแล้วดาเน ูนการตู่อไปตามขู้อู7 

- กรณูีประเด ูนกรอบการพ จารณาเป็นทีย่อมรูับูดาเน ูนการตู่อไป 
ตามขู้อู7 
7. จัดท าคู ่มือการประเม นการตรวจราชการูต ูดตามและประเม นผลู
ตามนโยบายการจัดการศูึกษาของกระทรวงศูึกษาธ การ 

8 8. ประชาสัมพันธ์ประเด ูนการประเม ูนูเปา้หมาย/ตูัวชี้วัดการตรวจ 12ูชั่วโมง ประเด ูนการประเม น กลุ่ม 

ประชาสูัมพูันธู์ประเด ูนการประเม นูเป้าหมาย/ตูัวชูี้วูัดูการ
ตรวจราชการูเพูื่อเตรูียมพรู้อมในการรูับการตรวจราชการ 

ราชการูต ูดตามและประเม ูนผลตามนโยบายการจูัดการศูึกษาของ 
กระทรวงศูึกษาธ การู หลากหลายชอ่งท างานู เช่นู เว ูบไซตูู์
ระบบู หนูังสืออู เล กทรอนู กส์ู และในการประชุมหนู่วยงาน
ตู่างๆูเพื่อูเตรูียมพรู้อมในการรูับการตรวจราชการ 

เป้าหมาย/ตูัวชี้วัดการตรวจ 
ราชการูต ูดตามและู
ประเม นผลสอดคล้องตามู
ขู้อเสนอแนะของู
คณะกรรมการระดูับจังหวัด 

นู เทศฯ 

เอกสารอาี้ีงอีิงี:ีีคู ่มือสนูับสนูุนการตรวจราชการูต ูดตามูตรวจสอบและประเม นผลการจูัดการศูึกษาของกระทรวงศูึกษาธู การูประจาปูีงบประมาณู พ.ศ.ู2561 
คำอธิบายสัญลักษณี์ผังขั้นตอน จุดเรู ่มตู้นหรูือส ้นสุดกระบวนงาน ก จกรรมงานหรูือการปฏ ูบูัต ู การตูัดส นใจ ท ูศท างานหรูือการเคลื่อนไหวของงานููจูุดเช่ือมตู่อระหวา่งหนู้าู(ถู้าไม่จบภายในู1ูหน้า) 

การตรวจราชการูต ดตามและประเม นผลตามนโยบายการจัด 

4. ท าหนังสือเช ญประชุมหวัหน้างานการศึกษาูและผ ้ที่เกีย่วขอ้ง 



ค ่มือการปฏ บัต งานูกลุ่มน เทศูต ดตามูและประเม นผลูส านักงานศึกษาธ การจังหวัดเลย ๑๑ 

 

งานท ่ี2 
งานศึกษาีวีิเคราะห์ขี้อมี ลสารสนเทศีเพีื่อสนีับสนีุนการตรวจราชการีจัดท าแผนรองรีับการตรวจราชการ 

และดำเนีินการเก ่ยวกีับการตรวจราชการของผ ี้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการี
ตีิดตามและประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง 

 
 

ชีื่องานีงานศูึกษาูวู เคราะหู์ขู้อมู ลสารสนเทศูเพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการูจูัดท าแผนรองรูับการตรวจูููู 
ราชการูและด าเน นการเก่ียวกูับการตรวจราชการของผู ู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ 
ตู ดตามูและประเม นผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง 

 

1. วีัตถีุประสงค์ 
1.1ูเพ่ือจูัดท าข้อมู ลูสารสนเทศท างานการศูึกษาในภาพรวมระดูับจูังหวูัดูสนูับสนูุนการตรวจราชการ 
1.2ูเพ่ือจูัดท าแผนการตรวจราชการูตู ดตามและประเม นผลตามนโยบายการจูัดการศูึกษาของู

กระทรวงศูึกษาธ การ 
1.3ูเพ่ือนู เทศูตู ดตามูตรวจเยูี่ยมูและประเม นผลการจูัดการศูึกษาตามนโยบายของกระทรวงศูึกษาธ การ 

 

2. ขอบเขตงาน 
2.1ู นโยบายการจูัดการศูึกษาของกระทรวงศูึกษาธ การ 
2.2ู การตรวจราชการแบบปกตู ูภาคเรียนละู1ูครั้งู(ครั้งทูีู่1ูเดูือนกุมภาพนัธ์ู ครั้งทูีู่2ูเดูือนูสู งหาคม) 
2.3ู การประสานหนู่วยงานการศูึกษาในจูังหวัด 
2.4ู การดำเน นงานของสถานศูึกษาในสูังกัดและนอกสูังกัดกระทรวงศูึกษาธ การในพ้ืนทูี่จูังหวัด 

 

3.  ค าจำกัดความ 
3.1ูข้อม ลสารสนเทศูหมายถูึงูข้อมู ลทูี่ใชู้ในการสนูับสนูุนการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ 

กระทรวงศูึกษาธ การ 
3.2ูนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศูึกษาธ การูหมายถูึงูประเดู นทูี่เปู นจูุดเน้นเชู งลูึกเฉพาะเรื่อง 

ของกระทรวงศูึกษาธ การูทูี่เปู นมาตรการสำคูัญในการตรวจูตู ดตามูเร่งรัดูใหเ้ก ดผลสูัมฤทธ ์และูประโยชนู์ส งสูุด 
3.3ูหนู่วยงานการศูึกษาูหมายถึงูหนู่วยงานการศูึกษาตามกฎหมายูทูี่จูัดการศูึกษาในจูังหวัดูประกอบดู้วย 

3.3.1ูหนู่วยงานในสูังกัดกระทรวงศูึกษาธ การูไดู้แก่ 
1) ส านักงานคณะกรรมการการศูึกษาขูั้นพ้ืนฐาน 
2) ส านักงานคณะกรรมการการอาชูีวศูึกษา 
3) ส านักงานการศูึกษานอกระบบและการศูึกษาตามอัธยาศูัย 
4) ส านักงานคณะกรรมการสู่งเสร มการศูึกษาเอกชน 
5) ส านักงาคณะกรรมการการอุดมศูึกษา 

3.3.2ูหนู่วยงานนอกสูังกัดกระทรวงศูึกษาธ การูไดู้แก่ 
1) ส านักงานต ารวจแหู่งชาตู  
2) องคู์การบร หารสู่วนจูังหวดั/องคู์กรปกครองสวนทู้องถ ่น 
3) ส านักงานพระพุทธศาสนา 
4) กระทรวงการทู่องเทูี่ยวและกีฬา 
๕)ูอ่ืนูๆ 
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4.  ขั้นตอนปฏิบีัตีิงาน 
4.1ูศูึกษาบทบาทหนู้าทูี่/กระบวนการสนูับสนูุนการตรวจราชการูและตูัวชี้วูัดู(KPI) ตามประเดู นนโยบายู

การจูัดการศูึกษาของกระทรวงศูึกษาธ การ 
4.2ูจูัดท าแนวท างกระบวนการตรวจราชการเพ่ือเตรียมประชูุมคณะท างาน 
4.๓ูแตู่งตูั้งคณะท างานระดูับจูังหวัด 
4.๔ูจูัดประชูุมคณะท างานูเพ่ือพู จารณาทบทวนแนวท างานการต ดตามูตรวจสอบประเม นผลการจูัด 

การศูึกษา 
4.๕ูว เคราะห์ูสูังเคราะหข์ู้อมู ลสารสนเทศท างานการศึกษาภาพรวมระดูับจูังหวัด 
4.๖ูจำแนกประเภทของข้อม ลูสอดคลู้องกับตูัวชี้วัดการตรวจราชการของหนู่วยงานการศูึกษาในจูังหวัด 
4.๗ูจูัดท ายกรู่างแผนการตรวจราชการูตู ดตามและประเม นผลตามนโยบายการจูัดการศูึกษาของู 

กระทรวงศูึกษาธ การตามบร บทของจูังหวัด 
4.๘ูเสนอแผนฯูตู่อคณะอนูุกรรมการบร หารราชการเชู งยุทธศาสตร์ูและูกศจ.ูเพ่ือพู จารณา 

- กรณูีพ จารณาไม่เหู นชอบูด าเนู นการปรับปรงุตามขู้อู๕.7ูแลู้วดำเน นการต่อไปตามขู้อู๕.10 
- กรณูีพ จารณาเหู นชอบูดำเน นการต่อไปตามขู้อู๕.10 

4.9ูแจู้งปฏู ทู นและแบบบูันทูึกการตรวจราชการูตู ดตามและประเม นผลตามนโยบายการจูัดการศึกษา 
ของกระทรวงศูึกษาธ การให้กับหนู่วยงานการศูึกษาและสถานศูึกษาทราบูเพ่ือพร้อมรูับการต ดตามูประเม นผล 

4.๑๐ูประสาน/ท าหนูังสูือราชการแจู้งเรื่องการต ดตามตู่อหนู่วยงานการศูึกษา 
4.๑๑ูดาเน นการตรวจราชการูตู ดตามและประเม นผลตามปฏู ทู นและแบบตรวจราชการทูี่ก าหนด 
4.๑๒ูจูัดท าสรุปรายงานผลการตรวจราชการูตู ดตามและประเม นผล 
4.๑๓ูเสนอรายงานผลการตรวจราชการฯูตู่อคณะอนูุกรรมการบร หารราชการเชู งยุทธศาสตร์และู 

กศจ.ูเพ่ือพู จารณาูเสนอแนะ/สูั่งการ 
- กรณูีเสนอแนะ/สูั่งการูดาเน นการปรับปรงุตามขู้อู4.12ูแลู้วดาเน นการต่อไปตามขู้อู4.14 
- กรณูีพ จารณาเหู นชอบูดาเน นการต่อไปตามขู้อู4.14 

4.14ูรายงานผลการตรวจราชการตอ่ส านักงานปลูัดกระทรวงศูึกษาธ การูท างานระบบู 
E-Inspection  ส านักงานศูึกษาธ การภาคูดู้วยเลู่มรายงานูและประชาสูัมพูันธ์ผลการตรวจราชการต่อ
หนู่วยงานท างานการศูึกษา/สถานศูึกษาทูุกสูังกัด 
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5. Flow Chart การปฏิบีัตีิงาน 
 
 

งานศึกษาีวิเคราะห์ข้อม ลสารสนเทศีเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการีจัดท าแผนรองรับการตรวจราชการ 

และด าเนินการเก ่ยวกับการตรวจราชการของผ ้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ 

ติดตามและประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง 
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6.  แบบฟอรี์มท ใ่ช้  
6.๑ู แบบบูันทูึกการตรวจราชการ 
6.๒ู แบบรายงานการตรวจราชการ 

 
 

7.  ข้อกฎหมายท เ่กี ่ยวขี้อง 
7.๑ูพระราชบัญญูัตู ระเบูียบบร หารราชการกระทรวงศูึกษาธ การูพ.ศ.ู2546 (มาตราู20) 
7.๒ูระเบูียบส านักนายกรูัฐมนตรวีู่าดู้วยการตรวจราชการูพ.ศ.ู2548 (ขู้อู8) 
7.๓ูระเบูียบกระทรวงศูึกษาธ การูว่าดู้วยการตรวจราชการูการต ดตามูตรวจสอบูและประเม นผลการจูัด 

การศูึกษาูพ.ศ.ู2560 
 
 

8. เอกสารอี้างอีิง 
คู ่มือสนูับสนูุนการตรวจราชการูตู ดตามูตรวจสอบและประเม นผลการจูัดการศึกษาของ 

กระทรวงศูึกษาธ การูประจาปีงบประมาณของแตู่ละปี 



คูม่ือการปฏิบตัิงาน กลุม่นิเทศ ตดิตาม และประเมินผล ส านกังานศกึษาธิการจงัหวดัเลย ู๑๕ 

 

9. กระบวนงานและมาตรฐานงาน 
ชื่องานี(กระบวนงาน)ีศูึกษาูว เคราะหู์ขู้อม ลสารสนเทศูเพืู่อสนูับสนูุนการตรวจราชการูจัดท าแผนรองรับการตรวจราชการูและดาเนู นการเกูี่ยวกับการตรวจราชการของผู ้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการู

ตู ดตามและประเม นผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง 
วีัตถีุประสงคีี์1.ูเพูื่อจูัดท าขู้อม ลูสารสนเทศท างานการศูึกษาในภาพรวมระดูับจูังหวูัดูสนูับสนูุนการตรวจราชการ 

2. เพูื่อจูัดท าแผนการตรวจราชการูต ูดตามและประเม ูนผลตามนโยบายการจูัดการศูึกษาของกระทรวงศูึกษาธ ูการ 
3. เพูื่อนู เทศูต ูดตามูตรวจเยููี่ยมูและประเม นผลการจดัู การศูึกษาตามนโยบายของกระทรวงศูึกษาธู การ 

ลำดีับท  ่ ผังขั้นตอนการดาเนีินการ รายละเอี ยดงาน เวลาดาเนีินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผ ้รีับผีิดชอบ 
1-2 

 

ศูึกษาบทบาทหน้าทูี่/กระบวนการสนับสนุนการตรวจราชการูเพูื่อต ูดตามู
และตูัวชีวู้ัดู(KPI) ตามประเดู นนโยบายการจูัดการศูึกษาของกระทรวงศกูึูษาธ ูการ 

1. ศูึกษาบทบาทหน้าทูี่/กระบวนการสนับสนุนการตรวจราชการู
และตูัวชีวู้ัดู(KPI) ตามประเดู นนโยบายการจูัดการศูึกษาของู
กระทรวงศูึกษาธ ูการ 
2. จูัดท าแนวท างกระบวนการตรวจราชการเพื่อเตรูียมประชูุมคณะท างาน 

60ูชั่วโมง แนวท างกระบวนการตรวจู
ราชการ 

กลุ่มู 
น เทศฯ 

3-4 
 

คณะท างานระดูับจังหวัด เูพือ่พ จารณาทบทวนแนวท างานู
การต ูดตามูตรวจสอบประเม นผลการจูัดการศูึกษา 

3. แตู่งตูั้งคณะท างานระดูับจังหวัด 
4. จัดประชุมคณะท างานูเพื่อพ จารณาทบทวนแนวท างาน
การูต ูดตามูตรวจสอบประเม นผลการจดัการศูึกษา 

๔๘ูชั่วโมง คาสัง่แตู่งตูั้งคณะกรรมการ กลุ่มู 
  น เทศฯ 

 

5-6 
 
 
 
 

7-9 

 
จดัท ารายงานข้อม ลสารสนเทศท างานการศูึกษาในภาพรวมระดูับจังหวัด 

 
 
 
 

จัดท าแผนการตรวจราชการูต ูดตามและประเม นผลู
ตามนโยบายการจัดการศูึกษาของกระทรวงศูึกษาธ การ 

 

5. ว เคราะหูู์สังเคราะหู์ขู้อม ลสารสนเทศท างาน
การศูึกษาูภาพรวมระดูับจังหวัด 
6. จำแนกประเภทของขู้อม ลูสอดคล้องกับตูัวชี้วัดการตรวจู
ราชการของหนู่วยงานการศูึกษาในจังหวัด 
7. จัดท ายกรู่างแผนการตรวจราชการูต ูดตามและู
ประเม นผลตามนโยบายการจูัดการศูึกษาของู
กระทรวงศูึกษาธ การตามบร ูบทของจังหวัด 
8. เสนอแผนฯูตู่อคณะอนูุกรรมการบร ูหารราชการเช ง 

 

๑๘0ูชั่วโมง รายงานข้อม ลสารสนเทศท างู
การศูึกษาระดูับจังหวัด 

 
 
 
๑๘0ูชั่วโมง - ยกรู่างแผนการตรวจราชการู

ต ูดตามและประเม นผล 
 

-ยกรู่างแผนการตรวจราชการ 

 

-กลุมู่ 
น เทศฯ 
-คณะู
กรรมการ 

กลุ่มูน 
เทศฯ 

เสนอแผนตู่อูคณะอนูุกรรมการบร ูหารราชการ
เช งยูุทธศาสตรู์ูและูกศจ.ูเพื่อพ จารณา 

ูเหู นชอบ 

 

ไม่เหู นชอบ 
 

 
ปรูับปรูุง 

ยูุทธศาสตรูู์และูกศจ.ูเพือ่พ ูจารณา 
- กรณูีพ จารณาไม่เห นชอบูดาเน ูนการปรูับปรูุงตามขู้อู7 

แล้วดาเน ูนการตู่อไปตามขู้อู10 
- กรณูีพ จารณาเห ูนชอบูดาเน ูนการตู่อไปตามขู้อู10 

9. แจ้งปฏู ท นและแบบบูันทึกการตรวจราชการูต ูดตามและ 

ต ูดตามและประเม นผลู
ฉบูับสมบ ูรณู์ 
 

 
 
-ปฏู ท นการตรวจราชการ 

แจู้งปฏ ูทู นและแบบบูันทูึกการตรวจราชการูต ูดตามและประเม นผลตามนโยบาย 
การจูัดการศูึกษาของกระทรวงศูึกษาธ ูการใหู้กูับหน่วยงานการศูึกษาและสถานศูึกษาทราบ 

ประเม นผลตามนโยบายการจูัดการศูึกษาของู
กระทรวงศูึกษาธ การใหู้กับหนู่วยงานการศูึกษาและู
สถานศูึกษาทราบูเพือ่พรู้อมรูับการต ูดตามูประเม นผล 

-แบบบูันทึกการตรวจราชการู
(แบบูรต.1,2) 

10-11 10. ประสาน/ท าหนูังสูือราชการแจ้งเรููื่องการต ูดตามตู่อ 240ูชั่วโมง แบบบูันทึกการตรวจราชการ กลุ่ม 
ดำเน ูนการตรวจราชการูต ูดตามและประเม นผลตามปฏู ท นที่ก าหนด หนู่วยงานการศูึกษา 

11. ดาเน ูนการตรวจราชการูต ูดตามและประเม นผลตามู
ปฏู ท นและแบบตรวจราชการที่กำหนด 

(แบบูรต.1,2) น เทศฯ 

เห นชอบ 

11 -12 



คูม่ือการปฏิบตัิงาน กลุม่นิเทศ ตดิตาม และประเมินผล ส านกังานศกึษาธิการจงัหวดัเลย ู16 

 

 

ลำดีับท  ่ ผังขั้นตอนการดาเนีินการ รายละเอี ยดงาน เวลาดาเนีินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผ ้รีับผีิดชอบ 

12-13  
สรูุปรายงานผลการตรวจราชการูต ูดตามและประเม นผล 

 
 

เสนอรายงานผลูการตรวจราชการฯูตู่อ
คณะอนุกรรมการ 

บร หารราชการเช งยูุทธศาสตร์ูและูกศจ. ปรูับปรูุง 
เพอูืู่ พ ูจารณา/สั่งการ เสนอแนะ/สัง่การ 

 
 

เห นชอบ 

12. จัดท าสรุปรายงานผลการตรวจราชการูต ูดตามและ 
ประเม นผล 
13. เสนอรายงานผลการตรวจราชการฯตู่อู
คณะอนูุกรรมการ 
บร ูหารราชการเช งยูุทธศาสตรู์และูกศจ.ูเพื่อพ จารณาสั่งการ 

- กรณูีเสนอแนะ/สัง่การูดาเน ูนการปรูับปรูุงตามขู้อู12 
แล้วดาเน ูนการตู่อไปตามขู้อู14 

- กรณูีพ จารณาเห ูนชอบูดาเน ูนการตู่อไปตามขู้อู14 

240ูชั่วโมง -รายงานผลการตรวจราชการ 
ต ูดตามและประเม นผล 

 

14  
 

รายงานผลการตรวจราชการตู่อส านักงานปลัดกระทรวงศูึกษาธ ูการู
ส านักงานศูึกษาธ ูการภาคและประชาสัมพูันธู์ผลการตรวจราชการู

ตู่อหน่วยงานท างานการศูึกษาูและสถานศูึกษาทุกสังกดัู  

14. รายงานผลการตรวจราชการตู่อส านักงานปลูัดกระทรวง 
ศูึกษาธ การูท างานระบบูE-Inspection ส านักงาน
ศูึกษาธ การูภาคูดู้วยเล่มรายงานูและประชาสัมพันธ์ผลการ
ตรวจูราชการตู่อหนู่วยงานท างานการศูึกษา/สถานศูึกษา
ทูุกสังก ัด 

240ูชั่วโมง -รายงานผลการตรวจราชการ 
ต ูดตามและประเม นผล 
-ระบบูE-Inspection 

กลุ่ม 
นู เทศฯ 

เอกสารอี้างอีิงี:ี คู ่มือสนบัสนนุการตรวจราชการูต ูดตามูตรวจสอบและประเม นผลการจัดการศูึกษาของกระทรวงศูึกษาธ การูประจาปูีงบประมาณููพ.ศ.ู2561 
คำอธีิบายสัญลีักษณี์ผังขั้นตอน จุดเรู ่มตู้นหรูือส ้นสดุกระบวนงาน ก จกรรมงานหรูือการปฏ ูบูัต ู การตูัดส นใจ ท ูศท างานหรูือการเคลื่อนไหวของงานู จูุดเช่ือมตอูู่ระหว่างหนู้าู(ถู้าไม่จบภายในู1ูหนู้า) 



คู ่มือการปฏู บัตู งานูกลุ่มน เทศูตู ดตามูและประเม นผลููส านักงานศึกษาการจังหวัดเลย  ูู17 

 

งานท ่ี 3 
งานส่ังการ กี ากับีดี แล เีรี่งรีัดีตีิดตามและประเมีินผลการปฏิบีัตีิงานของสี่วนราชการหรีือหน่วยงาน 

และสถานศีึกษาในสีังกีัดกระทรวงศึกษาธิการในจีังหวีัดให้เปี นไปตามนโยบายของกระทรวงศีึกษาธิการและยีุทธศาสตรี์ชาตีิ 
 

ชื่องานีีงานสูั่งการ กู ากับ ดูู แล เูรง่รัด ตูู ดตามและประเม นผลการปฏู บัตู งานของสู่วนราชการหรอืหนู่วยงานและสถานศูึกษาู 
ีีในสูังกูัดกระทรวงศูึกษาธู การในจูังหวัดใหู้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศูึกษาธ การและยูุทธศาสตรู์ชาตู  

1. วีัตถีุประสงค์ 
เพ่ือก ากับ ดูู แล เูรง่รูัด ตูู ดตามและประเม นผลการปฏู บัตู งานของหนู่วยงานการศูึกษาและสถานศูึกษาทูุกสูังกัดตามขู้อสูั่งู

การของผู ้ตรวจราชการูและูกศจ. 
 

2. ขอบเขตงาน 
หนู่วยงานการศูึกษาูหมายถูึงูหนู่วยงานการศูึกษาตามกฎหมายูทูี่จูัดการศึกษาในจูังหวัดูประกอบดู้วย 
1. หนู่วยงานในสูังกัดกระทรวงศูึกษาธ การูไดู้แก่ 

1) ส านักงานคณะกรรมการการศูึกษาขูั้นพ้ืนฐาน 
2) ส านักงานคณะกรรมการการอาชูีวศูึกษา 
3) ส านักงานการศูึกษานอกระบบและการศูึกษาตามอัธยาศูัย 
4) ส านักงานคณะกรรมการสู่งเสร มการศูึกษาเอกชน 
5) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศูึกษา 

2. หนู่วยงานนอกสูังกัดกระทรวงศูึกษาธ การูได้แก่ 
1) ส านักงานตำรวจแหู่งชาตู  
2) องคู์การบร หารสู่วนจูังหวดัู/ูองคู์กรปกครองสวนทู้องถ ่น 
3) ส านักงานพระพุทธศาสนา 
4) กระทรวงการทู่องเทูี่ยวและกีฬา 
๕)ูอ่ืนูๆ 

 

3. ค าจำกัดความ 
3.1ูการสูั่งการูก ากับูดู แลูหมายถึงูการดาเน นงานตามขู้อเสนอแนะของผู ้ตรวจราชการูกระทรวงศูึกษาธ การ 

คณะกรรมการศูึกษาธ การจูังหวัด 
3.2ูนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศูึกษาธ การูหมายถูึงูประเดู นทูี่เปู นจูุดเน้นเชู งลูึกเฉพาะเรื่องของ 

กระทรวงศูึกษาธ การูทูี่เปู นมาตรการสำคูัญในการตรวจูตู ดตามูเร่งรัดูใหเ้กู ดผลสูัมฤทธ ์และประโยชนู์สู งสูุด 
3.3ูยุทธศาสตร์ชาตู ดู้านการศูึกษาูหมายถูึงูยุทธศาสตรพ์ูัฒนาการศูึกษาของกระทรวงศูึกษาธ การ 

4. ขั้นตอนปฏิบีัตีิงาน 
4.1ูแตู่งตูั้งกรรมการก ากับูดู แล เูรู่งรูัดูตู ดตามและประเมู นผลการปฏู บูัตู งานของหน่วยงานการศูึกษาและสถานศูึกษา 

ทูุกสูังกัดตามขู้อสูั่งการของผู ้ตรวจราชการูและูกศจ. 
4.2ูประชูุมูวางแผนูและก าหนดแนวท างานการก ากับ ดูู แล เูรง่รัด ตูู ดตามและประเม นผลการปฏ บูัตู งานของหนู่วยงาน 

การศูึกษาและสถานศูึกษาในสูังกูัดกระทรวงศูึกษาธู การในจูังหวูัดตามขู้อสูั่งการของผู ้ตรวจราชการูและ กูศจ. 
4.3ูจูัดท าแบบบันทูึกการก ากับ ดูู แล เูรง่รัด ตูู ดตามสูังกัดในจูังหวูัดตามข้อสูั่งการ 
4.4ูด าเน นการก ากับ ดูู แล เูรง่รูัด ตูู ดตามและประเม นผลการปฏ บูัตู งานของหนู่วยงานการศูึกษาและสถานศูึกษาทูุก 

สังกัดในจังหวัดตามข้อสั่งการ 
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4.5ููสูุ่มสถานศูึกษาในจูังหวัดครอบคลูุมทูุกหนู่วยงานการศูึกษาูศูึกษาน เทศก์ลงพ้ืนทูี่ตู ดตามและประเม นผลููู
การด าเน นงานของสถานศูึกษา 

4.6ููสรปุและจูัดท ารายงานผลการก ากับ ดูู แล เูรง่รัด ตูู ดตามและประเม นผลการปฏ บูัตู งานของหนู่วยงานการศูึกษาและู
สถานศูึกษาทูุกสูังกูัดในจูังหวัดตามขู้อสูั่งการของผู ้ตรวจราชการูและูกศจ. 

4.7ููเสนอรายงานสรุปผลการก ากับ ดูู แล เูรง่รัด ตูู ดตามและประเม นผลตู่อคณะอนูุกรรมการบร หารราชการ 
เชู งยุทธศาสตร์ูและูกศจ.ูเพ่ือทราบ 

4.8ููประชาสูัมพันธ์ผลการปฏ บูัตู งานตามขู้อสูั่งการใหู้หนู่วยงานการศูึกษาและสถานศูึกษาทูุกสูังกูัดทราบเพ่ือพัฒนาตู่อไป 
 

5. Flow Chart การปฏิบีัตีิงาน 
งาน ส่ัีงการ กี ากับีดี แล เีรี่งรีัด ตีีิดตามและประเมีินผลการปฏิบีัตีิงานของสี่วนราชการหรีือหน่วยงานท างานการศึกษา 

และสถานศีึกษาทีุกสังกีัดกระทรวงศีึกษาธีิการในจีังหวีัดให้เปี นไปตามนโยบายของกระทรวงศีึกษาธิการและยีุทธศาสตรี์ชาตีิ 
 

 

คณะกรรมการก ากับ ดูู แล เูรู่งรูัด ตูู ดตามและประเมู นผลู 

การปฏ บัตู งานของสู่วนราชการหรือหนู่วยงานและสถานศูึกษาทูุกสูังกูัด 
ตามขู้อสูั่งการของผู ้ตรวจราชการูและูกศจ. 

 
 
 

ทบทวนผลการต ูดตาม ตูรวจสอบและประเม ูนผลการจูัดการศูึกษา แูละจัดท าู
แบบบูันทึกการก ากับ ดู ูแล เูรู่งรูัด ตู ูดตามและประเม ูนผลการปฏู บัต ูงาน 

ของสู่วนราชการหรูือหนู่วยงานและสถานศูึกษา 
 

 
 

ลงพูื้นทูี่สูุ่มตรวจู(Recheck) สถานศูึกษาทูุกสูังกูัดในจังหวูัด 
ตามขู้อสูั่งการของผู ้ตรวจราชการูและูกศจ. 

 
 
 

จูัดท ารายงานผลการก ากับ ดูู แล เูรู่งรูัด ตูู ดตามและประเมู นผล 
การปฏ บัตู งานของหนู่วยงานการศูึกษาและสถานศูึกษาทูุกสูังกัดในจูังหวูัด 

 
 
 

เสนอรายงานสรุปผล 
การก ากับ ดูู แล เูร่งรัด ตูู ดตามและประเมู นผลูตู่อ
คณะอนูุกรรมการบร หารราชการเชู งยุทธศาสตร์ู

และูกศจ.ูเพูื่อทราบ 

 
 
 
 
 
เสนอแนะ/สูั่งการ 

 
 

ปรูับปรูุง 

 
 

เห นชอบ 
 

 
 

ประชาสูัมพูันธ์ผลการปฏ บัตู งานของหนู่วยงานการศูึกษาู
และสถานศูึกษาทูุกสูังกัดตามขู้อสูั่งการ 
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6. แบบฟอรี์มท ใ่ช้ 
6.1ู แบบบูันทูึกการนู เทศูก ากับูตู ดตาม 
6.2ู แบบฟอรู์มรายงานผลการก ากับ ดูู แล เูร่งรูัด ตูู ดตามและประเม นผลการปฏ บูัตู งาน 

 
7. ข้อกฎหมายท เ่กี ่ยวขี้อง 

7.1ููพระราชบัญญูัตู ระเบูียบบร หารราชการกระทรวงศูึกษาธ การูพ.ศ.ู2546 (มาตราู20) 
7.2ููระเบูียบส านักนายกรูัฐมนตรวีู่าดู้วยการตรวจราชการูพ.ศ.ู2548 (ขู้อู8) 
8.3ููระเบูียบกระทรวงศูึกษาธ การูว่าดู้วยการตรวจราชการูการต ดตามูตรวจสอบูและประเม นผลการจูัด 

การศูึกษาูพ.ศ.ู2560 
 
 

8. เอกสารอี้างอีิง 
คู ่มือสนูับสนูุนการตรวจราชการูตู ดตามูตรวจสอบและประเม นผลการจูัดการศึกษาของกระทรวงศูึกษาธ การู

ประจาปีงบประมาณแตู่ละปี 



ค มื่อการปฏ บัต งานูกลุ่มน เทศูต ดตามูและประเม นผลูส านักงานศึกษาธ การจังหวัดเลย ู๒๐ 

 

 

เสนอรายงานสรุ ปผล 

การก ากับ ดุ ุแล เุร ุงรุัด ตุ ุดตามและประเม ุนผลุตุ อ

คณะอนุ กรรมการบรุ หารราชการเช งยุ ทธศาสตร ุุ และุกศจ.ุ 

9. กระบวนงานและมาตรฐานงานี 
ชื่องานีงาน สููั่งการ กู ากับ ดูู แล เูรู่งรูัด ตูู ดตามและประเมู นผลการปฏู บตัู งานของหนู่วยงานการศูึกษาและสถานศูึกษาทูุกสูังกูัดกระทรวงศูึกษาธ การในจูังหวัดใหู้เปู นไปตามนโยบายของกระทรวงศูึกษาธู การและยูุทธศาสตร์ชาตู  

วีัตถีุประสงคีี์ เพ่ือก ากับูดู แล เูรง่รัด ตูู ดตามและประเม นผลการปฏ บูัตู งานของหนู่วยงานการศูึกษาและสถานศูึกษาทูุกสูังกูัดตามขู้อสูั่งการของผู ้ตรวจราชการูและ กูศจ. 
ลาดีับท  ่ ผังขั้นตอนการดาเนีินการ รายละเอี ยดงาน เวลาดาเนีินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผ ร้ีับผีิดชอบ 

1 1. แตู่งตูั้งกรรมการก ากับ ดู ูแล เูรู่งรูัด ตู ูดตามและ 45ูชูั่วโมง คาสูั่งแตู่งตูั้งคณะกรรมการ กลุ่ม 
คณะกรรมการก ากับ ดู ูแล เูรู่งรูัด ตู ูดตามและประเม ูนผลการปฏ ูบูัต ูงาน 

ของหนู่วยงานการศูึกษาและสถานศูึกษาทูุกสังกูัดู
ตามขู้อสัง่การของผ ต้รวจราชการูและ กูศจ. 

ประเม ูนผลการปฏู บตั ูงานของหนู่วยงานการศูึกษาและู
สถานศูึกษาทุกสูังกูัดตามขู้อสูั่งการของผู ้ตรวจู
ราชการูและ กูศจ. 

นู เทศฯ 

2-3 2. ประชูุมูวางแผนูและกาหนดแนวท างการก ากับ 257ูชูั่วโมง แบบบันทึกการก ากับ ดู ูแล -กลุ่ม 
ทบทวนผลการต ูดตาม ตูรวจสอบและประเม ูนผลการจูัดการศูึกษา แูละ 

จูัดท าแบบบูันทูึกการก ากับ ดู ูแล เูรู่งรูัด ตู ูดตามและประเม ูนผลู
การปฏู บตั ูงานของสว่นราชการหรูือหนู่วยงานและสถานศูึกษา 

 

ด ูแล เูรู่งรูัด ตู ูดตามและประเม ูนผลการปฏู บตั ูงานของู
หนู่วยงานการศูึกษาและสถานศูึกษาในสูังกูัดู
กระทรวงศูึกษาธ ูการในจูังหวูัดตามขู้อสูั่งการของู
ผู ้ตรวจราชการูและ กูศจ. 
3. จูัดท าแบบบูันทูึกการก ากับ ดู ูแล เูรู่งรูัด ตู ูดตาม 

 

เรู่งรูัด ตู ูดตามและู
ประเม ูนผล 

นู เทศฯ 
-คณะู
ท างาน 

4-5 4. ดาเน ูนการก ากับ ดู ูแล เูรู่งรูัด ตู ูดตามและ ๓๕๐ูชูั่วโมง แบบบันทึกการก ากับ ดู ูแล กลุ่ม 
ลงพู้ืนทีสูุ่่มตรวจู(Recheck) สถานศูึกษาทุกสูังกูัดในจูังหวูัด 

ตามขู้อสูั่งการของผู ้ตรวจราชการูและ กูศจ. 
ประเม ูนผลการปฏู บตั ูงานของหนู่วยงานการศูึกษาและู
สถานศูึกษาทุกสูังกูัดในจูังหวูัดตามขู้อสูั่งการ 
5. สูุ่มสถานศูึกษาในจูังหวูัดครอบคลูุมทุกหนู่วยงานู
การศูึกษาูศูึกษานู เทศก์ลงพูื้นทีต่ ูดตามและู
ประเม นผลการดาเน ูนงานของสถานศูึกษา 

เรู่งรูัด ตู ูดตามและู
ประเม ูนผลการปฏู บตั ูงาน 

นู เทศฯ 

6 6. สรูุปและจูัดท ารายงานผลการก ากับ ดู ูแล เูรู่งรูัด ๑๐๕ููชูั่วโมง สรูุปรายงานผลการก ากับ กลุ่ม 
จูัดท ารายงานผลการก ากับ ดู ูแล เูรู่งรูัด ตู ูดตามและประเม ูนผล 

การปฏู บตั ูงานของหนู่วยงานการศูึกษาและสถานศูึกษาู
ทุกสูังกัดในจูังหวูัด 

7 
เสนอรายงานผล 

การตรวจราชการฯูตู่อคณะอนกุรรมการบร ูหารราชการ 

 
 
 
 
 
 
ปรูับปรูุง 

 

ต ูดตามและประเม ูนผลการปฏู บตั ูงานของหนู่วยงานู
การศูึกษาและสถานศูึกษาทูุกสูังกัดในจูังหวูัดูตาม
ขู้อสูั่งการของผู ้ตรวจราชการูและ กูศจ. 

7. เสนอรายงานสรูุปผลการก ากับ ดู ูแล เูรู่งรูัด ตู ูดตามู
และประเม ูนผลตู่อคณะอนูุกรรมการบรู หารราชการู
เช งยูุทธศาสตรูู์และูกศจ.ูเพูื่อทราบ 

 
 
 
 
 
๓๕ูชูั่วโมง 

 

ด ูแล เูรู่งรูัด ตู ูดตามและู
ประเม ูนผลการปฏู บตั ูงาน 

นู เทศฯ 

เช งยูุทธศาสตรู์ูและูกศจ.ูเพูู่ือพ ูจารณา/สูั่งการ เสนอแนะ/สูั่งการ 
 

เห นชอบ 



ค มื่อการปฏ บัต งานูกลุ่มน เทศูต ดตามูและประเม นผลูส านักงานศึกษาธ การจังหวัดเลย ู21 

 

 

ลำดีับท  ่ ผังขั้นตอนการดาเนีินการ รายละเอี ยดงาน เวลาดาเนีินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผ ร้ีับผีิดชอบ 

8  
 
 

ประชาสูัมพูันธู์ผลการปฏู บตั ูงานตามขู้อสูั่งการูให้
หนู่วยงานการศูึกษาและสถานศูึกษาทูุกสูังกัดทราบเพูื่อพูัฒนาตู่อไป 

8. ประชาสูัมพูันธู์ผลการปฏู บตั ูงานตามขู้อสูั่งการให้ 
หนู่วยงานการศูึกษาและสถานศูึกษาทูุกสูังกัดทราบ 
เพูื่อพูัฒนาตู่อไป 

๓๔ูชั่วโมง  กลุ่ม 
นู เทศฯ 

เอกสารอาี้ีงอีิงี:ีีคู ่มือสนูับสนูุนการตรวจราชการูต ูดตามูตรวจสอบและประเม นผลการจูัดการศูึกษาของกระทรวงศูึกษาธู การูประจาปูีงบประมาณู พ.ศ.ู2561 
คำอธิบายสัญลักษณี์ผังขั้นตอน จุดเรู ่มตู้นหรูือส ้นสุดกระบวนงาน ก จกรรมงานหรูือการปฏ ูบูัต ู การตูัดส นใจ ท ูศท างานหรูือการเคลื่อนไหวของงานู จููุดเชือ่มตู่อระหวู่างหน้าู(ถู้าไม่จบภายในู1ูหน้า) 



ค ่มือการปฏ บัต งานูกลุ่มน เทศูต ดตามูและประเม นผลูส านักงานศึกษาธ การจังหวัดเลย ๒๒ 

 

งานท ่ี4 
งานส่งเสริมและพีัฒนาการวีิเคราะหว์ีิจัยการตรวจราชการ 

 
 

ชือ่งานีงานสู่งเสร มและพัฒนาการวู เคราะห์ว จูัยการตรวจราชการ 
 

1. วัตถีุประสงค์ 
1.๑ เพ่ือสู่งเสร มูสนูับสนูุนให้มีการวู จูัยเพ่ือพัฒนากระบวนการบร การจัดการเพ่ือรองรับการตรวจราชการ 
1.๒ เพ่ือสู่งเสร มูสนูับสนูุนูให้มีการแลกเปลูี่ยนเรียนร ้งานูว เคราะห์ูว จัยูทูี่เกี่ยวกับการตรวจราชการ 

 

2.  ขอบเขตงาน 
งานสู่งเสร มและพัฒนาว เคราะห์ว จูัยกระบวนการบร การจูัดการเพ่ือรองรับการตรวจราชการ 

 
3.  ค าจ ากีัดความ 

 
งานสู่งเสรู มและพูัฒนากระบวนการบรู การจูัดการเพูื่อรองรูับการตรวจราชการูหมายถูึงูการปรูับปรูุงู 

และพัฒนาระบบหรอืกระบวนการบร การจัดการเพื่อรองรับการตรวจราชการใหู้ดูีขึนู้เพูื่อใหู้เหมาะและสอดคลู้อง 
กูับบรู บทูสภาพสูังคมูและการเปลูี่ยนแปลงในทูุกๆูดู้าน 

 
 

4. ขั้นตอนปฏิบีัตีิงาน 
 4.๑ูศูึกษาคู้นคว้าเอกสารวู เคราะห์ู ว จัยูเกี่ยวกับการพูัฒนาระบบหรอืกระบวนการบร การจัดการเพ่ือรองรับู
การตรวจราชการ 

 4.๒ูว จัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือกระบวนการบร การจัดการเพ่ือรองรับการตรวจราชการ 
 4.๓ููสู่งเสร มสนูับสนูุนการดาเน นการศูึกษาคู้นคว้าูว เคราะห์ู ว จัยเพ่ือพูัฒนาระบบหรือกระบวนการบรู การ 
จูัดการเพ่ือรองรับการตรวจราชการ 

 4.๔ููสรุปูรายงานผลการวู จูัย 
 4.๕ููนำผลการวู จูัยไปใชู้ในการพูัฒนาระบบหรูือกระบวนการบร การจัดการเพ่ือรองรับการตรวจราชการูููู 
ของจังหวัด 
 4.6ููเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
 



ค ่มือการปฏ บัต งานูกลุ่มน เทศูต ดตามูและประเม นผลูส านักงานศึกษาธ การจังหวัดเลย 23 

 

5.  Flow Chart การปฏิบีัตีิงาน 
 

งานส่งเสริมและพีัฒนาการวีิเคราะหว์ีิจัยการตรวจราชการ 
 
 
 
 

ศึกษาค้นควี้าเอกสารวเิีีคราะหีี์วีิจีัยีเกี ่ยวกีับการพีัฒนาระบบี
หรือกระบวนการบรีิการจีัดการเพีื่อรองรับการตรวจราชการ 

 
 
 
 
 

วีิจีัยเพีื่อพีัฒนาระบบหรีือกระบวนการบรีิการจีัดการีีีี
เพีื่อรองรับการตรวจราชการในสงักีัดกระทรวงศีึกษาธีิการในจีังหวีัด 

 
 
 

ส่งเสริมสนีับสนีุนการดำเนีินการศีึกษาค้นควี้าีวีิเคราะหีี์วีิจีัยเพอ่ืี พีัฒนาระบบหรือ 
กระบวนการบรีิการจีัดการเพีื่อรองรับการตรวจราชการ 

 
 
 

สรุปีรายงานผลการวีิจีัย 
 
 
 
 

นำผลการวีิจีัยไปใช้ในการพีัฒนาระบบหรือกระบวนการี
บริการจีัดการเพีื่อรองรับการีและตรวจราชการของจีังหวีัด 

 
 
 
 
 
 

6. แบบฟอรี์มท ใ่ช้ 
6.1ู แบบรายงานผลการวู จูัย 
6.2ู แบบฟอรู์มรายงานผลการก ากับ ดูู แล เูรง่รูัด ตูู ดตามและประเม นผลการปฏ บูัตู งาน 

7. ข้อกฎหมายท เ่กี ่ยวขี้อง 
7.1ููพระราชบัญญูัตู ระเบูียบบร หารราชการกระทรวงศูึกษาธ การูพ.ศ.ู2546 (มาตราู20) 
7.2ููระเบูียบส านักนายกรูัฐมนตรวีู่าดู้วยการตรวจราชการูพ.ศ.ู2548 (ขู้อู8) 
7.3ููระเบูียบกระทรวงศูึกษาธ การูว่าดู้วยการตรวจราชการูการต ดตามูตรวจสอบูและประเม นผลการจูัด 

การศูึกษาูพ.ศ.ู2560 
 
 

8. เอกสารอี้างอีิง 
คู ่มือสนูับสนูุนการตรวจราชการูตู ดตามูตรวจสอบและประเม นผลการจูัดการศึกษาของกระทรวงศูึกษาธ การู

ประจำปีงบประมาณแตู่ละปี 
 



ค ่มือการปฏ บัต งานูกลุ่มน เทศูต ดตามูและประเม นผลูส านักงานศึกษาธ การจังหวัดเลย ู24 
 

 
 

 
 

   9. ชีื่องานี(กระบวนงาน)ีีงานสี่งเสรีิมและพีัฒนาการวีิเคราะห์วีิจีัยการตรวจราชการ 
 

วีัตถีุประสงค์ีี๑.ู เพ่ือสู่งเสร มูสนูับสนูุนให้มีการวู จูัยเพ่ือพัฒนากระบวนการบร การจัดการเพ่ือรองรบัการตรวจราชการ 
๒.ููเพ่ือสู่งเสร มูสนูับสนูุนูให้มีการแลกเปลูี่ยนเรียนร ้งานูว เคราะห์ู ว จัยูทูี่เกีย่วกูับการตรวจราชการ 

ลำดีับท  ่ ผังขั้นตอนการดาเนีินการ รายละเอี ยดงาน เวลาดาเนีินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผ ร้ีับผีิดชอบ 
 

1. ๑)ูศูึกษาคู้นควู้าเอกสารวู เคราะห์ู ว ูจูัยูเกีย่วกับการู
พูัฒนาระบบหรูือกระบวนการบรู การจูัดการเพูื่อรองรูับู
การตรวจราชการ 
๒)ูว ูจูัยเพูื่อพูัฒนาระบบหรูือกระบวนการเกูี่ยวกับการู
พูัฒนาระบบหรูือกระบวนการบรู การจูัดการเพูื่อรองรูับ 
การตรวจราชการ 
๓)ูสู่งเสรู มสนูับสนูุนการดาเน ูนการศูึกษาคู้นควู้า 
วู เคราะห์ูว ูจูัยเกูี่ยวกับการพูัฒนาระบบหรูือกระบวนการู
บรู การจูัดการเพูื่อรองรูับการตรวจราชการ 
๔)ูสรูุปูรายงานผลการว ูจูัย 
5) นำผลว ูจูัยไปใชู้ในการพูัฒนาระบบหรูือกระบวนการู
เกูี่ยวกับการพูัฒนาระบบหรูือกระบวนการบรู การจูัดการ 
เพูื่อรองรูับการตรวจราชการ 

 

๓๖๕ูชูั่วโมง 
 
 
 
 

๑๒๖๐ู ชูั่วโมง 
 
 
 
 

๖๓๐ููชูั่วโมง 
 
 

๒๔๐ููชูั่วโมง 
๔๒๐ููชูั่วโมง 

 

คูุณภาพของวู เคราะห์ู
ว ูจูัยูที่เกูี่ยวกับการู
พูัฒนาระบบหรูือู
กระบวนการบรู การู
จูัดการเพูื่อรองรูับการู
ตรวจราชการ 

 

กลุ่มนู เทศฯ 

 
 
 
 
 
 
เอกสารอี้างอีิงี:ี ๑.ูคาสั่งหูัวหนู้าคณะรูักษาความสงบแหงูู่ชาตู ทีู่ ๑๙/๒๕๖๐ูเรูื่องการปฏ ูร ูปการศูึกษาในภู ม ูภาคของกระทรวงศูึกษาธ การลงวันทีู่ ๓ูเมษายนู๒๕๖๐ููู๒.ูแผนการศูึกษาแหู่งชาต ูู พ.ศ.ู๒๕๖๐ู– ๒๕๗๙ 
คำอธีิบายสัญลีักษณี์ผังขั้นตอนีจุดเรู ่มตู้นหรูือส ้นสดุกระบวนงาน ก จกรรมงานหรูือการปฏ ูบูัต ู การตูัดส นใจท ศท างานหรูือการเคลื่อนไหวของงาน จูุดเช่ือมตู่อระหวา่งหนู้าู(ถู้าไม่จบภายในู1ูหนู้า)ู 

 

** ปฏิบีัตีิงานรี่วมกีับหรีือสนีับสนีุนการปฏิบีัตีิงานของหนี่วยงานอีื่นท เ่กี ่ยวข้องหรีือท ่ไดี้รีับมอบหมาย 
 
 
 

 



คูมื่อการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย   ๒๕ 

ส่วนที ่3 
การปฏิบัติงานกลุ่มงานบรูณาการการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

 

การปฏ ิบ ัต ิงานบ ูรณาการการน ิเทศ ต ิดตาม และประเม ินผล ม  กรอบกระบวนงานภายในกล ุ ่มจานวน 3 งาน 
และการปฏ ิบัต ิงานรว่มกับหรือสน ับสน ุนการปฏิบ ัต ิงานของหน ่วยงานอ่ืนท  ่เก ่ยวข้องหรือท  ่ได ้รับมอบหมาย ด ังน  ้ 

1.  งานข ับเคล ื่อน ประสานงาน เร ่งร ัด ก ากับ ต ิดตาม ตรวจสอบ และประเม ินผลการบร ิหาร 
จ ัด การศ ึกษาของหน ่วยงานท างการศ ึกษา 

2. งานส ่งเสริม สน ับสน ุน และด าเนินการเก ่ยวก ับงานด ้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนวการศ ึกษา 
ท ุกระด ับและท ุกประเภท การต ิดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจ ัดการศ ึกษา 

๓. งานส ่งเสรมิและพัฒนาการว ิเคราะห์วิจ ัยการน ิเทศ ต ิดตาม และประเมินผล 
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งานที่ ๑ 
งานบ ูรณาการขับเคลื่อน  ประสาน  เร่งร ัด ก ากับ  ต ิดตาม  ตรวจสอบและประเมนิผล 

การบริหารจัดการศ  กษาของหน ่วยงานท างการศ  กษา 
 
 

ชือ่งาน งานขับเคล ื่อน  ประสาน  เร่งรัด ก ากับ ต ิดตาม  ตรวจสอบและประเมินผล
การบริหารจัดการศ ึกษาของหน ่วยงานท างานการศ ึกษา 

 

1. ว ัตถ ุประสงค์ 
เพ่ือเป  นแนวท างในการขับเคล ื่อน ประสานงาน เร ่งร ัด ก ากับ ต ิดตาม ตรวจสอบ และประเม ินผลการบร ิหาร 

จ ัดการศ ึกษาของหน ่วยงานท างานการศ ึกษา 
 

2. ขอบเขต 
ด าเนินงานขับเคล ื่อน ประสานงาน เร่งรัด ก ากับ ต ิดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจ ัดการศ ึกษา 

ของหน ่วยงานท างานการศ ึกษาตามสภาพความต ้องการจ าเป  นท  ่ได ้วิเคราะหแ์ละสรุปวางแผนรว่มกันก ับหน ่วยงาน
ท  ่เก ่ยวข้อง ซ ึ่งการด าเนินงานน ั้นต ้องไม่ซ้ าซ ้อนกับบทบาทหน ้าท  ่ของหน ่วยงานต ้นส ังกัด 
 

3. ค าจำกัดความ 
3.1 การบริหารจัดการศ ึกษา  หมายถ ึง การด าเนินงานของกล ุ่มบคุคล ซ ึ่งอาจเป  นการด าเนินงานของ 

ผ ู้บริหารร ่วมก ับคร ูหรือบุคลากรในสถานศ ึกษาร่วมกันพัฒนาผ ู้เร ยนให้ม ค ุณภาพ 
3.2 หน ่วยงานท างานการศ ึกษา หมายถ ึง ท ุกหน ่วยงานท  ่จ ัดการศ ึกษาท ุกระด ับ ท ุกส ังกัดในจ ังหวัด 
3.3 การขับเคล ื่อน หมายถ ึง การผล ัก หรือ ด ันให้การด าเนินงานต ่าง ๆ ไปส ู่เป ้าหมายท  ่ก าหนด 
3.4 การประสานงาน  หมายถ ึง การจ ัดระเบ  ยบว ิธ  การท างาน เพ ื่อให ้งานและเจ ้าหน ้าท  ่ฝ่ายต ่าง ๆ ร ่วมม ือ  

ปฏิบ ัต ิงานเป็นน้ าหน ึ่งใจเด  ยวกัน ไม่ท าใหง้านซ ้อนกัน ขัดแย้งก ัน หรือเหล ื่อมล ้ากัน ท ั้งน  ้เพ่ือให้การด าเนินงานเน ้นไป 
อย่างม ค ุณภาพ สอดคล ้องกับวัตถุประสงค ์และนโยบายขององค ์กรอย่างสมานฉันท ์ และม ประส ิทธิภาพ ประส ิทธิผล 

3.5 การต ิดตาม หมายถ ึง การเก  บรวบรวมข ้อม ูลการปฏ ิบ ัต ิงานตามแผนท   ่ก าหนดไว้ เพ่ือนำข ้อม ูลมา 
ประกอบการต ัดสินใจ แกไ้ข ปรับปรุง วิธ  การปฏิบ ัต ิงานให้เป็นไปตามวัตถ ุประสงค ์ 

3.6 การประเม ินผล  หมายถ ึง การนำข ้อม ูลจาการว ัดผลการด าเนินงานการบร ิหารการจ ัดการศ ึกษา 
จากเครื่องมือแบบต ่าง ๆ ท ั้งเช ิงปรมิาณและเช ิงค ุณภาพ นำมาเปร ยบเท  ยบกับเกณฑ ์ท  ่ก าหนดและต ัดส ินใจสรุป 
 

4. ขั้นตอนปฏ ิบ ัต ิงาน 
4.๑ ศ ึกษา  วิเคราะห ์ข้อม ูล สภาพปัจจ ุบัน ป ัญหาเก ่ยวกับการบริหารจัดการศ ึกษาของหน ่วยงานท างาน 

การศ ึกษาท ุกส ังกัดในจ ังหวัด 
   - ส ืบค ้นแหล ่งข ้อม ูล รวมท ั้งหน่วยงานต ่าง ๆ ท  ่เก  ่ยวข ้องก ับการบร ิหารจ ัดการศ ึกษาของหน ่วยงาน 

ท างานการศ ึกษาท ุกส ังกัดในจ ังหวัด 
                - วิเคราะหแ์ละส ังเคราะห์ข ้อมูล เอกสารและนโยบายต ่างๆ ท  ่เก ่ยวข้องกับการบร ิหารการศึกษา 

   - ศ ึกษา สำรวจสภาพปัญหา ความต ้องการการบริหารจัดการศ ึกษาของหน ่วยงานท างานการศ ึกษา 
ท ุกระด ับท ุกประเภทและบริบทในพ้ืนท  ่รับผ ิดชอบ 
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4.๒ วางแผนการขับเคล ื่อนและประเมินผลการบริหารจ ัดการศ ึกษารว่มกับห ัวหน ้าหน ่วยงานทางการศ ึกษา  
ท ุกระด ับและท ุกประเภท 

4.๒.๑ พิจารณาก าหนดค ุณสมบตั ิของคณะท างานฯ 
4.๒.๒ ก าหนดบุคคลจากภาคส ่วนท  ่เก ่ยวข้อง เพ่ือแต ่งต ั้งเป  นคณะท างานฯ 
4.๒.๓ ประสานรายช ื่อไปยังหน ่วยงานท  ่เก ่ยวข้อง 
4.๒.๔ จัดท าหน ังส ือประสานขออน ุญาตหน ่วยงาน เพ่ือแต ่งต ั้งเป  นคณะท างานฯ เสนอ ศธจ. ลงนาม 

และจ ัดส ่งหน ังส ือฯ 
  4.๒.๕ รวบรวมรายช ื่อคณะท างานฯ เสนอ ศธจ. เพ่ือพ ิจารณาและใหค้วามเห นชอบบ ุคคลเพ่ือ  

เสนอแต ่งต ั้งเป  นคณะท างานฯ 
4.๒.๖ จัดท าค าสั่งแต ่งต ั้งคณะท างานฯ จัดท ากรอบแนวท างาน 
4.๒.๗ แต ่งต ั้งคณะกรรมการขับเคล ื่อนและประเมินผลการบริหารจัดการศ ึกษาระด ับจ ังหวัด 
4.๒.๘ เสนอค าสั่งแต ่งต ั้งฯ คณะกรรมการ โดยใหป้ระธาน กศจ. แต ่งต ั้ง 
4.๒.๙ แจ ้งและส ่งค าสั่งแต ่งต ั้งเพ่ือทราบ พร ้อมท ั้งเช ิญประช ุม 
4.๒.๑๐ วางแผนการนานโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศ ึกษาธิการเก ่ยวก ับการขบัเคล ื่อน 

ประสาน  เร่งรัด ก ากับ ต ิดตาม  ตรวจสอบและประเมนิผลการบริหารจัดการศ ึกษาของหน ่วยงานท างานการศ ึกษา 
- ก าหนดประเด  นเก ่ยวกับการขบัเคล ื่อน ประสาน เร่งรัด ก ากับ ต ิดตาม  ตรวจสอบและ 

ประเมนิผลการบริหารจัดการศ ึกษาของหน ่วยงานท างานการศ ึกษา 
- ล าดับความสาคัญของนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศ ึกษาธิการเก ่ยวก ับการขบัเคล ื่อน  

ประสาน  เร่งรัด ก ากับ ต ิดตาม  ตรวจสอบและประเมินลการบริหารจัดการศ ึกษาของหน ่วยงานท างานการศ ึกษา 
- จัดท าร่างกรอบการขบัเคล ื่อน ประสาน  เร่งรัด ก ากับ ต ิดตาม  ตรวจสอบและประเมินผล 

การบริหารจัดการศ ึกษาของหน ่วยงานท างานการศ ึกษา 
- ก าหนดกิจกรรมการการขบัเคล ื่อน ประสาน เรง่รัด ก ากับ ต ิดตาม ตรวจสอบและประเมิน 

การบริหารจัดการศ ึกษาของหน ่วยงานท างานการศ ึกษา 
- ท าปฏ ิท ินปฏ ิบัต ิการข ับเคล ื่อน ประสาน  เร่งรัด ก ากับ ต ิดตาม  ตรวจสอบและประเมนิผล 

การบริหารจัดการศ ึกษาของหน ่วยงานท างานการศ ึกษา 
4.3 เสนอแผนการขับเคล ื่อน  ประสาน เร่งรัด ก ากับ ต ิดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการบร ิหารจัด 

การศ ึกษาของหน ่วยงานท างานการศ ึกษา ค าสั่งแต ่งต ั้งคณะกรรมการอน ุกรรมการบริหารราชการเช ิงยุทธศาสตร์และ 
กศจ. พิจารณาเพ่ือทราบ/ข้อเสนอแนะ (ก าหนดเป็นค าสั่งท  ่ 19 ข้อ 8 (2) ) ตามล าดับ 

4.๔ ด าเนินการขับเคล ื่อนและประเมินผลการบร ิหารจัดการศ ึกษาตามแผนงานท  ่ก าหนด 
4.๕  รวบรวม  สร ุปผลและรายงานผลการข ับเคล ื ่อนและประเม ินผลการบร ิหารจ ัดการศ ึกษา  

เสนอ อน ุกรรมการบริหารราชการเช ิงยุทธศาสตร ์และ กศจ. รับทราบและพิจารณาส ั่งการ 
4.๖ แจ ้งหน ่วยงานท  ่เก ่ยวข้องทราบเพ่ือนาผลไปปรับปรงุพัฒนา 
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5. Flow Chart การปฏิบ ัต ิงาน 
 

 

แผนภาพ  งานบ ูรณาการขับเคลื ่อน ประสานงาน เร ่งร ัด ก ากับ ต ิดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการบริหาร 

จัดการศ  กษาของหน ่วยงานท างการศ  กษา 
 
 

ศ ึกษา วิเคราะห ์ข้อมูล สภาพปัจจ ุบัน ป ัญหาเก ย่วก ับการบร ิหาร 
จ ัดการศ ึกษาของหน ่วยงานท างการศ ึกษาท ุกส ังก ัดในจ ังหวัด 

 
 
 
 
 

วางแผนการขบัเคล ื่อนและประเมินผลการบริหารจ ัดการศ ึกษาร่วมกับห ัวหน ้า 
หน ่วยงานท างานการศ ึกษาท ุกระด ับและท ุกประเภท(ตามข ั้นตอนท  ่ 5.2.1 -5.2.10) 
 
 

 
 
 
 
 

เสนอแผนการข ับเคล ื่อน ประสาน เร ่งร ัด ก ากับ ต ิดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการบร ิหารจ ัดการศ ึกษาของหน ่วยงานท างการศ ึกษา ค าสั่งแต ่งต ั้ง
คณะกรรมการอน ุกรรมการบร ิหารราชการเชง ิ ย ุทธศาสตร ์และ กศจ. พ ิจารณา

เพ ื่อทราบ/ข ้อเสนอแนะ 

ปรับปรุงตาม 
ข้อเสนอแนะ 

 

 
 
 
 
 

ร ับทราบ 
 

ด าเนินการขับเคล ื่อนและประเมินผลการบริหารจ ัดการศ ึกษาตามแผนงานท  ่ก าหนด 
 
 
 
 
 

รวบรวม สรุปผลและรายงานผลการขับเคล ื่อนและประเมินผลการบริหารจัดการศ ึกษา 
เสนออน ุกรรมการบริหารราชการเช ิงยุทธศาสตร ์และ กศจ. รบัทราบ 

 
 

ร ับทราบ 
 
 

แจ ้งหน ่วยงานท  ่เก ่ยวข้องทราบเพ่ือนาผลไปปรับปรงุพัฒนา 
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6. แบบฟอร ์มทีใ่ช้ 
6.1 ค ู่มือการประเมินผลการบริหารจดัการศ ึกษาของหน ่วยงานท างการศึกษา 
6.2 แผนการขับเคล ื่อนการบริหารจัดการศ ึกษา 

 
 

7. ข้อกฎหมายท่ีเก ี่ยวข ้อง 
7.1 แผนการศ ึกษาแหง่ชาต ิ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 
7.2 นโยบายของรัฐบาล 
7.3 นโยบายของกระทรวงศ ึกษาธิการท  ่เก ่ยวข้อง 
7.4 ค าสั่งหัวหน ้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิท  ่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 

ของกระทรวงศ ึกษาธิการลงวันท  ่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ 
 
 

8. เอกสารอ ้างอ ิง 
ค ู่มือการบริหารจัดการศ ึกษาของสถานศ ึกษา 
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9. กระบวนงานและมาตรฐานงาน 
ชื่องาน งานบูรณาการข ับเคล ื่อน ประสานงาน เร ่งร ัด ก ากับ ต ิดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบร ิหารจ ัดการศ ึกษาของหน ่วยงานท างการศ ึกษา 
ว ัตถ ุประสงค ์ เพ ื่อเป็นแนวท างในการข ับเคล ื่อน ประสานงาน เร ่งร ัด ก ากับ ต ิดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบร ิหารจ ัดการศ ึกษาของหน ่วยงานท างการศ ึกษา 
ล าดับที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินการ รายละเอ ียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้ร ับผ ิดชอบ 

1 ๑. ศ ึกษา วิเคราะห ์ ข ้อมูล  สภาพป ัจจบุ ัน ป ัญหาเก  ่ยวก ับการ 
บร ิหารจัดการศ ึกษาของหน ่วยงานท าง การศ ึกษาท ุกสงักัดในจังหว ัด 

80 ชั่วโมง ม ข ้อมลูสภาพปัจจ ุบัน 
ปัญหาและความ 

กลุ่ม น ิ
เทศฯ 

ศ ึกษา ว ิเคราะห์ ข ้อมูล  สภาพปัจจ ุบัน 
ปัญหาเก ย่วกับการบร ิหารจ ัดการศ ึกษาของ 
หน ่วยงานท างการศ ึกษาท ุกส ังกัดในจ ังหว ัด 

- สืบค ้นแหล่งข ้อมูล รวมทั้งหน ่วยงานต ่าง ๆ ท  ่เก  ่ยวข ้องกับการ 
บร ิหารจัดการศ ึกษาของหน ่วยงานท างการศ ึกษาท ุกสงักัดในจังหวัด 

- วิเคราะห ์และสังเคราะห ์ข ้อมูล เอกสารและนโยบายต ่างๆ 
ท ่เก  ่ยวข ้องกับการบร ิหารการศ ึกษา 

- ศ ึกษา สารวจสภาพป ัญหา ความต ้องการการบร ิหารจัด 
การศ ึกษาของหน ่วยงานท าง การศ ึกษาท ุกระด ับทุกประเภทและ 
บร ิบทในพื้นท ่ร ับผิดชอบ 

ต ้องการเก  ่ยวกับ การ
บร ิหารจ ัดการศ ึกษา ของ
หน ่วยงานท าง การศ ึกษา 

๒ - ๕ ๒. วางแผนการข ับเคลื่อนและประเมนิผลการบร ิหารจัดการศ ึกษา 100 ชั่วโมง ม แผนการข ับเคลื่อนและการ -กลุ่ม 
วางแผนการข ับเคลื่อนและประเมนิผลการบร ิหารจัดการศ ึกษาร ่วมกับห ัวหน ้าหน ่วยงาน 

ท างการศ ึกษาท ุกระด ับและทุกประเภท (ตามข ั้นตอนท ่ 5.2.1-5.2.10) 
 
 

ปรับปรงุ 

ร ่วมก ับห ัวหน ้าหน ่วยงานท างการศ ึกษาท ุกระด ับและทุกประเภท 
ตามล าดับข ั้นตอน 
๓. เสนอแผนการข ับเคลื่อน ประสาน เร ่งร ัด ก ากับ  ต ิดตาม 
ตรวจสอบและประเมนิลการบร ิหารจัดการศ ึกษาของหน ่วยงานท าง 

ประเมนิผลการบร ิหารจัด 
การศ ึกษาจากการม ส่วนร ่วม 
ของผูท้  ่เก  ่ยวข ้อง และท  ่ผ่าน 
ความเห  นชอบจาก 

น ิเทศฯ 
-คณะ 
กรรมการ 

เสนอแผนการข ับเคล ื ่อน  ประสาน  เร ่งร ัด 
ก ากับ  ต ิดตาม  ตรวจสอบและประเม ินลการ 
บ ริ ห า ร จ ั ด ก า ร ศ ึ ก ษ า ข อ ง ห น ่ ว ย ง า น ท า ง 
ก า ร ศ ึ ก ษ า ค า ส ั่ ง แ ต ่ ง ต ั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 
อน ุกรรมการบร ิหารราชการเช ิงย ุทธศาสต ร์  ิ

  ื่  ้ 

ยอมร ับ 
 

ด าเนินการขับเคลื่อนและประเมินผลการบร ิหารจ ัดการศ ึกษาตามแผนงานท  ่ก าหนด 
 

 
รวบรวม  สรุปผลและรายงานผลการขับเคล ื่อนและประเมินผลการบริหารจ ัดการศ ึกษา  เสนอ 

อน ุกรรมการบริหารราชการเช ิงยุทธศาสตร์ และ กศจ. รับทราบ 

ยอมร ับ 

ตามขอ้เสนอแนะ การศ ึกษา ค าสั่งแต ่งต ั้งคณะกรรมการอน ุกรรมการบร ิหารราชการ 
เชิงย ุทธศาสตร ์และ กศจ. พ ิจารณาเพือ่ทราบ/ข ้อเสนอแนะ 
๔. ด าเนินการข ับเคลื่อนและประเมนิผลการ 
บร ิหารจัดการศ ึกษาตามแผนงานท ่ก าหนด 
๕. รวบรวม สร ุปผลและรายงานผลการข ับเคลื่อนและประเมนิผล 
การบร ิหารจัดการศ ึกษา เสนออน ุกรรมการบร ิหารราชการเชิง 
ย ุทธศาสตร ์ และ กศจ. ร ับทราบและพิจารณาสัง่การ 

คณะอน ุกรรมการบร ิหาร 
ราชการเชิงย ุทธศาสตร ์ และ 
กศจ. 
ม เอกสารรายงานผลการ 
ข ับเคล่ือนการบร ิหารจ ัด 
การศ ึกษา ท  ่คณะอนกุรรมการ 
บร ิหารราชการเชิงย ุทธศาสตร ์ 
และ กศจ.รบ ้ ทราบและให ้ 
ข ้อเสนอแนะ ส่ังการ 

๖ ๖. แจ้งหน ่วยงานท ่เก   ่ยวข ้องทราบเพือ่นาผลไปปร ับปร ุงพัฒนา 12 ชั่วโมง เผยแพร่ให ้โรงเร  ยนนาไปใช้ กลุ่ม 
แจ้งหน ่วยงานท เ่ก ่ยวข ้องทราบเพ่ือนาผลไปปร ับปรุงพัฒนา 

 

เอกสารอ ้างอ ิง :  ค ู่มือการประเมนิผลการบร ิหารจ ัดการศ ึกษาของสถานศ ึกษา 

น ิเทศฯ 

คำอธิบายสัญลักษณ ์ผังขั้นตอน จุดเร ิ่มต ้นหร ือสิ้นสดุกระบวนงาน กิจกรรมงานหร ือการปฏ ิบ ัต ิ การต ัดสินใจ ท ิศท างหร ือการเคลื่อนไหวของงาน   จ ุดเชื่อมต ่อระหว ่างหน้า (ถ ้าไมจ่บภายใน 1 หน้า) 
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งานบ ูรณาการส่งเสริม สน ับสน ุน และดาเนน ิ 
งานที่ 2 

การเกี่ยวก ับงานด ้านว ิชาการ การน ิเทศและแนะแนวการศ  กษา 
ทุกระด ับ และทุกประเภท การตดิตาม และประเมินผลระบบบร ิหารและการจ ัดการศ  กษา 

 

ชือ่งาน งานบูรณาการส ่งเสริม สน ับสน ุน และด าเนินการเก ่ยวก ับงานด ้านวิชาการ การน ิเทศและแนะแนว 
การศ ึกษาท ุกระด ับและท ุกประเภท รวมท ั้ง ต ิดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจ ัดการศึกษา 

 
 

1. ว ัตถ ุประสงค์ 
เพ่ือให้กบักล ุ่มน ิเทศ ต ิดตามและประเมินผล ใช ้เป  นแนวท างในการด าเนินงาน  ด ังน  ้ 
1.1 ส ่งเสริม สน ับสน ุน และด าเนินการเก  ่ยวก ับงานด ้านว ิชาการ การนิเทศ และแนะแนวการศ ึกษา ของ 

สถานศ ึกษาท ุกระด ับและท ุกประเภท 
1.2 ต ิดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจ ัดการศ ึกษาของสถานศ ึกษาท ุกระด ับและท ุกประเภท 

 

2. ขอบเขต 
ด าเนินงานส ่งเสริม สน ับสน ุน และด าเนินการเก ่ยวก ับงานด ้านวิชาการ การน ิเทศและแนะแนวการศึกษาของ 

หน ่วยงานท างการศ ึกษาตามสภาพความต ้องการจาเป  นท  ่ได ้วิเคราะหแ์ละสรุปวางแผนรว่มกับผ ู้ท  ่เก  ่ยวข้อง และการ 
ด าเนินงานน ั้นต ้องไม่ซ ้าซ ้อนกับบทบาทหน ้าท   ่ของหน ่วยงานต ้นส ังกัด 

 
 

3. คาจาก ัดความ 
3.๑ บูรณาการการน ิเทศ หมายถ ึง กระบวนการแนะนา ช ่วยเหล ือสถานศ ึกษาภายในจ ังหวัด โดยการ 

ท างานรว่มกนัระหว่างหน ่วยงานท างการศ ึกษาภายในจ ังหวัด ซ ึ่งผ ู้น ิเทศและผ ู้รับการน ิเทศ (ผ ู้บริหาร, คร ู) ได ้ 
วางแผนท างานรว่มกันเพ่ือให้คร ูสามารถจ ัดก ิจกรรมการเร ยนรู้ หรือท าให ้เกิดการปรับปรงุการเร ยนการสอนท   ่ม  
ประส ิทธิภาพ 

3.2 การส ่งเสริม สน ับสน ุน  หมายถ ึง การเกื้อหน ุน ช ่วยเหล ือ สน ับสน ุนให้ด  ขึ้น 
3.3 งานวิชาการ หมายถ ึง การด าเนินงานท ุกชนด ิ 

เป็นไปอยา่งม ประส ิทธิภาพ 
3.4 แนะแนวการศึกษา หมายถ ึง กระบวนการทช  ่ 

เพ่ือส ่งเสริมพัฒนาการเร ยนการสอนของสถานศ ึกษาให้ 
 
 

 ่วยให ้เข ้าใจตนเองและส ิ่งแวดล ้อม สามารถแก้ป ัญหา 
หรือตดัส ินใจได ้ถูกต ้อง สามารถพ ัฒนาตนเองได ้เต  มความสามารถท ุกดา้น และสามารถปรบัปรุงต ัวและด าเนินช  วิต 
ได ้อย่างม  ความส ุข 

 
 

4. ขัน้ตอนการปฏิบ ัต ิงาน 
4.๑ ศ ึกษา  วิเคราะห ์ข้อม ูล สภาพปัจจ ุบัน ป ัญหาเก ่ยวกับงานวิชาการ การน ิเทศและแนะแนว 

การศ ึกษาของหน ่วยงานท างการศ ึกษาท ุกระด ับ ท ุกประเภทในจ ังหวัด 
4.๑.๑. แต ่งต ั้งคณะกรรมการน ิเทศ ต ิดตามและประเมินผลท างการศ ึกษาท ุกระด ับ ท ุกประเภท 

หน ่วยงานระด ับจ ังหวัด ตามภาระงานท  ่ต ้องรับผ ิดชอบร่วมกนัแล ้วแต ่กรณ   
- ก าหนด บุคคลจากท ุกภาคส ่วนท  ่เก ่ยวข้อง เพ่ือแต ่งต ั้งเป  นคณะกรรมการ 
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- ประสานรายช ื่อไปยังหน ่วยงานท  ่เก ่ยวข้อง 
- จัดท าหน ังส ือประสานขออน ุญาตหน ่วยงาน เพ่ือแต ่งต ั้งเป  นคณะกรรมการ 
- เสนอผ ู้บริหารลงนาม และจ ัดส ่งหน ังส ือฯ 
- เสนอรายช ื่อคณะกรรมการ เสนอผ ู้บริหาร เพ่ือพ ิจารณาและใหค้วามเห นชอบ 
- จัดท าค าสั่งแต ่งต ั้งคณะกรรมการ 
- เสนอค าสั่งแต ่งต ั้งฯ ให้พ ิจารณาลงนาม 
- จ ัดส ่งค าสั่งฯ ให้คณะกรรมการเพ่ือทราบ พร ้อมท ั้งเช ิญประช ุม 

4.๑.๒. ศ ึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศ ึกษาธิการ 
- การศ ึกษาสภาพปัจจ ุบันปัญหาและความต ้องการงานว ิชาการ  การนิเทศและแนะแนว 

การศ ึกษา เพ่ือทราบสภาพ ท  ่แท ้จริง โดยใช ้วิธ  การสารวจ 
- ศ ึกษาสภาพและค ุณภาพการศึกษาของโรงเร ยนท ุกระด ับ ท ุกประเภทในพ้ืนท  ่จ ังหวัด 
- สภาพท   ่เป  นป ัญหาและความต ้องการการด าเนินการหน ่วยงานท างการศ ึกษาท ุกระด ับ ท ุก 

ประเภทในพ้ืนท  ่จ ังหวัด  
 

- ส ังเคราะหข์ ้อมลูและก าหนดแนวท างต ัดส ินใจในการแก้ปัญหา 
-  ก าหนดว ัตถ ุประสงค ์  เป ้าหมายการส ่งเสร ิม สนับสนนุและด าเนินการเก  ่ยวก ับงาน 

วิชาการ  การน ิเทศและแนะแนวการศึกษาแก่หน ่วยงานท  ่เก ่ยวข้อง 
4.๒ วางแนวท างในการน ิเทศการศ ึกษาแบบบูรณาการ ร่วมก ับหน ่วยงานการศ ึกษาและหน ่วยงานอื ่นท ุก 

ระด ับ ท ุกประเภทท  ่ม  ส ่วนท  ่เก ่ยวข้องงานวิชาการ การน ิเทศและแนะแนวการศึกษา 
4.๒.๑ ท าหน ังส ือเช ิญประช ุมเจ ้าหน ้าท  ่ในหน ่วยงานท  ่เก ่ยวข้องในการวางแผนวางระบบหรือ 

แนวท างในการน ิเทศการศ ึกษาแบบบ ูรณาการ 
4.๒.๒ ประช ุมคณะท างานวางแผนจัดท ากรอบประเด  นการติดตาม/ 

- วางแผนการนานโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศ ึกษาธิการเก ่ยวก ับงานว ิชาการ  การ 
น ิเทศและแนะแนวการศึกษาส ู่การน ิเทศ 

- ก าหนดประเด  นเก ่ยวกับงานวิชาการ การน ิเทศและแนะแนวการศึกษาสการน ิเทศ 
- ล าดับความสาค ัญของนโยบายของร ัฐบาลและกระทรวงศ ึกษาธ ิการเก  ่ยวกับงานว ิชาการ 

การน ิเทศและแนะแนวการศึกษาส ู่การน ิเทศ 
- ก าหนดกิจกรรมการน ิเทศบูรณาการ 
- ท าปฏ ิท ินปฏ ิบัต ิการน ิเทศ 

4.๒.๓ จัดท าเครื่องมือ/จัดท าค ู่มอืการน ิเทศบูรณาการ 
- สร้างค ู่มือการน ิเทศบูรณาการ/ค ู่มือการน ิเทศ 
-  สร้างแบบสอบถาม แบบสารวจ แบบประเมินค ่า แบบส ังเกตพฤต ิกรรม 
- หาค ุณภาพและทดลองใช ้เครื่องมือ 
- ปรับปรุงเครื่องมือ 
- จัดท าเครื่องมือฉบ ับสมบูรณ ์ 
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4.๒.๔  ขั้นประสานแผนงาน/บูรณาการ 
- ประช ุมคณะท างานใน ศธจ. เพื ่อการทบทวน เป ้าหมาย และว ัตถ ุประสงค ์ งบประมาณ 

เวลา  ประสานคน และประสานแผนงาน 
- จัดท ารา่งกรอบสนับสน ุน และส ่งเสรมิการน ิเทศการศ ึกษาท ุกระด ับ นาเสนอคณะกรรมการ 

4.๒.๕ ขัน้เตร ยมการ 
1) ท าหน ังส ือเช ิญประช ุมคณะท างานของ ศธจ. ในการน ิเทศ ต ิดตามและประเม ินผล 

- ก าหนดงานท  ่จะท า 
- แบ ่งงานรับผ ิดชอบ 
- บันทึกขอความเห นชอบจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง (เอกสารการประช ุม) วัสด ุ อุปกรณ ์การประช ุม 

2) เตร ยมการจ ัดหาสถานท   ่จ ัดประช ุมคณะน ิเทศ/น ิเทศบูรณาการ 
4.๓. ด าเนนิการสน ับสน ุน และส ่งเสรมิการน ิเทศการศ ึกษา/น ิเทศบูรณาการ งานวิชาการและการแนะ 

แนวทุกระด ับ ท ุกประเภท 
4.๓.๑ ประช ุมคณะท างานการวาง แผน สน ับสน ุน และส ่งเสรมิการน ิเทศการศ ึกษาท ุกระด ับ 

-  เสนอกรอบสน ับสน ุน และส ่งเสรมิการน ิเทศการศ ึกษาท ุกระด ับ คณะท างาน 
-  เสนอการจ ัดสายการน ิเทศ/ น ิเทศบูรณาการ  ต ิดตามและประเมินผล 
-  จ ัดระบบการน ิเทศท  ่สอดคล ้องกับท ุกหน ่วยงานระด ับจ ังหวัดในพ้ืนท  ่รับผ ิดชอบ 
-  การก าหนดแผนในการน ิเทศ / น ิเทศบูรณาการ 
-  จัดท าตารางการน ิเทศ / น ิเทศบูรณาการ 
- จ ัดเตร ยมข้อมูล เอกสารและอุปกรณ ์ตามความต ้องการและการร ้องขอของหน ่วยงานต ่างๆ 
- ปรับปรุงแก้ไขรา่งกรอบแนวท าง ตามข ้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ กศจ. 
- จัดท าบันทึกเสนอร ่างกรอบแนวท างฯ เสนอผ ู้บริหารให ้ทราบ / ข้อเสนอแนะ 

4.๓.๒  ประสานงานก ับหน่วยงานสถานศ ึกษากล ุ ่มเป ้าหมายในพื ้นท  ่ และด าเนินการนิเทศ ต ิดตาม 
และประเมินผล 

- จัดท าหน ังส ือการประสานฝ ่ายต ่างๆ ท ุกหน ่วยงานท ั้งในระบบ นอกระบบและการศ ึกษาตาม 
อัธยาศ ัย หน ่วยงานระด ับจ ังหวัด เสนอ ศธจ. ลงนาม 

- จ ัดส ่งหน ังส ือถงึท ุกหน ่วยงาน 
- ประสานท ุกฝ ่าย  ท ุกหน ่วยงานท  ่เก ่ยวข้อง 
- ประสานงานด ้านวัสด ุอุปกรณ ์และส ิ่งอานวยความสะดวก 
- ประสานก าหนดเวลาในการน ิเทศ / น ิเทศบ ูรณาการ ในแต ่ละช ่วง 

4.๓.๓ ลงพ้ืนท  ่เพ่ือด าเนินการน ิเทศ และน ิเทศบูรณาการ ต ิดตามและประเมินผลตามแผนท  ่ก าหนด 
4.๓.๔ ประช ุมเพ่ือวิเคราะห์และสรปุผลรายงานการน ิเทศ / น ิเทศบูรณาการ ต ิดตามและประเมินผล 
4.๓.๕ จัดท าเอกสารรายงานสรุปผลการน ิเทศ ต ิดตามและประเมินผล 
4.๓.๖  ประช ุมเช ิงปฏ ิบัต ิการนาเสนอผลการด าเนินงาน และแลกเปล  ่ยนเร ยนรู้ 
4.๓.๗ รายงานผ ู้บังค ับบัญชาตามล าดับ 

4.๓.๘ การรายงานการน ิเทศ / น ิเทศบูรณาการ เช ิงวิชาการ และเผยแพร ่ผลงาน 
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5. Flow Chart การปฏิบ ัต ิงาน 
 
 

งานบ ูรณาการส่งเสริม สน ับสน ุน และดาเนน ิ การเกี่ยวก ับงานด ้านว ิชาการ การน ิเทศและแนะแนวการศ  กษา 
ทุกระด ับและทกุประเภท รวมทั้ง ต ิดตาม และประเมินผลระบบบร ิหารและการจ ัดการศ กษา 

 
 
 
 

ศ ึกษา  วิเคราะห ์ข้อม ูล สภาพปัจจ ุบัน ปัญหาเก ่ยวกับงานวิชาการ การน ิเทศและ 
แนะแนวการศึกษาของหน ่วยงานท างการศ ึกษาท ุกระด ับ ท ุกประเภทในจ ังหวัด 

 
 
 
 
 

วางแนวท างในการน ิเทศการศ ึกษาแบบบูรณาการ รว่มกับหน ่วยงานการศ ึกษาและ 
หน ่วยงานอ่ืนท ุกระด ับ ท ุกประเภทท  ่ม ส ่วนท  ่เก ่ยวข้องงานวิชาการ การน ิเทศ และ

แนะแนวการศึกษา ตามล าดับขั้นตอน 
 
 
 

 
 
 
 

ประสานแผนงาน/บูรณาการ ประช ุมคณะท างาน 
ใน ศธจ. จัดท าร่างกรอบสน ับสน ุน และส ่งเสรมิการน ิเทศการศ ึกษาท ุก 

ระด ับ นาเสนอคณะกรรมการ ตามล าดับขั้นตอน 

ปรับปรุงตาม 
ข้อเสนอแนะ 

 

 
 
 
 
 

ร ับทราบ 
 

ด าเนินการสน ับสน ุน และส ่งเสรมิการน ิเทศการศ ึกษา/น ิเทศบูรณาการ  งานวิชาการและ 
การแนะแนวทุกระด ับ ท ุกประเภทตามล าดับขั้นตอน 

 
 
 

จัดท าเอกสารรายงานสรุปผลการน ิเทศ ต ิดตามและประเมินผล และ 
รายงานผ ู้บังค ับบัญชาตามล าดับขั้น 

ร ับทราบ 
 

รายงานการน ิเทศ / น ิเทศบูรณาการ เช ิงวิชาการ 
และเผยแพร ่ผลงาน ขั้นตอน 
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6. แบบฟอร ์มทีใ่ช้ 
แผนการส ่งเสริม สน ับสน ุน และด าเนินการเก ่ยวก ับงานด ้านว ิชาการ การนิเทศและแนะแนวการศ ึกษาท ุก 

ระด ับและท ุกประเภท 
 
 

7. กฎหมายทีเ่ก ี่ยวข ้อง 
7.1 แผนการศ ึกษาแหง่ชาต ิ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 
7.2 นโยบายของรัฐบาล 
7.3 นโยบายของกระทรวงศ ึกษาธิการท  ่เก ่ยวข้อง 
7.4 ค าสั่งหัวหน ้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิท  ่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 

ของกระทรวงศ ึกษาธิการลงวันท  ่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ 
 
 

8. เอกสารอ ้างอ ิง 
- ค ู่มือการบริหารงานด ้านวิชาการ 
- ค ู่มือการน ิเทศภายใน 
- ค ู่มือการแนะแนวการศึกษา 
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9. กระบวนงานและมาตรฐานงาน 
ชื่องาน งานบูรณาการส ่งเสร ิม สน ับสนุน และด าเนินการเก   ่ยวก ับงานด ้านว ิชาการ การน ิเทศและแนะแนวการศ ึกษาท ุกระด ับและทุกประเภท รวมทั้ง ต ิดตาม และประเม ินผลระบบบร ิหารและการจดัการศ ึกษา 
ว ัตถ ุประสงค ์ 1.  ส ่งเสร ิม สน ับสน ุน และด าเนนิการเก  ่ยวกับงานด ้านว ิชาการ การน ิเทศ และแนะแนวการศ ึกษาของสถานศ ึกษาทุกระด ับและทุกประเภท 

2.  ต ิดตาม และประเมินผลระบบบร ิหารและการจ ัดการศ ึกษาของสถานศ ึกษาทุกระด ับและทุกประเภท 
ล าดับที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินการ รายละเอ ียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานค ุณภาพงาน   ผู้ร ับผ ิดชอบ 

1 ๑  ศ ึกษา วิเคราะห ์ ข ้อมูล สภาพป ัจจบุ ัน ป ัญหาเก  ่ยวก ับงาน 
วิชาการ การน ิเทศและแนะแนวการศ ึกษาของหน ่วยงานท างาน 

80 ชั่วโมง กลุ่ม น ิ
เทศฯ 

ศ ึกษา ว ิเคราะห์ ข ้อมูล  สภาพปัจจ ุบัน 
ปัญหาเก ย่วกับการบร ิหารจ ัดการศ ึกษาของ 
หน ่วยงานท างการศ ึกษาท ุกส ังกัดในจ ังหว ัด 

การศ ึกษาท ุกระด ับ ท ุกประเภทในจังหวัด 
    ๑.๑. แต ่งต ั้งคณะกรรมการน ิเทศฯ 
    ๑.๒. ศ ึกษานโยบายของร ัฐบาล กระทรวงศ ึกษาธิการ 

 
 

๒ - ๕  
 ๒. วางแนวท างในการนเิทศการศ กษ  าแบบบ ูรณาการ 
ร่วมก ับ 

๓๖0 ชั่วโมง กลุ่ม 

วางแนวท างในการนเิทศการศ ึกษาแบบบ ูรณาการ ร ่วมก ับหน่วยงานการศ ึกษาและหนว่ยงานอ ื่น หน่วยงานการศ  กษาและหน่วยงานอ ื่นทกุระด ับท ุกประเภทท ี่มีส่วนที ่ น ิเทศฯ 
ท ุกระดบ ั ท ุกประเภทท  ่ม ส่วนท  ่เก  ่ยวข ้องงานว ิชาการ  การนิเทศฯตามลับข ั้นตอน 

 

 
 

ปรับปรงุ 

เก ี่ยวข ้องงานวชิาการ  การนเิทศและแนะแนวการศ  กษา 
      ๒.๑ ท าหนังสือเชิญประชุมเจ ้าหน้าท  ่ในหน่วยงานท  ่เก  ่ยวข ้องในการ 
วางแผนวางระบบหร ือแนวท างในการนเิทศการศ ึกษาแบบบ ูรณาการ 
   ๒.๒ ประชุมคณะท างานวางแผนจัดท ากรอบประเด  นการต ิดตาม/ 

ประสานแผนงาน/บ ูรณาการ 
ตามล าดับข ั้นตอน 

 
 

ยอมร ับ 

ตามขอ้เสนอแนะ    ๒.๓ จัดท าจดัท าเคร ื่องมอื/จัดท าค ู่มือการนิเทศบร ู ณาการ 
   ๒.๔  ข ั้นประสานแผนงาน/บ ูรณาการ  ๒.๕ ข ั้นเตร  ยมการ 
๓. ด าเนินการสนบัสน ุน และส่งเสรมิการน ิเทศการศ  กษา/นเิทศ 
บ ูรณาการ งานวชิาการและการแนะแนวทกุระด ับ ทุกประเภท 
    ๓.๑ ประชุมคณะท างานก า ร ว า งแ ผน สนับสนุน และส่งเสร ิมการ
นิเทศ 
   ๓.๒ ประสานงานก ับหน่วยงานสถานศ ึกษากลุ่มเป ้าหมายในพ ื้นท  ่ 

 
 
๔๒๐  ชั่วโมง 

ด าเนินการสน ับสน ุน และส ่งเสร ิมการน ิเทศการศ ึกษา/น ิเทศบูรณาการฯ 
ตามล าดับข ั้นตอน 

 
 
 

จัดท าเอกสารรายงานสร ุปผลการนิเทศ ต ิดตามและประเมนิผล และ 

   ๓.๓  ลงพ ื้นท  ่เพ ื่อด าเนินการนิเทศ และนิเทศบ ูรณาการ ต ิดตาม 
   ๓.๔ ประชุมเพ ื่อว ิเคราะห ์และสร ุปผลรายงานการน ิเทศ / น ิเทศ
บูรณา การ ต ิดตามและประเมินผล 
  ๓.๕ จัดท าเอกสารรายงานสร ุปผลการนเิทศ ต ิดตามและประเมนิผล 
  ๓.๖  ประชุมเชิงปฏ ิบ ัต ิการนาเสนอผลการด าเนินงาน และแลกเปล ่ยนเร ยนรู้ 

รายงานผู้บ ังค ับบญ ั ชาตามล าดับ ข ั้นตอน 
ยอมรับ 

  ๓.๗ รายงานผู้บ ังค ับบ ัญชาตามล าดับ

๖ ๓.๘  การรายงานการน ิเทศ / น ิเทศบรูณาการ เช ิงว ิชาการ และ  

12๐ ชั่วโมง เผยแพร่ให ้โรงเร  ยนนาไปใช้ กลุ่ม 
รายงานการน ิเทศ / น ิเทศบ ูรณาการ เชิงวิชาการ และเผยแพร ่ผลงาน เผยแพร ่ผลงาน น ิเทศฯ 

เอกสารอ ้างอ ิง : ค ู่มือการบร ิหารงานด ้านว ิชาการ, ค ู่มือการน ิเทศภายใน และค ู่มือการแนะแนวการศ ึกษา 
คำอธิบายสัญลักษณ ์ผังขั้นตอน จุดเร ิ่มต ้นหร ือสิน้สุดกระบวนงาน กิจกรรมงานหร ือการปฏ ิบ ัต ิ การต ัดสินใจ ทศ ิ ท างหร ือการเคล่ือนไหวของงาน   จ ุดเช ื่อมต ่อระหว ่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า) 

 
 

ศึกษา วิเคราะห์ ขอ้มูล สภาพปัจจบุัน 

ปัญหาเกีย่วกบัการบรหิารจัดการศึกษาของ
หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด 



คู่มือการปฏิบัติงาน  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย  37 

 

งานที่ ๓ 
 งานส่งเสริมและพ ัฒนาการว ิเคราะหว์ ิจัยการนิเทศ ต ิดตาม และประเมินผล 

 
 

ชือ่งาน งานส ่งเสรมิและพัฒนาการว ิเคราะห์วิจ ัยการน ิเทศ ต ิดตาม และประเมินผล 
 

1. วัตถ ุประสงค์ 
1.๑ เพ่ือส ่งเสริม สน ับสน ุน ให้ม การว ิจ ัยเพ่ือพัฒนาระบบการน ิเทศ ต ิดตาม และประเมินผล 
1.๒ เพื ่อส ่งเสร ิม สน ับสนุน ให ้ม  การแลกเปล  ่ยนเร  ยนร ู้งาน ว ิเคราะห ์ว ิจ ัย ท  ่เก  ่ยวกับการน ิเทศ ต ิดตาม 

และประเมินผล 
 

2.  ขอบเขตงาน 
งานส ่งเสรมิและพัฒนาวิเคราะห์วิจ ัยระบบการน ิเทศ ต ิดตาม และประเมินผล 

 
3.  ค าจ าก ัดความ 
 

งานส ่งเสรมิและพัฒนาระบบการนิเทศ ต ิดตาม และประเม ินผล หมายถ ึง การปร ับปร ุง และพ ัฒนาระบบ  
การน ิเทศ ต ิดตาม และประเม ินผลให ้ด  ขึน้ เพ่ือให ้เหมาะสมและสอดคล ้องก ับบร ิบท สภาพส ังคม และการ 
เปล  ่ยนแปลงในท ุกๆ ด ้าน 
 
 

4.  ขั้นตอนปฏิบ ัต ิงาน 
4.๑ ศ ึกษา วิเคราะหห์รือ สน ับสน ุนส ่งเสริมงานวิจัย เพ่ือพ ัฒนาระบบการน ิเทศการศ ึกษา /น ิเทศ 

บูรณาการ หรือแนวท างานการน ิเทศการศ ึกษาให้ม ประส ิทธิภาพ 
- ศ ึกษาเอกสาร ต าราเก ่ยวกับงานวิจัย 
- ศ ึกษาหล ักการท าวิจัยระเบ ยบวิธ  วิจัยท างานการศ ึกษา กระบวนการ และการออกแบบการว ิจ ัย 

4.๒ การวางแผนการว ิจ ัย 
- จ ัดเตร ยมเอกสารประกอบการวางแผนการว ิจ ัย 
- ก าหนดแนวท างานด าเนินการว ิจ ัย 
-  ประสานไปย ังหน ่วยงานท  ่เก ่ยวข ้องในการว ิจ ัย 

4.๓ การด าเนินการว ิจ ัยและการรวบรวมข ้อมลูระบบการน ิเทศ ต ิดตาม และประเมินผล 
- การด าเนินการว ิจ ัยและการรวบรวมข ้อมูล 
- ศ ึกษาสถิต ิพ้ืนฐาน การว ิเคราะห์ข ้อมลูเพ่ือการว ิจ ัย และการใช ้คอมพ ิวเตอร ์เพ่ือการวิจัยศึกษา 
- การเก บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะหข์ ้อมูล 

4.๔ การสรุปผลการว ิจ ัยและเข  ยนรายงานการว ิจ ัย 
4.๕ การนาผลการว ิจ ัยไปใช ้เพ่ือพัฒนาระบบการน ิเทศการศ ึกษาหรอืแนวท างานการน ิเทศการศึกษา 

ให้ม ประส ิทธิภาพ 
4.๖ เผยแพร ่และประชาส ัมพ ันธ์ 
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5.  Flow Chart การปฏิบ ัต ิงาน 
 

งานส่งเสริมและพ ัฒนาการว ิเคราะหว์ ิจัยการนิเทศ ต ิดตาม และประเมินผล 
 

 
 
 

ศ กษา ว ิเคราะห ์หร ือ สนับสน ุนส่งเสร ิมงานว ิจ ัย เพือ่พัฒนาระบบการนเิทศการศ กษา 
/ นิเทศบ ูรณาการ หร ือแนวท างการนเิทศการศ กษาให ้มีประสิทธ ิภาพ 

 
 
 

การวางแผนการว ิจ ัย 
 
 
 

การด าเนินการว ิจ ัยและการรวบรวมข ้อมูลระบบการน ิเทศ ต ิดตาม และประเมินผล 
 
 
 

การสรปุผลการว ิจ ัยและเขียนรายงานการว ิจ ัย 
 
 
 

การนำผลการว ิจ ัยไปใช้เพ ื่อพ ัฒนาระบบการน ิเทศการศ  กษา  

หรือแนวท างานการน ิเทศการศ  กษาให ้มีประส ิทธภิาพ และ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ ์ 



 

6. กระบวนงานและมาตรฐานงาน 
 

ชื่องาน  งานส ่งเสร ิมและพ ัฒนาการว ิเคราะห์ว ิจ ัยการน ิเทศ ต ิดตาม และประเมินผล 

ว ัตถ ุประสงค ์ ๑.   เพ ื่อส ่งเสร ิม สน ับสน ุนให้ม การว ิจ ัยเพ ื่อพ ัฒนาระบบการน ิเทศ ต ิดตาม และประเมนิผล 
๒.  เพ ื่อส ่งเสร ิม สน ับสน ุน ให้ม การแลกเปล  ย่นเร  ยนร ู้งาน ว ิเคราะห์ ว ิจ ัย ท เ่ก ย่วกับการน ิเทศ ต ิดตาม และประเมินผล 

ล าดับที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินการ รายละเอ ียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้ร ับผ ิดชอบ 

๑-๖  

 
 
 

 ๑. ศ ึกษา วิเคราะหห์รือ สน ับสน ุนส ่งเสริม 
 งานวิจัย เพ่ือพ ัฒนาระบบการน ิเทศ   

 การศ ึกษา / น ิเทศบูรณาการ หรือแนวท า 

 งานการน ิเทศการศ ึกษาให้ม ประส ิทธิภาพ 
๒. การวางแผนการว ิจ ัย 
๓. การด าเนินการว ิจ ัยและการรวบรวม 
ข้อมลูระบบการน ิเทศ ต ิดตาม และ 
ประเมินผล 
๔. การสร ุปผลการว ิจ ัยและเข  ยนรายงาน 
การว ิจ ัย 
๕.การนาผลการว ิจ ัยไปใช ้เพ ื่อพ ัฒนา ระบบ
การน ิเทศการศ ึกษาหร ือแนวท างการ น ิเทศ
การศ ึกษาให้ม ประส ิทธิภาพ 
๖. เผยแพร ่และประชาส ัมพ ันธ์ 

๓๖๐  ช ั่วโมง 
 
 
 
 
 
 

๗๐ ช ั่วโมง 
 
 

๖๓๐  ช ั่วโมง 
 
 
๒๑๐  ช ั่วโมง 
๔๒๐  ช ั่วโมง 

 

 
 
 
 
 
 
 

๓๔ ช ั่วโมง 

ค ุณภาพของว ิเคราะห ์
ว ิจ ัย เก ย่วกับการพ ัฒนา 
หล ักส ูตร สถานศ ึกษา 
การจ ัดการเร  ยนการสอน 
แหล ่งเร  ยนร ู้และส ื่อการ 
เร  ยนร ู้ 

กลุ่มน ิเทศฯ 

เอกสารอา ้ งอ ิง :  ๑. ค าสั่งหัวหน ้าคณะร ักษาความสงบแห่งชาต ิท  ่๑๙/๒๕๖๐ เร ื่องการปฏ ิร ูปการศ ึกษาในภ ูม ิภาคของกระทรวงศ ึกษาธ ิการลงว ันท  ่๓ เมษายน ๒๕๖๐   ๒. แผนการศ ึกษาแห ่งชาต ิ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 
คำอธิบายสัญลักษณ ์ผังขั้นตอน จุดเร ิ่มต ้นหร ือสิ้นส ุดกระบวนงาน กิจกรรมงานหร ือการปฏ ิบ ัต ิ การต ัดสินใจ ทิศท างานหร ือการเคล ื่อนไหวของงาน  จุดเช่ือมต ่อระหว่างหน ้า (ถ ้าไม่จบภายใน 1 หน ้า) 

 
 
 

ค ู่มือการปฏ ิบัต ิงาน กลุ่มนิเทศ ต ิดตาม และประเมนิผล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย               39 



คู ่มือการปฏู บัตู งานูกลุ่มน เทศูตู ดตามูและประเม นผล ส านักงานศึกษาธ การจังหวัดเลยูููููููููููููููููููููููููููููููููู ๔๐ 
 

 
 

ส่วนที่  4 
การปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 

 
กลูุ่มทู ู่3ูกลูุ่มงานบร หารราชการเชู งยูุทธศาสตรู มู กรอบกระบวนงานภายในกลูุู่มจานวนู4ูงานูและู

การปฏ บูัตู งานรว่มกับหรอืสนูับสนูุนการปฏ บูัตู งานของหนู่วยงานอ่ืนทู ่เก ่ยวข้องหรือทู ่ไดู้รับมอบหมายูดูังนู ้ 
1. งานธุรการของคณะอนูุกรรมการบร หารราชการเชู งยุทธศาสตร ู และคณะท างานทู ่เก ่ยวข้องูรวมทูั้ง 

ปฏู บัตู งานราชการทู ่เปู นไปตามอ านาจและหนู้าทู ่ของูกศจ.ูและตามทู ู่กศจ.ูมอบหมาย 
2. งานจัดท ากรอบการประเม นผลการปฏ บูัตู งานและก าหนดตูัวช ้วัดการด าเน นในลูักษณะตูัวชู ้วูัดรู่วมู

ของสู่วนราชการหรือหนู่วยงานูและสถานศูึกษาในสูังกัดกระทรวงศูึกษาธ การในจูังหวัด 
3. งานสู่งเสรู มและพูัฒนาการวู เคราะหู วู จูัยการบรู หารราชการเชู งยูุทธศาสตร ู และศูึกษาูวู เคราะห ู

สูังเคราะห ู และว จัยูเก ่ยวกับการพูัฒนาการศูึกษาและการนู เทศทางการศูึกษาทู ่เก ่ยวข้อง 
4. งานธุรการของกลูุ่มนู เทศูตู ดตามูประเม นผลูด าเน นงานเก ู่ยวกูับงานสารบรรณูงานบรู หารทูั่วไป 

งานข้อม ลสารสนเทศูงานประชาสูัมพูันธ ูและงานอ่ืนๆูทู ่สนูับสนูุนการปฏ บูัตู งานของศูึกษาน เทศก  
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งานที่ 1 
งานธ ุรการของคณะอน ุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร ์ 

 
 

ชือ่งาน งานธุรการของคณะอนูุกรรมการบร หารราชการเชู งยุทธศาสตร ู และคณะท างานทู ่เก ่ยวข้องูรวมทูั้งปฏู บัตู ูู 
ููููููููููราชการทู ่เปู นไปตามอ านาจและหนู้าทู ่ของูกศจ.ูและตามทู ู่กศจ.ูมอบหมาย 
 

1. วัตถ ุประสงค์ 
1.๑ู เพ่ือด าเน นงานธุรการของคณะอนูุกรรมการบร หารราชการเชู งยุทธศาสตร การศูึกษาูและคณะท างานูู

ทู ่เก ย่วข้อง 
1.๒ู เพ่ือปฏู บัตู ราชการใหเ้ป็นไปตามอ านาจและหนู้าทู ่ของูกศจ.ูและตามทู ู่กศจ.มอบหมาย 

 

2.  ขอบเขตงาน 
งานธุรการของคณะอนูุกรรมการบร หารราชการเชู งยุทธศาสตร การศึกษาูและคณะท างานทู ่เก ่ยวข้องู

รวมทูั้งปฏู บัตู ราชการทู ่เปู นไปตามอ านาจและหนู้าทู ่ของูกศจ.ูและตามทู ู่กศจ.มอบหมาย 
 
 

3. ค าจ าก ัดความ 
3.๑ู คณะอนูุกรรมการบร หารราชการเชู งยูุทธศาสตร ู หมายถูึงูคณะกรรมการตามขู้อู๘(๙)ูและขู้อู๙ู 

ของค าสั่งหูัวหนู้าคณะรูักษาความสงบแหู่งชาตู ทู ู่๑๙/๒๕๖๐ูเรืู่องการปฏู รู ปการศูึกษาในภู มู ภาคของู
กระทรวงศูึกษาธ การลงวันทู ู่๓ูเมษายนู๒๕๖๐ูมู หน้าทู ู่ชู่วยเหลูือและเสนอแนะแนวทางการปฏู บูัตู งานของู
คณะกรรมการศูึกษาธ การจูังหวัดูไดู้แก่ 

๑)ูการขับเคลูื่อนประสานงานูเร่งรัดูก ากับูตู ดตามูตรวจสอบูและประเมู นผลูการบรู หาร 
การจูัดการศูึกษาของสู่วนราชการูหรือหนู่วยงานและสถานศูึกษาในสูังกัดกระทรวงศูึกษาธ การในจูังหวัด 

๒)ูการสู่งเสรู มสนูับสนูุนการด าเน นการเก ู่ยวกูับงานดู้านวู ชาการูการนู เทศูแนะแนว 
การศูึกษาทูุกระดูับและทูุกประเภทูรวมทูั้งตู ดตามและประเมู นผลระบบบรู หารและการจูัดการศูึกษาของสู่วนู
ราชการหรือหนู่วยงานและสถานศูึกษาในสูังกัดกระทรวงศูึกษาธ การในจูังหวัด 

๓)ูการสู่งเสรู มใหู้มู การวู เคราะหู ขู้อมู ลสารสนเทศดู้านคูุณภาพการศูึกษาของสู่วนราชการ 
หรือหนู่วยงานและสถานศูึกษาในสูังกัดกระทรวงศูึกษาธ การในจูังหวัด 

๔)ูการประสานงานและสนูับสนูุนการตรวจราชการกระทรวงศูึกษาธ การูแผนการรองรูับการ 
ตรวจราชการูด าเน นการเก ู่ยวกูับการตรวจราชการกระทรวงูในการตรวจราชการูตู ดตามูและประเมู นผลู
ตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง 

๕)ูการสู่งเสรู มและพูัฒนาหลูักสู ตรูการจูัดการเรู ยนการสอนูกระบวนการเรู ยนร ู้ 
แหลู่งเร ยนร ู้และสูื่อการเร ยนร ้ต่างๆูทู ่เก ่ยวข้องกับการสร้างเสร มคูุณภาพช ว ตทู ่เปู นม ตรกูับสู ่งแวดลู้อม 

๖)ูการจัดท ากรอบการประเมู นผลการปฏู บูัตู งานและก าหนดตัวช ้วัดในการด าเน นการ 
ในลูักษณะตูัวช ้วัดรว่มของสู่วนราชการหรือหนู่วยงานและสถานศูึกษาในสูังกัดกระทรวงศูึกษาธ การในจูังหวัด 

๗)ูการขูับเคลูื่อนระบบการประกูันคูุณภาพการศูึกษาูของสู่วนราชการหรูือหน่วยงานและู 
สถานศูึกษาในสูังกัดกระทรวงศูึกษาธ การจูังหวัด 

๘)ูการปฏู บูัตู งานอ่ืนูๆูตามทู ่คณะกรรมการศูึกษาธู การจูังหวูัดมอบหมายูและตามทู ่ 
ระเบู ยบูกฎหมายทู ่เก ่ยวข้องก าหนด 
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3.๒ู ด าเน นงานธูุรการของคณะอนุกรรมการบรู หารราชการเชู งยูุทธศาสตรู การศูึกษาูหมายถูึงูการู
ด าเน นงานใหู้มู การจูัดประชูุมคณะอนุกรรมการบรู หารราชการเชู งยูุทธศาสตร ู ดู้านการศูึกษาใน จููังหวูัดใหู้
เปู นไปอย่างม ประสู ทธ ภาพและนาเสนอผลการประชูุมตู่อคณะกรรมการศูึกษาธ การจูังหวัด 
 
 

4. ขัน้ตอนปฏิบ ัต ิงาน 
4.๑ู ศูึกษาูยุทธศาสตร ชาตู ูยุทธศาสตร การศึกษาชาตู ูยูุทธศาสตรู การศูึกษาจูังหวูัดูและแผนพูัฒนา 

เศรษฐก จและสูังคมแหู่งชาตู ู เพ่ือวางแผนการด าเน นงานงานธูุรการของคณะอนุกรรมการบรู หารราชการููููููู
เชู งยูุทธศาสตร ู และคณะท างาน ทูู ู่เก ู่ยวขู้องูรวมทูั้งการปฏู บูัตู ราชการทู ่เปู นไปตามอ านาจและหนู้าทู ่ของู
คณะกรรมการศูึกษาธ การจูังหวัดูและตามทู ่คณะกรรมการศูึกษาธ การจูังหวัดมอบหมาย 

4.๒ู วางแผนการประชูุมคณะอนูุกรรมการบร หารราชการเชู งยุทธศาสตร ู และก าหนดปฏู ทู นการประชูุม 
4.๓ูจัดท าระเบู ยบวาระการประชูุมคณะอนุกรรมการบรู หารราชการเชู งยูุทธศาสตรู ตามก าหนดู

ปฏู ทู นูและเสนอวาระการประชูุมให้คณะอนูุกรรมการบร หารราชการเชู งยุทธศาสตร ทราบลู่วงหนู้า 
4.๔ู เชู ญคณะอนุกรรมการบรู หารราชการเชู งยูุทธศาสตรู ประชูุมูและเชู ญผู ู้เก ู่ยวขู้องตามวาระการู

ประชูุมเปู นผู ้เขู้ารว่มประชูุม 
4.๕ููจูัดประชูุมคณะอนุกรรมการบรู หารราชการเชู งยูุทธศาสตร ู ใหู้เป ูนไปดู้วยความเรู ยบรู้อยูและ 

ปฏู บัตู หนู้าทู ่บันทึกการประชูุมตามวาระการประชูุม 
 4.๖ููจัดท ารายงานสรูุปการประชูุมตามมตู การพู จารณาของคณะอนุกรรมการบรู หารราชการเชู ง 
ยุทธศาสตร ู เสนอตู่อคณะกรรมการศูึกษาธ การจูังหวัด 

4.๗ู แจู้งรายงานผลการประชูุมตู่อผู ้มู สู่วนเก ่ยวข้องทราบ 
4.๘ู จัดท ารายงานผลการเนู นงานของคณะอนูุกรรมการบร หารราชการเชู งยุทธศาสตร ูเพ่ือเผยแพรู่ 
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5. Flow Chart การปฏิบ ัต ิงาน 
 
 

งานธ ุรการของคณะอน ุกรรมการบร ิหารราชการเชิงยุทธศาสตร ์ 
 
 

ศึ ก ษ า ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ช า ต ิ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ก า ร ศึ ก ษ า ช า ต ิ 
ยุทธศาสตร ์การศ ึกษาจ ังหว ัด และแผนพ ัฒนาเศรษฐก ิจและส ังคม 

 
 
 

วางแผนการประช ุมคณะอน ุกรรมการบร ิหารราชการเชิงยุทธศาสตร ์ 
จัดท าปฏิทนิก าหนดการประชุม 

 
 
 

จัดท าระเบ ียบวาระการประช ุมคณะอน ุกรรมการบร ิหารราชการเช ิงยุทธศาสตร ์ 
 
 
 
 

เชิญคณะอน ุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร ์และ 
ผู้เก ี่ยวข ้องประช ุม 

 
 
 

จัดประช ุมคณะอน ุกรรมการบริหารราชการเชิงย ุทธศาสตร ์และ 
บ ันทึกการประชุม 

 
 
 
 
 
 

จัดท ารายงานสรุปการประช ุมตามมต ิการพ ิจารณาของ 
คณะอน ุกรรมการบริหารราชการเช ิงยุทธศาสตร ์ เสนอต ่อ 

คณะกรรมการศึกษาธ ิการจ ังหว ัด 

 

 
 
 

ไมู่
ยอมรูับ 

 

ปรับปรุงตาม 
ข้อเสนอแนะ 

 

 

ยอมรูับ 
 

แจง้รายงานผลการประชุมต ่อผู้ม ีสว่นเก ี่ยวข้องทราบ 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงานของคณะอน ุกรรมการบร ิหารราชการเชิงยุทธศาสตร ์ 
เพ ื่อเผยแพร ่ 
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6.  แบบฟอร ์มทีใ่ช้ 
 6.๑ แบบฟอร ์ม ระเบ ียบวาระการประช ุม 

ระเบู ยบวาระการประชูุมคณะอนูุกรรมการบร หารราชการเชู งยุทธศาสตร  
ครั้งทู ู่........................ูประจาปีู………………………………. 

วันทู ู่...................เดูือนูู............................................................พ.ศ……………………………………… 
ณูห้องประชูุม...................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ระเบู ยบวาระทู ู่๑ูเรื่องูประธานแจู้งทู ่ประชูุมทราบ 

๑.๑...................................................................... 
๑.๒........................................................................ 
๑.๓...................................................................... 

 

ระเบู ยบวาระทู ู่๒ู เรื่องูรับรองรายงานการประชูุมู ครั้งทู ู่.......ู/ู.................ูเมื่อวูันทู ่................................. 
 

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

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

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

ระเบู ยบวาระทู ู่๓ูเรื่องููสูืบเนูื่องู(ถู้าม ) 

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

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

๓.๓.....................................................................ู
ระเบ ยบวาระทู ู่๔ูเรื่องูเสนอเพ่ือทราบ 

๔.๑....................................................................... 
๔.๒........................................................................ 
๔.๓.......................................................................ู

ระเบู ยบวาระทู ู่ ๕ูเรื่องูเสนอเพ่ือพู จารณา 

ระเบู ยบวาระูทู ู่๖ู เรื่องอ่ืน 
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6.๒  แบบฟอร ์มรายงานการประชุม 
รายงานการประชูุม..........................................ู

ครั้งทู ู่......./................ูเมื่อวันทู ่
................................................... 

ณู..................................................... 
------------------------------ 

ผู ้มาประชูุม 
 
 

1. นาย/นาง.....................................ูตาแหนู่ง........................................... ประธาน 
2. นาย/นาง....................................ูตาแหนู่ง........................................... 
3. นาย/นาง.....................................ูตาแหนู่ง........................................... 
4. นาย/นาง....................................ูตาแหนู่ง........................................... 
5. นาย/นาง....................................ูตาแหนู่ง........................................... 
6. นาย/นาง.......................................ตาแหนู่ง........................................... 
7. นาย/นาง.......................................ตาแหนู่ง........................................... 
8. นาย/นาง.......................................ตาแหนู่ง........................................... 
9. นาย/นาง.......................................ูตาแหนู่ง........................................... เลขานูุการ 
10. นาย/นาง......................................ูตาแหนู่ง...........................................ู
ผู ้ชู่วยเลขานูุการ 
11. นาย/นาง.....................................ูตาแหนู่ง...........................................ู
ผู ้ชู่วยเลขานูุการ 

 

 

ผู ้ไม่มาประชูุม 
 
 
 
 
 
ผู ้เขู้ารว่มประชูุม 

 
 

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

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

 
 

เร ิ่มประช ุมเวลา……………. น. 
ประธานกลู่าวเปู ดประชูุมูและด าเน นการตามระเบู ยบวาระการประชูุมดูังตู่อไปน ้ 

 

วาระที ่1. เร ื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประช ุมทราบ 
ประธานแจู้งใหทู้ ่ประชูุมทราบว่า 

.............................................................................................................................................................................................................. 
ทู ่ประชูุมรบัทราบ 
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วาระที ่2. เร ื่องร ับรองรายงานการประช ุม 
เลขานูุการเสนอรายงานการประชูุมครั้งทู ่............../...........เมื่อวูันทู ่.................ูใหทู้ ่ประชูุมรูับรอง 
มต ิ ทู ่ประชูุมรูับรองรายงานการประชูุม 

 

วาระที ่3. เร ื่องสืบเน ื่อง(ถ ้าม ี) 
3.1...................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 

มต ิ ทู ่ประชูุม............. 
3.2...................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 

มต ิ ทู ่ประชูุม............. 
 

วาระที ่4. เร ื่องทีเ่สนอให้ท ี่ประช ุมทราบ 
4.1...................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 

มต ิ ทู ่ประชูุมรูับทราบ 
4.2...................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 

มต ิ ทู ่ประชูุมรูับทราบ 
 

วาระที ่5. เร ื่องทีเ่สนอให้ท ี่ประช ุมพ ิจารณา 
5.1....................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 

มต ิ ทู ่ประชูุมเหู นชอบ 
5.2...................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 

มต ิ ทู ่ประชูุมเหู นชอบ 
 

วาระที ่6. เร ื่องอ ื่น ๆ (ถ ้าม ี) 
6.1....................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 

มต ิ ทู ่ประชูุม………. 
6.2...................................................................................................................................................... 

มต ิ ทู ่ประชูุม………. 
 

เลู กประชูุมเวลา…………………. น. 
 

(...........................................) 
ผู ู้จดรายงานการประชูุมู

(...........................................)ู
ผู ้ตรวจรายงานการประชูุม 
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 ๗.ข้อกฎหมายทีเ่ก ี่ยวข ้อง/เอกสารอ ้างอ ิง 
7.1ูยุทธศาสตร ชาตู ู20ูปู ู(พ.ศ.ู2561-2580) 
7.2ูยุทธศาสตร การศึกษาชาตู ู20ูปีู(พ.ศ.ู2560-2579) 
7.3ูแผนพัฒนาเศรษฐก จและสูังคมแห่งชาตู ูฉบูับทู ู่12 
7.4ูแผนการศูึกษาแหง่ชาตู ูพ.ศ.ู2560-2579 
7.5ูนโยบายของรัฐบาล 
7.6ูนโยบายของกระทรวงศูึกษาธ การทู ่เก ่ยวข้อง 
7.7ูค าสั่งหัวหนู้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาตู ทู ู่19/2560ูเรื่องการปฏ ร ปการศึกษาในภ ม ภาค 

ของกระทรวงศูึกษาธ การลงวูันทู ู่3ูเมษายนู2560 



ค มื่อการปฏ บัต งานูกลุ่มน เทศูต ดตามูและประเม นผลูส านักงานศึกษาธ การจังหวัดเลย ู๔๘ 

 

๘.  กระบวนงานและมาตรฐานงาน 
 

ชื่องาน  งานธูุรการของคณะอนูุกรรมการบรหารราชการเช งยูุทธศาสตร ูู และคณะท างานท เ่ก ย่วขู้องูรวมทัง้ปฏ ูบัต ูราชการท เ่ป็นไปตามอ านาจและหนู้าทู ่ของูกศจ.ูและตามทู ู่กศจ.มอบหมาย 

ว ัตถ ุประสงค ์ ๑.ูเพูื่อด าเน นงานธูุรการของคณะอนูุกรรมการบร ูหารราชการเช ูงยูุทธศาสตรู การศูึกษาูและคณะท างานท เ่ก ย่วขู้อง 
๒.ูเพูื่อปฏ บูัต ูราชการให้เปน็ไปตามอ านาจและหนู้าท ข่องูกศจ.ูและตามทู ู่กศจ.มอบหมาย 

ลำด ับที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินการ รายละเอ ียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้ร ับผ ิดชอบ 

๑  
ศูึกษาูยูุทธศาสตรู ชาต ูู ยูุทธศาสตรู การศูึกษาชาต ูู ยูุทธศาสตร ูการศูึกษาจังหวัดู

และแผนพัฒนาเศรษฐก จและสังคม 

๑.ศูึกษาูยูุทธศาสตร ชาตู ูยูุทธศาสตร การศูึกษาชาตู  
ยูุทธศาสตร การศูึกษาจังหวูัดูและแผนพัฒนาเศรษฐก จู
และสูังคมแหู่งชาตู  

๑๘0ูชั่วโมง ๑.ูแผนการประชุม 
คณะอนูุกรรมการบร หารู
ราชการเช งยูุทธศาสตร  

กลุ่ม 
นู เทศฯ 

๒-๔  

วางแผนการประชูุมคณะอนูุกรรมการบรู หารราชการเช งู
ยูุทธศาสตร ูจัดท าปฏู ท นก าหนดการประชูุม 

 
 

จัดท าระเบ ยบวาระการประชูุมคณะอนูุกรรมการบร ูหารราชการเช ูงยูุทธศาสตรู ู

เช ญคณะอนูุกรรมการบรู หารราชการเช ูงยูุทธศาสตรู ประชูุม 

จูัดประชูุมคณะอนูุกรรมการบรู หารราชการเช ูงยูุทธศาสตร ู 

๒.ูวางแผนการประชุมจัดท าปฏู ท นก าหนดการประชุม 
คณะอนูุกรรมการบร หารราชการเช งยูุทธศาสตร  
๓.ูจัดท าระเบ ยบวาระการประชุมคณะอนูุกรรมการู
บร หารราชการเช งยูุทธศาสตร  
๔.ูเชู ญคณะอนูุกรรมการบร หารราชการเช งยูุทธศาสตร ู
ประชูุม 
๕.ูจัดประชูุมคณะอนูุกรรมการบร หารราชการเช งู
ยูุทธศาสตร ตามระเบ ยบวาระการประชูุมท ่ก าหนด 

4๒0ูชั่วโมง ๒.ูวาระการประชูุม 
คณะอนูุกรรมการบร หารู
ราชการเช งยูุทธศาสตร ูและู
ขู้อเสนอแนะของ 
อนกรรมการบร หารราชการ 
เชู งยูุทธศาสตร  

กลุ่ม 
นู เทศฯ 



ค มื่อการปฏ บัต งานูกลุ่มน เทศูต ดตามูและประเม นผลูส านักงานศึกษาธ การจังหวัดเลย ู49 

 

 
 
 

ชื่องาน  งานธูุรการของคณะอนูุกรรมการบรหารราชการเช งยูุทธศาสตร ูู และคณะท างานท เ่ก ย่วขู้องูรวมทัง้ปฏู บตั ูราชการท เ่ป็นไปตามอ านาจและหนู้าท ููข่องูกศจ.ูและตามทู ู่กศจ.มอบหมาย 

ว ัตถ ุประสงค ์ ๑.ูเพูื่อด าเน นงานธูุรการของคณะอนูุกรรมการบร ูหารราชการเช ูงยูุทธศาสตรู การศูึกษาูและคณะท างานท เ่ก ย่วขู้อง 
๒.ูเพูื่อปฏ บูัต ูราชการให้เปน็ไปตามอ านาจและหนู้าท ข่องูกศจ.ูและตามทู ู่กศจ.มอบหมาย 

ลำด ับที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินการ รายละเอ ียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้ร ับผ ิดชอบ 

๕-๖  
 
 
 

จัดท ารายงานสรปุการประชุมตามมต ิการพ ิจารณาของ ปร ับปรงุตาม 
คณะอนกุรรมการบริหารราชการเชิงย ุทธศาสตร์ เสนอต ่อ ข ้อเสนอแนะ 

คณะกรรมการศ ึกษาธ ิการจ ังหวดั  ไมู่
ยอมรับ 

ยอมรับ 
 

แจ ้งรายงานผลการประชุมตอ ่ ผู ้มีส่วนเก ี่ยวข ้องทราบ 

๖.ูจัดท ารายงานสรุปการประชุมตามมตู การพ จารณาของ 
คณะอนูุกรรมการบร หารราชการเช งยูุทธศาสตร ูเสนอตู่อู
คณะกรรมการศูึกษาธู การจังหวูัด 
๗.ูแจ้งรายงานผลการประชุมตู่อผ ้ม สู่วนเก ่ยวขู้องทราบ 

4๒0ูชั่วโมง 
 
 
 
 

๑๐๕ูชั่วโมง 

๑.ูรายงานสรุปการประชูุม 
ตามมตู การพ จารณาของู
คณะอนูุกรรมการบร หารู
ราชการเช งยูุทธศาสตร  

กลุ่มนู เทศฯ 

๗ 
 

 
 

รายงานผลการเนู นงานของคณะอนูุกรรมการบร หารราชการเชู งู
ยูุทธศาสตร ูเพูื่อเผยแพร่ 

๘.ูจัดท ารายงานผลการด าเนู นงานของคณะอนูุกรรมการ 
บรู หารราชการเช งยูุทธศาสตร ูเพูื่อเผยแพร ่

240ูชั่วโมง ๑.ูรายงานผลการเนู นงาน 
ของคณะอนูุกรรมการู
บรู หารราชการเช งู
ยูุทธศาสตร ู และการู
เผยแพร ่

กลุ่มนู เทศฯ 

เอกสารอา ้ งอ ิง :  ๑.ูค าสั่งหัวหนู้าคณะรูักษาความสงบแห่งชาต ูท ู่ ๑๙/๒๕๖๐ูเรูื่องการปฏ ูรู ปการศูึกษาในภู ม ูภาคของกระทรวงศูึกษาธู การลงวูันท ู่ ๓ูเมษายนู๒๕๖๐ 
๒.ูแผนการศูึกษาแห่งชาต ูู พ.ศ.ู๒๕๖๐-๒๕๗๙ 

คำอธิบายสัญลักษณ ์ผังขั้นตอน จุดเรู ่มตู้นหรูือส ้นสดุกระบวนงาน  ก จกรรมงานหรูือการปฏ ูบูัต ู การตูัดส นใจ ท ูศทางหรูือการเคลื่อนไหวของงานููจููุดเชื่อมตู่อระหวู่างหน้าู(ถู้าไม่จบภายในู1ูหน้า) 
 



คู ่มือการปฏู บัตู งานูกลุ่มน เทศูตู ดตามูและประเม นผลูส านักงานศึกษาธ การจังหวัดเลย                                        ๕๐ 
 

งานที่ 2 งานจัดท ากรอบการประเม ินผลการปฏิบ ัต ิงานและก าหนดต ัวชี้ว ัดการด าเนินการในลักษณะ
ต ัวชี้ว ัดร ่วม ของส่วนราชการหร ือหน ่วยงานและสถานศึกษาในสังก ัดกระทรวงศึกษาธ ิการในจังหว ัด 

 
 

ชือ่งาน  งานจัดท ากรอบการประเม นผลการปฏ บูัตู งานและก าหนดตูัวชู ้วัดการด าเน นการในลูักษณะตูัวชู ้วัดรว่มของู
สู่วนราชการหรือหนู่วยงานและสถานศูึกษาในสูังกัดกระทรวงศูึกษาธ การในจูังหวัด 

 

1. ว ัตถ ุประสงค์ 
1.1ูเพ่ือจัดท ากรอบการประเม นผลการปฏ บูัตู งานของสู่วนราชการหรูือหน่วยงานและสถานศูึกษาในู

สูังกัดกระทรวงศูึกษาธ การในจูังหวัด 
1.2ูู เพืู่อก าหนดตูัวชู ้วูัดการด าเน นการในลูักษณะตูัวชู ้วูัดรู่วมของสู่วนราชการหรูือหน่วยงานและ 

สถานศูึกษาในสูังกัดกระทรวงศูึกษาธ การในจูังหวูัด 
1.3ูเพ่ือสู่งเสร มูสนูับสนูุนูใหสู้่วนราชการหรือหนู่วยงานและสถานศูึกษาูจัดท าค ารับรองการปฏู บูัตู  

ราชการตามตูัวช ้วัด 
1.4ูเพ่ือนู เทศูตู ดตามูการด าเน นงานตามค ารับรองการปฏู บูัตู ราชการตามตูัวชู ้วูัดของสู่วนราชการู

หรือหนู่วยงานและสถานศูึกษา 
1.5ูเพืู่อสรูุปูรายงานการด าเน นงานตามค ารับรองการปฏู บูัตู ราชการตามตูัวชู ้วูัดของสู่วนราชการู

หรือหนู่วยงานและสถานศูึกษา 
 

2. ขอบเขตงาน 
2.1ู งานจัดท ากรอบการประเม นผลการปฏู บัตู งานและก าหนดตูัวช ้วัดการด าเน นการในลูักษณะ 

ตูัวช ้วดัรว่มของสู่วนราชการหรือหนู่วยงานและสถานศูึกษาในสูังกัดกระทรวงศูึกษาธ การในจูังหวัด 
2.2ูการสู่งเสร มูสนูับสนูุนูใหสู้่วนราชการหรือหนู่วยงานและสถานศูึกษาูจัดท าค ารับรองการปฏ บูัตู ู

ราชการตามตูัวช ้วัด 
2.3ู การนู เทศูตู ดตามูการด าเน นงานตามค ารับรองการปฏ บูัตู ราชการตามตูัวช ้วัดของสู่วนราชการู

หรือหนู่วยงานและสถานศูึกษา 
 

3. ค าจำกัดความ 
3.1ูกรอบการประเม นผลการปฏ บูัตู งานูหมายถึงูขอบเขตในการปฏ บูัตู งานของสู่วนราชการหรือ 

หนู่วยงานและสถานศูึกษาในสูังกัดกระทรวงศูึกษาธ การในจูังหวัดูดู้านการพูัฒนาคูุณภาพการศึกษา 
3.2ูสถานศูึกษาในสูังกัดกระทรวงศูึกษาธ การในจูังหวัดูหมายถูึงูหนู่วยงานทางการศูึกษาในจูังหวูัดูหรูือ 

ในก ากับของกระทรวงศูึกษาธ การูรวมทูั้งูโรงเรู ยนเอกชนตามกฎหมายวู่าดู้วยโรงเรู ยนเอกชน 
3.๓ูตูัวช ้วัดร่วมูหมายถึงูกรอบการปฏ บูัตู งานและตูัวชู ้วูัดการด าเน นงานของสู่วนราชการหรูือหนู่วยงาน 

และสถานศูึกษาทูุกสูังกัดในจูังหวูัด 
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4. ขั้นตอนปฏิบ ัต ิงาน 
4.1ูศูึกษาูวู เคราะห ขู้อมู ล เูพ่ือจัดท ากรอบการประเม นผลการปฏ บูัตู งานและก าหนดตูัวชู ้วูัดการด าเน นการ 

ในลูักษณะตูัวชู ้วูัดรว่มของสู่วนราชการหรอืหนู่วยงานและสถานศูึกษาในสูังกูัดกระทรวงศูึกษาธ การในจูังหวัด 
4.2ูจัดท าู(รา่ง)ูกรอบการประเม นผลการปฏ บูัตู งานและก าหนดตูัวชู ้วูัดู การด าเน นการในลูักษณะตูัวชู ้วัด 

รว่มของสู่วนราชการหรอืหนู่วยงานและสถานศูึกษาในสูังกูัดกระทรวงศูึกษาธู การในจูังหวัด 
4.3ูเสนอู(รา่ง)ูกรอบการประเม นผลการปฏ บูัตู งานและก าหนดตูัวชู ้วูัดการด าเน นการในลูักษณะตูัวชู ้วัดร่วม 

ของสู่วนราชการหรอืหนู่วยงานและสถานศูึกษาในสูังกัดกระทรวงศูึกษาธ การในจูังหวูัดูตู่อคณะอนูุกรรมการบร หาร 
ราชการเชู งยุทธศาสตร ูและคณะกรรมการศูึกษาธ การจูังหวูัดเพืู่อใหู้ความเห นชอบ 

4.4ูนากรอบการประเม นผลการปฏ บูัตู งานและก าหนดตูัวชู ้วัดการด าเน นการในลูักษณะตูัวชู ้วัดรว่มของสู่วน 
ราชการหรอืหนู่วยงานและสถานศูึกษาในสูังกูัดกระทรวงศูึกษาธ การในจูังหวัดทู ่ผู่านความเห นชอบนามาประกาศใชู้ 

4.5ูประชมูุ ชู ้แจงกรอบการประเม นผลการปฏ บูัตู งานและตูัวชู ้วัดการด าเน นการูและชู ้แจงการจัดท าคา 
รบัรองการด าเน นงานตามตูัวชู ้วูัดแกู่สู่วนราชการหรูือหนู่วยงานและสถานศูึกษาในจูังหวัด 

4.6ูนู เทศูตู ดตามูก ากับการด าเน นงานตามตูัวชู ้วูัดของสู่วนราชการหรอืหนู่วยงานและสถานศูึกษาูในจงูัูหวูัด 
4.7ูสรูุปผลูรายงานผลการด าเน นงานด าเน นงานตามตูัวชู ้วูัดของสู่วนราชการหรอืหนู่วยงานและสถานศูึกษาู

ในจูังหวูัดูแกู่คณะอนูุกรรมการบรู หารราชการเชู งยูุทธศาสตร  
4.8ูน าผลการประเม นและการด าเน นการตามตูัวชู ้วัดมาทบทวนและปรูับปรงุกรอบการประเม นผลการ 

ปฏ บูัตู งานในรอบตู่อไป 
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เห็นชอบ 

 

เห็นชอบ 

5. Flow Chart การปฏิบ ัต ิงาน 
 
 

งานจัดท ากรอบการประเม ินผลการปฏิบ ัต ิงานและก าหนดต ัวชี้ว ัดการด าเนินการในลักษณะต ัวชี้ว ัดร ่วม 
ของส่วนราชการหร ือหน ่วยงานและสถานศึกษาในสังก ัดกระทรวงศึกษาธ ิการในจังหว ัด 

 
 
 

ศูึกษาูว เคราะห ขู้อมู ลูเพ่ือจัดท ากรอบการประเมู นผลการปฏ บูัตู งานและก าหนดู
ตูัวช ้วดัการด าเน นการในลูักษณะตูัวช ้วัดรว่มของสู่วนราชการหรือหนู่วยงานและ 

สถานศูึกษาในสูังกัดกระทรวงศูึกษาธ การในจูังหวูัด 
 

 
 

จัดท าู(ร่าง)ูกรอบการประเม นผลการปฏ บูัตู งานและก าหนดตูัวช ้วัดู การด าเน นการ 
ในลูักษณะตูัวช ้วัดรว่มของสู่วนราชการหรือหนู่วยงานและสถานศูึกษาในสูังกัด 

 
 
 
 
 

เสนอู(รา่ง)ูตู่อคณะอนูุกรรมการบร หารู
ราชการเชู งยุทธศาสตร  
และูกศจ.ูเพ่ือพู จารณา 

 
 
 

ไม่เห นชอบ ปรูับปรูุง 
 

 
 

ประกาศใชู้ 
 

 
 
 

ประชูุมชู ้แจงกรอบการประเม นผลการปฏ บูัตู งานและตูัวชู ้วูัดการด าเน นการูและชู ้แจงการู
จัดท าค ารับรองการด าเน นงานตามตูัวชู ้วัดแก่สู่วนราชการหรือหนู่วยงานและสถานศูึกษา 

         ในจูังหวูัด 
 

 
 
 

น าผลการประเม นและการด าเน นการตามตูัวชู ้วัดมาทบทวนและู
ปรบัปรงุกรอบการประเม นผลการปฏ บูัตู งานในรอบตู่อไป 

ตู่อูหนู่วยงานทางการศูึกษาูและสถานศูึกษาทูุกสูังกูัด 
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6. แบบฟอร ์มที่ใช้ 
6.1 แบบฟอรู มการนู เทศูตู ดตามูการด าเน นงานตามกรอบค ารับรองการปฏู บูัตู งานและตูัวชู ้วูัดรู่วมููู 

ทู ่ก าหนดูโดยผู ้นู เทศสามารถก าหนดร ปแบบไดู้ตามบร บทของแตู่ละจูังหวัด 
6.2ูแบบฟอรู มการสรูุปรายงานูการด าเน นงานตามกรอบค ารับรองการปฏู บูัตู งานและตูัวชู ้วูัดรู่วม 

ทู ่ก าหนดูโดยผู ้นู เทศสามารถก าหนดร ปแบบไดู้ตามบร บทของแตู่ละจูังหวัด 
 
 

7. ข้อกฎหมายทีเ่ก ี่ยวข ้อง/เอกสารอ ้างอ ิง 
 7.1ูยุทธศาสตร ชาตู ู20ูปู ู(พ.ศ.ู2561-2580) 
 7.2ูยุทธศาสตร การศึกษาชาตู ู20ูปีู(พ.ศ.ู2560-2579) 
 7.3ูแผนพัฒนาเศรษฐก จและสูังคมแหง่ชาตู ูฉบูับทู ู่12 
 7.4ูแผนการศูึกษาแหู่งชาตู ูพ.ศ.ู2560-2579 
 7.5ูนโยบายของรัฐบาล 
 7.6ูนโยบายของกระทรวงศูึกษาธ การทู ่เก ่ยวข้อง 
 7.7ูค าสั่งหัวหนู้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาตู ทู ู่19/2560ูเรื่องการปฏ ร ปการศึกษาในภ ม ภาค 
ของกระทรวงศูึกษาธ การลงวูันทู ู่3ูเมษายนู2560 
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8. กระบวนงานและมาตรฐานงาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานจัดท ากรอบการประเม นผลการปฏู บตั ูงานและก าหนดตูัวช ูู้วูัดการด าเน นการในลูักษณะตูัวชู ้วูัดรู่วมของสู่วนราชการหรูือหนู่วยงานและสถานศูึกษาในสูังกัดกระทรวงศูึกษาธู การในจูังหวูัด 

ว ัตถ ุประสงค ์  ๑.ูเพื่อจัดท ากรอบการประเม นผลการปฏ ูบูัต ูงานของส่วนราชการหรูือหนู่วยงานและสถานศูึกษาในสังกดักระทรวงศึกษาธ การในจงัหวัด 
๒.ูเพื่อก าหนดตูัวช ้วัดการด าเน นการในลักษณะตูัวช ้วูัดรู่วมของส่วนราชการหรูือหนู่วยงานและสถานศูึกษาในสังกัดกระทรวงศูึกษาธ การในจังหวัด 

ลำด ับที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินการ รายละเอ ียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคณุภาพงาน ผู้ร ับผ ิดชอบ 

๑  
ศูึกษาูว เคราะหู ข้อม ลูเพืู่อจัดท ากรอบการประเม นผลการปฏ ูบูัต ูงานและก าหนดตูัวชู ้วดัการด าเน นการในลูักษณะู

ตูัวชู ้วัดรู่วมของสู่วนราชการหรูือหน่วยงานและสถานศูึกษาในสูังกูัดกระทรวงศูึกษาธ การในจูังหวัด 

๑.ูศูึกษาูวู เคราะห ูขู้อม ลูเพูื่อจดัท ากรอบการประเม นผลการ 
ปฏ ูบูัต ูงานและก าหนดตูัวช วู้ัดการด าเน นการในลกัษณะู
ตูัวช วู้ัดรู่วมของส่วนราชการหรูือหน่วยงานและสถานศูึกษาในู
สังกูัดกระทรวงศูึกษาธ ูการในจูังหวูัด 

๑๘0ูชั่วโมง ๑.ูขู้อม ลในการจดัท ากรอบการ 
ประเม นผลการปฏ ูบตูัู ูงานและก าหนดู
ตูัวช วู้ัดการด าเน นการในลกัษณะตูัวช วู้ัดู
รู่วมของส่วนราชการหรูือหนู่วยงานและู
สถานศูึกษาในสงักูัดู
กระทรวงศูึกษาธ ูการในจูังหวูัด 

กลุ่ม 
นู เทศฯ 

๒  

จัดท าู(รู่าง)ูกรอบการประเม นผลการปฏ ูบูัต ูงานและก าหนดตูัวชู ้วัดููการด าเน นการในู
ลูักษณะตูัวชู ้วดัรู่วมของสู่วนราชการหรูือหน่วยงานและสถานศูึกษาในสูังกูัด 

 
 
 

เสนอ (ูรู่าง) ตูู่อคณะอนุกรรมการบร ูหารู
ราชการเช งยูุทธศาสตร ู 
และูกศจ.ูเพื่อพ จารณา 

 
ไม่เหู นชอบ 

ปรูับปรูุง 
เหู นชอบ 

 
ประกาศใช้ 

๒.ูจัดท า (ูรู่าง)ูกรอบการประเม ูนผลการปฏ ูบูัต ูงานและก าหนด 
ตูัวช วู้ัดู การด าเน นการในลูักษณะตัวช ู้วูัดรู่วมของสู่วนราชการู
หรูือหน่วยงานและสถานศูึกษาในสูังกูัดกระทรวงศูึกษาธ ูการในู
จูังหวูัด 
๓. เูสนอ (ูรู่าง)ูกรอบการประเม ูนผลการปฏ ูบูัต ูงานและก าหนดู
ตูัวช วู้ัดการด าเน นการในลักษณะตัวช วู้ัดรู่วมของสู่วนราชการหรูือู
หนู่วยงานและสถานศูึกษาในสังกูัดกระทรวงศูึกษาธ ูการในจูังหวูัดู
ตู่อคณะอนูุกรรมการบร ูหารราชการเช ูงยูุทธศาสตร ูู และู
คณะกรรมการศูึกษาธ ูการจูังหวูัดเพูื่อใหู้ความเห ูนชอบ 
๔.ูนากรอบการประเม นผลการปฏ ูบูัต ูงานและก าหนดตูัวช ู้วูัดการู
ด าเน นการในลูักษณะตูัวช วู้ัดรู่วมของสู่วนราชการหรูือหนู่วยงานู
และสถานศูึกษาในสูังกูัดกระทรวงศูึกษาธ ูการในจูังหวูัดทู ่ผา่นู
ความเห ูนชอบนามาประกาศใช้ 

๑๘0ูชั่วโมง 
 
 
 
 

๒๑๐ููชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 

๒๑๐ููชั่วโมง 

๑.ูกรอบการประเม ูนผลการปฏ ูบูัต ูงานและ 
ก าหนดตูัวช วู้ัดการด าเน นการในลูักษณะู
ตูัวช วู้ัดรู่วมของสู่วนราชการหรูือหนู่วยงานู
และสถานศูึกษาในสูังกูัดู
กระทรวงศูึกษาธ ูการในจูังหวูัด 
๒.ูประกาศการใชู้กรอบการประเม นผลู
การปฏ ูบูัต ูงานและก าหนดตูัวช ู้วูัดการู
ด าเน นการในลูักษณะตูัวช วู้ัดรู่วมของสู่วนู
ราชการหรูือหนู่วยงานและสถานศูึกษาในู
สังกูัดกระทรวงศูึกษาธ ูการในจูังหวูัด 

กลุ่ม 
นู เทศฯ 

๓  ๕.ูประชมุช แ้จงกรอบการประเม นผลการปฏ ูบูัต ูงานและตัวช วู้ัด 
การด าเน นการูและช แ้จงการจดัท าค ารับรองการด าเน นงานตาม 
ตูัวช วู้ัดแกู่สู่วนราชการหรูือหน่วยงานและสถานศูึกษาในจูังหวูัด 

๑๘0ูชั่วโมง ๑.ูความรู ้ความเขู้าใจในกรอบการ 
ประเม นผลการปฏ ูบูัต ูงานและตูัวช ้วัดู
การด าเน นการ 

 
ประชุมช ้แจงกรอบการประเม นผลการปฏ ูบูัต ูงานและตูัวช ้วูัดการด าเน นการเพูื่อสรู้างความเข้าใจแกู่ส่วนราชการู

หรอืหน่วยงานและสถานศูึกษาในสูังกูัดกระทรวงศูึกษาธ ูการในจูังหวูัด 
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ชื่องาน (กระบวนงาน) งานจัดท ากรอบการประเม นผลการปฏู บตั ูงานและก าหนดตูัวช ูู้วูัดการด าเน นการในลูักษณะตูัวชู ้วูัดรู่วมของสู่วนราชการหรูือหนู่วยงานและสถานศูึกษาในสูังกัดกระทรวงศูึกษาธู การในจูังหวูัด 

ว ัตถ ุประสงค ์  ๑.ูเพื่อจัดท ากรอบการประเม นผลการปฏ ูบูัต ูงานของส่วนราชการหรูือหนู่วยงานและสถานศูึกษาในสังกดักระทรวงศึกษาธ การในจงัหวัด 
๒.ูเพื่อก าหนดตูัวช ้วัดการด าเน นการในลักษณะตูัวช ้วูัดรู่วมของส่วนราชการหรูือหนู่วยงานและสถานศูึกษาในสังกัดกระทรวงศูึกษาธ การในจังหวัด 

ลำด ับที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินการ รายละเอ ียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคณุภาพงาน ผู้ร ับผ ิดชอบ 

      

๔-๖  

น าผลการประเม นและการด าเน นการตามตูัวช ู้วูัดมาทบทวนและปรูับปรูุงู
กรอบการประเม นผลการปฏ ูบูัต ูงานในรอบตู่อไปตู่อหน่วยงานทางู

การศูึกษาูและสถานศูึกษาทูุกสังกูัด 

๖. นู ูเทศ ตู ูดตามูก ากับการด าเน นงานด าเน นงานตามตูัวช ู้วูัดของ 
ส่วนราชการหรูือหนู่วยงานและสถานศูึกษาในจูังหวูัด 
๗. สูรูุปผล รูายงานผลการด าเน นงานด าเน นงานตามตูัวช วู้ัด
ของูส่วนราชการหรูือหนู่วยงานและสถานศูึกษาในจูังหวูัดูแกูู่
คณะอนูุกรรมการบร ูหารราชการเช งยูุทธศาสตร ู 
๘.ูน าผลการประเม นและการด าเน นการตามตูัวช ้วูัดมา 
ทบทวนและปรูับปรูุงกรอบการประเม นผลการปฏ ูบูัต ูงานู
ในรอบตู่อไป 

๑,๒๖๐ 
ชัู่วโมง 

 
 

240ูชั่วโมง 
 
 
 

240ูชั่วโมง 

๑.ูกรอบการประเม นผลการ 
ปฏ ูบูัต ูงานในรอบตู่อไป 

กลุ่มนู เทศฯ 

เอกสารอ ้างอ ิง : ๑.ูค าสั่งหัวหนู้าคณะรูักษาความสงบแห่งชาตู ท ู่ ๑๙/๒๕๖๐ูเรูื่องการปฏ ูรู ปการศูึกษาในภู ม ภาคของกระทรวงศูึกษาธู การลงวูันท ู่ ๓ูเมษายนู๒๕๖๐ 
๒.ูแผนการศูึกษาแหู่งชาต ูู พ.ศ.ู๒๕๖๐-๒๕๗๙ 

คำอธิบายสัญลักษณ ์ผังขั้นตอน จุดเรู ่มตู้นหรูือส ้นสดุกระบวนงาน  ก จกรรมงานหรูือการปฏ ูบูัต ู การตูัดส นใจ ท ูศทางหรูือการเคลื่อนไหวของงานููจููุดเชื่อมตู่อระหวู่างหน้าู(ถู้าไมจ่บภายในู1ูหน้า) 
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งานที่ 3 
งานส่งเสริมและพ ัฒนาการว ิเคราะหว์ ิจัยการบร ิหารราชการเชิงยุทธศาสตร ์ 

 
 

ชือ่งาน งานสู่งเสร มและพัฒนาการวู เคราะห ว จูัยการบร หารราชการเชู งยุทธศาสตร  
 

1. วัตถ ุประสงค์ 
1.๑ เพ่ือสู่งเสร มูสนูับสนูุนให้ม การวู จูัยทู ่เก ่ยวข้องกับการบรู หารราชการเชู งยุทธศาสตร  
1.๒ เพ่ือสู่งเสร มูสนูับสนูุนูให้ม การแลกเปลู ่ยนเร ยนร ้งานูว เคราะห ู วู จูัยูทู ู่เก ู่ยวขู้องกูับการบรู หารู

ราชการเชู งยุทธศาสตร  
 

2.  ขอบเขตงาน 
งานสู่งเสร มและพัฒนาว เคราะห ว จูัยทู ่เก ่ยวข้องกับการบรู หารราชการเชู งยุทธศาสตร  

 

3.  คาจาก ัดความ 
ว จัยทู ่เก ่ยวข้องกับการบรู หารราชการเชู งยุทธศาสตร ู หมายถูึงูการวู จูัยทู ่เก ่ยวข้องกับการขบัเคลูื่อน 

ยุทธศาสตร การศึกษาของจูังหวัดูดูังนู ้ 
๑)ูการขับเคลูื่อนประสานงานูเร่งรัดูก ากับูตู ดตามูตรวจสอบูและประเมู นผลูการบรู หาร 

การจูัดการศูึกษาของสู่วนราชการูหรือหนู่วยงานและสถานศูึกษาในสูังกัดกระทรวงศูึกษาธ การในจูังหวัด 
๒)ูการสู่งเสรู มสนูับสนูุนการด าเน นการเก ู่ยวกูับงานดู้านวู ชาการูการนู เทศูแนะแนว 

การศูึกษาทูุกระดูับและทูุกประเภทูรวมทู้ังตู ดตามและประเมู นผลระบบบรู หารและการจูัดการศูึกษาของสู่วน 
ราชการหรือหนู่วยงานและสถานศูึกษาในสูังกัดกระทรวงศูึกษาธ การในจูังหวัด 

๓)ูการสู่งเสรู มใหู้มู การวู เคราะหู ขู้อมู ลสารสนเทศดู้านคูุณภาพการศูึกษาของสู่วนราชการ 
หรือหนู่วยงานและสถานศูึกษาในสูังกัดกระทรวงศูึกษาธ การในจูังหวัด 

๔)ูการประสานงานและสนูับสนูุนการตรวจราชการกระทรวงศูึกษาธ การูแผนการรองรูับการู
ตรวจราชการูด าเน นการเก ู่ยวกูับการตรวจราชการกระทรวูงูในการตรวจราชการูตู ดตามูและประเมู นผล 
ตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง 

๕)ูการสู่งเสรู มและพูัฒนาหลูักสู ตรูการจูัดการเรู ยนการสอนูกระบวนการเรู ยนร ู้แหลู่ง 
เร ยนร ู้และสูื่อการเร ยนร ้ต่างๆูทู ่เก ่ยวข้องกับการสร้างเสร มคูุณภาพช ว ตทู ่เปู นม ตรกูับสู ่งแวดลู้อม 

๖)ูการจัดท าจัดท ากรอบการประเม ูนผลการปฏู บูัตู งานและก าหนดตูัวชู ้วูัดการด าเน นการใน 
ลูักษณะตูัวช ้วัดรว่มของสู่วนราชการหรือหนู่วยงานและสถานศูึกษาในสูังกัดกระทรวงศูึกษาธ การในจูังหวัด 

๗)ูการขูับเคลูืู่อนระบบการประกูันคูุณภาพการศูึกษาูของสู่วนราชการหรูือหน่วยงานและู
สถานศูึกษาในสูังกูัดกระทรวงศูึกษาธ การจูังหวัด 

 
 

4. ขั้นตอนปฏิบ ัต ิงาน 
4.๑ ศูึกษาคู้นคว้าเอกสารวู เคราะห ู ว จัยูทู ่เก ่ยวข้องกับการบรู หารราชการเชู งยุทธศาสตร  
4.๒ ว จัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือกระบวนการทู ่เก ่ยวข้องกับการบรู หารราชการเชู งยุทธศาสตร  
4.๓ สู่งเสร มสนูับสนูุนการด าเน นการศูึกษาคู้นคว้าูว เคราะห ู ว จัยทู ู่เก ่ยวข้องกับการบรู หารราชการ 

เชู งยทุธศาสตร  
4.๔ สรุปูรายงานผลการวู จูัย 
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4.๕ น าผลการวู จูัยไปใชู้ในการพูัฒนาระบบหรือกระบวนการทู ่เก ย่วข้องกับการบรู หารราชการเชู งู
ยุทธศาสตร  

4.๖ เผยแพรู่และประชาสูัมพูันธ  
 
 

5.  Flow Chart การปฏิบ ัติงาน 
 

งานส่งเสริมและพ ัฒนาการว ิเคราะหว์ ิจัยการบร ิหารราชการเชิงยุทธศาสตร ์ 
 
 
 
 

ศึกษาค้นคว ้าเอกสารวเ ิ คราะห ์ ว ิจ ัย ทเ ี่ ก ี่ยวข้อง 
ก ับการบร ิหารราชการเชิงยุทธศาสตร ์

 
 
 
 
 

ว ิจ ัยเพ ื่อพ ัฒนาระบบหร ือกระบวนการท ี่เก ี่ยวข ้อง 
ก ับการบร ิหารราชการเชิงย ุทธศาสตร ์

 

 
 

ส่งเสริมสน ับสน ุนการด าเนินการศ ึกษาค้นคว ้า ว ิเคราะห ์ ว ิจ ัยเพอ ื่ พ ัฒนาระบบหรือ 
กระบวนการท ี่เก ี่ยวข้องก ับการบร ิหารราชการเชิงยุทธศาสตร ์

 
 
 

สรุป รายงานผลการว ิจ ัย 
 
 
 
 

น าผลการว ิจ ัยไปใช้ในการพ ัฒนาระบบหรือกระบวนการ 
ท ี่เก ี่ยวข้องก ับการบร ิหารราชการเชิงยุทธศาสตร ์

 
 
 

6. แบบฟอร ์มทีใ่ช้ 
6.1ู แบบรายงานผลการวู จูัย 

 
 

7. ข้อกฎหมายทีเ่ก ี่ยวข ้อง 
7.1ููพระราชบัญญูัตู ระเบู ยบบร หารราชการกระทรวงศูึกษาธ การูพุทธศูักราชู2546 (มาตราู20) 
7.2ููระเบู ยบสานูักนายกรูัฐมนตร วู่าดู้วยการตรวจราชการูพ.ศ.ู2548 (ขู้อู8) 

 
 

8. เอกสารอ ้างอ ิง 
 
 



 

 
 

 

9. กระบวนงานและมาตรฐานงาน 
 

 ชือ่งาน งานส่งเสริมและพ ัฒนาการว ิเคราะหว์ ิจัยการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร ์  

ว ัตถ ุประสงค์  ๑.ู เพ่ือสู่งเสร มูสนูับสนูุนให้ม การวู จูัยทู ่เก ่ยวข้องกับการบร หารราชการเชู งยุทธศาสตร  
๒.ููเพ่ือสู่งเสร มูสนูับสนูุนูให้ม การแลกเปลู ่ยนเร ยนร ้งานูว เคราะห ู ว จัยูทู ่เก ่ยวข้องกับการบรู หารราชการเชู งยุทธศาสตร  

ลำด ับที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินการ รายละเอ ียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้ร ับผ ิดชอบ 

1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑)ูศูึกษาคู้นควู้าเอกสารวู เคราะห ู ว ูจูัยูท เ่ก ย่วขู้องกับการ 
บรู หารราชการเช ูงยูุทธศาสตร ู 
๒)ูว ูจูัยเพูื่อพูัฒนาระบบหรูือกระบวนการท เ่ก ย่วขู้องกับ 
การบรู หารราชการเช ูงยูุทธศาสตร ู 
๓)ูสู่งเสรู มสนูับสนูุนการด าเน นการศูึกษาคู้นควู้า 
วู เคราะห ูว ูจูัยท เ่ก ย่วขู้องกับการบร ูหารราชการเช ูงู
ยูุทธศาสตร ู 
๔)ูสรูุปูรายงานผลการว ูจูัย 
๕)ูน าผลว ูจูัยไปใชู้ในการพูัฒนาระบบหรูือกระบวนการท ู่
เกู ่ยวขู้องกับการบรู หารราชการเช ูงยูุทธศาสตร ู 

๑๘0ูชูั่วโมง 
 
 
 
๑,๒๖๐ู ชูั่วโมง 

 

 

๒๘0ูชูั่วโมง 
๒๔0ูชูั่วโมง 
๒๔๐0ูชูั่วโมง 

คูุณภาพของวู เคราะห  
ว ูจูัยูท เ่ก ย่วขู้องกับการู
บร ูหารราชการเช ูง 
ยูุทธศาสตร ู 

กลุ่ม 
นู เทศฯ 

เอกสารอา ้ งอ ิง :  ๑.ูค าสั่งหัวหนู้าคณะรูักษาความสงบแห่งชาตู ท ู่ ๑๙/๒๕๖๐ูเรูื่องการปฏ ูรู ปการศูึกษาในภู ม ูภาคของกระทรวงศึกษาธู การลงวูันท ู่๓ูเมษายนู๒๕๖๐ู๒.ูแผนการศูึกษาแหู่งชาต ูู พ.ศ.ู๒๕๖๐ู– ๒๕๗๙ 
คำอธิบายสัญลักษณ ์ผังขั้นตอน จูุดเรู ่มตู้นหรูือส ้นสูุดกระบวนงาน ก จกรรมงานหรูือการปฏ ูบูัต ู การตูัดส นใจ ท ศทางหรูือการเคลื่อนไหวของงาน จูุดเช่ือมตู่อระหว่างหนู้าู(ถู้าไม่จบภายในู1ูหนู้า) 
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งานที่ ๔  
งานธ ุรการของกลุ่มน ิเทศ ต ิดตาม ประเมินผล 

 
 

ช ื่องาน งานธุรการของกลูุ่มนู เทศูตู ดตามูประเม นผล 
 

1. วัตถ ุประสงค์ 
1.๑ู เพ่ือด าเน นงานธุรการของกลูุ่มนู เทศูตู ดตามูประเม นผล 
1.๒ู เพ่ือปฏู บัตู งานเก ่ยวกับงานสารบรรณูงานบร หารทูั่วไปูงานข้อม ลสารสนเทศูงานประชาสูัมพูันธ ู 

และงานอ่ืนๆูทู ่สนูับสนูุนการปฏ บูัตู งานของศูึกษานู เทศก  
 

2.  ขอบเขตงาน 
ด าเน นงานเก ย่วกับงานธุรการของกลูุ่มน เทศูตู ดตามูประเม นผลูด าเน นงานเก ย่วกับงานสารบรรณู 

งานบรู หารทูั่วไปูงานขู้อมู ลสารสนเทศูงานประชาสูัมพูันธ ูและงานอืู่นๆูทู ู่สนูับสนูุนการปฏู บูัตู งานูููู
ของศูึกษานู เทศก  
 
3. ค าจ าก ัดความ 

งานธุรการของกลูุู่มนู เทศูตู ดตามูประเม นผลูหมายถึงูด าเน นงานเก ย่วกับงานสารบรรณ งูานบร หารทูั่วไป 
งานขู้อมู ลสารสนเทศูงานประชาสูัมพันธ ูและงานอืู่นๆูทู ู่สนูับสนูุนการปฏ บูัตู งานของศูึกษานู เทศก ูไดู้แก่ 

1. งานสารบรรณ 
1.1ูงานรับู-ูสู่งูและลงทะเบู ยนหนูังสูือราชการ 
1.2ูงานคูัดแยกหนงัสูือและการเสนอหนูังสูือ 
1.3ูงานร่างโตู้ตอบหนูังสูือราชการ 
1.4ูงานเก บรกัษาูยืมูและทาลายหนูังสูือราชการ 
1.5ูงานแจู้งเว ยนหนูังสูือราชการูค าสั่งูประกาศูใหห้นู่วยงานและผู ู้เก ย่วข้องรูับทราบเพ่ือถูือปฏ บูัตู  
1.6ูนำแฟ้มเสนอผู ้อ านวยการกลูุ่มฯ/ศูึกษาธ การจูังหวัด/รองศึกษาธ การจังหวัดูเพ่ือลงนามูหรือสั่งการ 
1.7ููงานเดู นหนูังสูือ 

2. งานเอกสารการพู มพู  
2.1ูการพู มพู หนูังสูือราชการ 
2.2ูการพู มพู แบบฟอรู มตู่างูๆ 
2.3ูการทาสาเนาหนูังสูือูเชู่นูถา่ยเอกสารูอัดสาเนา 
2.4ูการเร ยบเร ยงูและจัดท าร ปเลู่ม 
2.5ูการจูัดพ มพ ค าสั่ง 

3. งานประชูุม 
3.1ูการจัดท าหนูังสูือ/บันทึกเชู ญประชูุมูและเชู ญประชูุม 
3.2ูการประสานดู้านสถานทู ่และอาหารในการประชูุม 
3.3ูการจูัดเตร ยมเอกสารในการประชูุม 
3.4ูการบันทูึกการประชูุม 
3.5ูการจูัดสู่งรายงานการประชูุม 
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4. งานประชาสูัมพูันธ  
4.1ูการนาเสนอและประชาสูัมพูันธู ข้อม ลข่าวสารผู่านสูื่อตู่างๆ 
4.๒ูการจัดท าเอกสารูเผยแพรู่ข้อม ลข่าวสารทัง้ภายในและภายนอก 
4.๓ูการประสานงานกับหนู่วยงานภายในและภายนอกในการประชาสูัมพูันธ  

5. งานพัสดูุ 
5.1ูงานประสานการจูัดซูื้อจูัดจู้าง 
5.2ูงานทะเบู ยนคูุมพูัสดูุูและรายงานการเบู กจู่ายพสัดูุ 
5.3ูงานเบู กจู่ายพสัดูุ 

6. ปฏู บัตู งานอ่ืนๆทู ่ไดู้รับมอบหมาย 
 

4. ขัน้ตอนปฏิบ ัต ิงาน 
4.๑ู ศูึกษากรอบการด าเน นงานของกลูุ่มนู เทศูตู ดตามประเม นผลในทูุกกลูุ่มงาน 
4.๒ู วางแผนและสนูับสนูุนการปฏ บูัตู งานของกลูุ่มนู เทศูตู ดตามและประเม นผล 
4.๓ููด าเน นงานเก ู่ยวกูับงานสารบรรณูงานบรู หารทูัู่วไปูงานขู้อมู ลสารสนเทศูงานประชาสูัมพูันธ  

และงานอ่ืนๆูทู ่สนูับสนูุนการปฏ บูัตู งานของศูึกษาน เทศก ูดูังนู ้ 
1) งานสารบรรณ 

1.1) งานรับู-ูสู่งูและลงทะเบู ยนหนูังสูือราชการ 
1.2) งานคูัดแยกหนูังสูือและการเสนอหนูังสูือ 
1.3) งานร่างโตู้ตอบหนูังสูือราชการ 
1.4) งานเก บรกัษาูยืมูและทาลายหนูังสูือราชการ 
1.5) งานแจู้งเว ยนหนูังสูือราชการูค าสั่งูประกาศูใหห้นู่วยงานและผู ู้เก ย่วข้องรูับทราบเพ่ือถูือปฏ บูัตู  
1.6) นาแฟ้มเสนอผอกลูุ่มฯู/ศูึกษาธ การจูังหวัดู/ูรองศูึกษาธ การจูังหวัดเพ่ือลงนามูหรือสูั่งการ 
1.7) งานเดู นหนูังสูือ 

2) งานเอกสารการพู มพู  
2.1) การพู มพู หนูังสูือราชการ 
2.2) การพู มพู แบบฟอรู มตู่างูๆ 
2.3) การทาสาเนาหนูังสูือูเชู่นูถา่ยเอกสารูอัดสาเนา 
2.4) การเร ยบเร ยงูและจัดท าร ปเลู่ม 
2.5) การจูัดพ มพ ค าสั่ง 

3) งานประชูุม 
3.1) การจัดท าหนูังสูือ/บันทึกเชู ญประชูุมูและเชู ญประชูุม 
3.2) การประสานดู้านสถานทู ่และอาหารในการประชูุม 
3.3) การจูัดเตร ยมเอกสารในการประชูุม 
3.4) การบันทูึกการประชูุม 
3.5) การจดูั สู่งรายงานการประชูุม 

4) งานประชาสูัมพูันธ  
4.1) การนาเสนอและประชาสูัมพูันธ ข้อม ลข่าวสารผู่านสูื่อตู่างๆ 
4.๒)ูการจัดท าเอกสารูเผยแพรู่ข้อม ลข่าวสารทัง้ภายในและภายนอก 



คู ่มือการปฏ ูบัตู งานูกลุ่มน เทศูตู ดตามูและประเม นผลูส านักงานศึกษาธ การจังหวัด             61 

 

4.๓)ูการประสานงานกับหนู่วยงานภายในและภายนอกในการประชาสูัมพูันธ  
5) งานพัสดูุ 

5.1) งานประสานการจูัดซูื้อจูัดจู้าง 
5.2) งานทะเบู ยนคูุมพูัสดูุูและรายงานการเบู กจู่ายพสัดูุ 
5.3) งานเบู กจู่ายพสัดูุ 
๕.๔ู สรุปและรายงานผลการปฏ บูัต งานธุรการของกลูุ่มนู เทศูตู ดตามูประเม นผลูแก่ผู ู้บังคูับบูัญชา 
 

            6) ปฏู บัตู งานอ่ืนๆทู ่ไดู้รับมอบหมาย 
ููููู 

5. Flow Chart การปฏิบ ัต ิงาน 
 

งานธ ุรการของคณะอน ุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร ์ 
 

ศึกษา กรอบการด าเนินงาน 
ของกลุ่มน ิเทศ ต ิดตามประเมินผลในทุกกลุ่มงาน 

 
 
 
 

วางแผนและสน ับสน ุนการปฏิบ ัต ิงานของกลุ่มน ิเทศ 
ต ิดตามและประเมินผล 

 
 
 
 

ด าเนินงานเก ี่ยวก ับงานสารบรรณ งานบร ิหารทัว่ไป งานข้อม ูลสารสนเทศ 
งานประชาสัมพ ันธ ์ และงานอน ื่ ๆ ท่ีสนบ ั สน ุนการปฏิบ ัต ิงานของศ ึกษาน ิเทศก ์ 

 
 
 
 

สรุปและรายงานผลการปฏิบ ัติงานธ ุรการ 
ของกลุ่มน ิเทศ ต ิดตาม ประเมินผล แก ่ผู้บ ังคับบญชา 

 
 
 
 

6. แบบฟอร ์มทีใ่ช้ 
 6.1 แบบฟอร มการน เทศูต ดตามูการด าเน นงานตามกรอบค ารับรองการปฏ บัต งานและตัวช ้วัดร่วมููููููููู
ท ่ก าหนดูโดยผ ้น เทศสามารถก าหนดร ปแบบได้ตามบร บทของแต่ละจังหวัด 
 6.2ูแบบฟอร มการสรุปรายงานูการด าเน นงานตามกรอบค ารับรองการปฏ บัต งานและตัวช ้วัดร่วมท ่
ก าหนดูโดยผ ้น เทศสามารถก าหนดร ปแบบได้ตามบร บทของแต่ละจังหวัด 
 

๗.  ข้อกฎหมายทีเ่ก ี ่ยวข ้อง/เอกสารอ ้างอ ิง 
7.1ูค าสั่งหัวหนู้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาตู ทู ู่19/2560ูเรื่องการปฏ ร ปการศึกษาในภ ม ภาคูู 

ของกระทรวงศูึกษาธ การลงวูันทู ู่3ูเมษายนู2560 
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๘.  กระบวนและมาตรฐานงาน 
 

ชื่องาน งานธูุรการของกลูุ่มนู เทศูต ูดตามูประเม นผล 

ว ัตถ ุประสงค ์ ๒.๑ููเพูื่อด าเน นงานธูุรการของกลูุ่มนู เทศูต ูดตามูประเม นผล 
๒.๒ู เพูื่อปฏู บตั ูงานเกู ่ยวกับงานสารบรรณูงานบรู หารทัว่ไปูงานขู้อม ลสารสนเทศูงานประชาสูัมพูันธ ููและงานอืน่ๆูท ่สนูับสนูุนการปฏู บตั ูงานของศูึกษานู เทศก  

ลำด ับที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินการ รายละเอ ียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้ร ับผ ิดชอบ 

๑ 
 

ศูึกษาูกรอบการด าเน นงานูของกลุ่ม
นู เทศูต ูดตามประเม นผลในทุกกลุ่มงาน 

๑.ศูึกษาููกรอบการด าเน นงานของกลุ่มนู เทศููต ูดตาม 
ประเม นผลในทุกกลุ่มงาน 

๑๘0ูชั่วโมง ๑.ูแผนการประชุมคณะอนูุกรรมการ 
บร ูหารราชการเช งยูุทธศาสตร ู 

กลุ่ม 
นู เทศฯ 

๒ู-ู๓  

วางแผนและสนบัสนนุการปฏ ูบูัต ูงานของกลุ่มน ูเทศู
ต ูดตามและประเม นผล 

 
 

ด าเน นงานเก ู่ยวกูับงานสารบรรณูงานบร หารทั่วไปูงานข้อม ลสารสนเทศู
งานประชาสัมพันธ ู และงานอูื่นๆูทู ่สนบัสนนุการปฏ ูบูัต ูงานของศูึกษาน เทศก  

๒.ูวางแผนและสนบัสนุนการปฏ ูบูัต ูงานของกลุ่มนู เทศ 
ต ูดตามและประเม นผล 
๓.ูด าเน นงานเก ่ยวกับงานสารบรรณูงานบร หารทั่วไป 
งานข้อม ลสารสนเทศูงานประชาสัมพันธ ูและงานอูื่นๆู
ท ่สนบัสนนุการปฏ ูบูัต ูงานของศูึกษาน เทศก  

๑,๘๐0ูชั่วโมง 
 

๒๔0ูชั่วโมง 

๒.ูวาระการประชุม 
คณะอนูุกรรมการบร ูหารราชการู
เช งยูุทธศาสตร ูู และขู้อเสนอแนะู
ของอนูุกรรมการบร ูหารราชการู
เช งยูุทธศาสตร ู 

กลุ่ม 
นู เทศฯ 

๔  
รายงานผลการเน ูนงานของคณะอนูุกรรมการบร ูหารราชการเช งู

ยูุทธศาสตร ูู เพื่อเผยแพรู่ 

๔.จัดท ารายงานผลการด าเน ูนงานของคณะอนูุกรรมการ 
บร ูหารราชการเช งยูุทธศาสตร ูู เพื่อเผยแพรู่ 

๑๘0ูชั่วโมง ๑.ูรายงานผลการเน ูนงานของ 
คณะอนูุกรรมการบร ูหารราชการเช งู
ยูุทธศาสตร ูู และการเผยแพรู่ 

กลุ่ม 
นู เทศฯ 

เอกสารอา ้ งอ ิง :   ๑.ูค าสั่งหวัหนู้าคณะรูักษาความสงบแห่งชาตู ท ู่๑๙/๒๕๖๐ูเรูื่องการปฏ ูรู ปการศูึกษาในภู ม ภาคของกระทรวงศูึกษาธู การลงวูันท ู่ ๓ูเมษายนู๒๕๖๐ 

คำอธิบายสัญลักษณ ์ผังขั้นตอน จุดเรู ่มตู้นหรูือส น้สดุกระบวนงาน  ก จกรรมงานหรูือการปฏ ูบูัต ู การตูัดส นใจ ท ูศทางหรูือการเคลื่อนไหวของงานููจููุดเชื่อมตู่อระหวู่างหน้าู(ถู้าไม่จบภายในู1ูหน้า) 
 

 
 

** ปฏบิ ัต ิงานร ่วมก ับหร ือสน ับสน ุนการปฏิบ ัต ิงานของหน ่วยงานอ ื่นทีเ่ก ี่ยวข ้องหร ือที่ได ้ร ับมอบหมาย 
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ส่วนที่ 5 
การปฏิบัติงาน กลุม่งานพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

การปฏ บูัตู งานงานพัฒนามาตรฐานู และการประกันคูุณภาพการศึกษามีกรอบกระบวนงานภายในู
กลูุ่มจ านวนู2ูงานูและการปฏ บูัตู งานรว่มกับหรือสนูับสนูุนการปฏ บูัตู งานของหนู่วยงานอืู่นทูี่เกี่ยวข้องหรือูู
ทูี่ไดู้รับมอบหมายูดูังนูี้ 

1. งานขับเคลูื่อนระบบการประกันคูุณภาพการศูึกษา 
2. งานศูึกษาว จูัยผลการประเม นคูุณภาพภายในสถานศูึกษา 
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งานที่ 1 
กลุ่มงานพ ัฒนามาตรฐานและการประก ันคุณภาพการศ ึกษา 

 
 

ชีอ่งาน งานขับเคลูื่อนระบบการประกันคูุณภาพการศูึกษา 
 

1. ว ัตถ ุประสงค์ 
1.1ูเพ่ือสร้างความเข้าใจการจัดท าและพัฒนามาตรฐานการศูึกษาใหู้สอดคลู้องกับมาตรฐานการศูึกษาชาตู  

จูุดเน้นูและยทุธศาสตร์ของจูังหวัด 
1.2ูเพ่ือสู่งเสร มูสนูับสนูุนให้หนู่วยงานทางการศูึกษาทูุกสูังกัดพัฒนามาตรฐานการศึกษาของหน่วยงาน 

ใหส้อดคลู้องกับมาตรฐานการศูึกษาชาตู และจูุดเน้นหรือยุทธศาสตรู์ของจูังหวัด 
1.3ูเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาระบบการประกันคูุณภาพการศึกษาแบบมูีสู่วนรว่มูกับทูุกหนู่วยงานู

การศูึกษาทูุกระดูับเพ่ือขับเคลูื่อนคูุณภาพการศกึษาระดูับจูังหวัด 
1.4ูเพ่ือนู เทศตู ดตามการด าเน นงานขับเคลูื่อนระบบการประกันคูุณภาพการศึกษารว่มกับทูุกู

หนู่วยงานการศูึกษาทูุกระดูับ 
 

2. ขอบเขตงาน 
2.1ูประสานงานสร้างความเข้าใจงานขับเคลูื่อนระบบการประกันคูุณภาพการศึกษากับหนู่วยงาน 

การศูึกษาในจูังหวัดทูุกสูังกัด 
2.2ูสู่งเสร มูสนูับสนูุนใหห้นู่วยงานการศูึกษาทูุกสูังกัดพัฒนามาตรฐานการศูึกษาใหู้สอดคลู้องกับ 

มาตรฐานการศูึกษาชาตู และจูุดเน้นหรือยุทธศาสตร์ของจูังหวูัด 
2.3ู รว่มกับหนู่วยงานการศูึกษาระดูับจูังหวูัดจัดท าแผนพัฒนาระบบการประกันคูุณภาพการศึกษาให้เป็น 

สู่วนหนูึ่งของแผนพูัฒนาคูุณภาพการศึกษาระดูับจูังหวัด 
2.4ูนู เทศูตู ดตามูก ากับแบบบ รณาการูในการด าเน นการระบบการประกูันคูุณภาพหนู่วยงานการศูึกษาู

ทูุกสูังกัดในจูังหวัด 
 
3. ค าจำกัดความ 

3.1ูแผนพัฒนาการศูึกษาูหมายถูึงูแผนพัฒนาคูุณภาพการศึกษาทูี่สู่งผลให้การขูับเคลูื่อนระบบ 
การประกันคูุณภาพการศึกษาภายในสถานศูึกษาทูุกสูังกัดเป็นไปตามมาตรฐานการศูึกษาชาตู  

3.2ูระบบการประกันคูุณภาพการศึกษาููหมายถูึงูระบบการพูัฒนาคูุณภาพการศึกษาทูี่ประกาศในู
กฎกระทรวงการประกันคูุณภาพการศูึกษาูพ.ศ.2561 

3.3ูหนู่วยงานตู้นสูังกัดูหมายถูึงูหนู่วยงานการศูึกษาทูั้งในระบบและนอกระบบทูุกสูังกัด 
3.4ูคณะกรรมการระดูับจูังหวัดูหมายถูึงูผู ้ไดู้รับแตู่งตูั้งจากผู ้ว่าราชการจูังหวัดูเปู นคณะกรรมการ 

ด าเน นงานระบบการประกูันคูุณภาพการศึกษา 
3.5ูหนู่วยงานการศูึกษาูหมายถูึงูหนู่วยงานการศูึกษาตามกฎหมายูทูี่รับผู ดชอบระดูับจูังหวัดู

ประกอบดู้วย 
3.5.1ูหนู่วยงานในสูังกัดกระทรวงศูึกษาธ การูไดู้แก่ 

 1) ส านักงานคณะกรรมการการศูึกษาขูั้นพ้ืนฐาน 
 2) ส านักงานคณะกรรมการการอาชูีวศูึกษา 
 3) ส านักงานการศูึกษานอกระบบและการศูึกษาตามอัธยาศูัย 
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 4) ส านักงานคณะกรรมการสู่งเสรู มการศูึกษาเอกชน 
 5) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศูึกษา 
 3.5.2ูหนู่วยงานนอกสูังกัดกระทรวงศูึกษาธ การูไดู้แก่ 
 1) ส านักงานตารวจแหู่งชาตู  
 2) ส านักงานสู่งเสร มการปกครองสู่วนจูังหวัด 
 3) ส านักงานพระพุทธศาสนา 
 4) กระทรวงการทู่องเทูี่ยวและกีฬา 
 5) สถาบันพระบรมราชชนก 
 6) สถาบันบณัฑ ตพัฒนศู ลป์ 
 
 

4. ขั้นตอนปฏิบ ัต ิงาน   
4.1ูศูึกษาสภาพการด าเน นงานและปัญหาการจัดระบบการประกันคูุณภาพภายในของหนู่วยงานตนู้ 

สูังกัดและสถานศูึกษาทูุกสูังกัด 
4.2ูน าผลการศูึกษาสภาพและปัญหาการจัดระบบการประกันคูุณภาพภายในของสถานศูึกษาทูุก 

สูังกัดมาจัดท าข้อม ลสารสนเทศเพ่ือวางแผนในการพูัฒนาระบบการประกันคูุณภาพการศึกษารว่มกับหนู่วยงานู
ทางการศูึกษาทูุกสูังกัด 

4.3ูจัดท าแผนพัฒนาระบบการประกันคูุณภาพเสนอตู่อทูี่ประชูุมคณะอนูุกรรมการบร หารราชการููููููู
เชู งยุทธศาสตร์ูและคณะกรรมการการศูึกษาจูังหวัดพ จารณาใหู้ความเห นชอบ 

4.4ูสู่งเสร มูสนูับสนูุนใหห้นู่วยงานทางการศูึกษาทูุกสูังกัดจัดท าและพัฒนามาตรฐานการศูึกษาของ 
หนู่วยงานใหส้อดคลู้องกับมาตรฐานการศูึกษาชาตู ูและจูุดเน้นหรือยุทธศาสตร์ของจูังหวัด 

4.5ูนู เทศูตู ดตามูก ากับูหรอืด าเน นการูตามทูีู่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาระบบการประกันคูุณภาพ 
การศูึกษา 

4.6ูสรุปรายงานผลการด าเน นงานขับเคลูื่อนระบบการประกันคูุณภาพการศึกษาูน าเสนอ 
คณะอนูุกรรมการบร หารราชการเชู งยุทธศาสตร์ู และูคณะกรรมการการศูึกษาจูังหวัดเพ่ือทราบและเผยแพรู่ 
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5. Flow Chart การปฏิบ ัต ิงาน 
 
 

ขับเคลื่อนระบบการประก ันคุณภาพการศ ึกษา 
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6. แบบฟอร ์มที่ใช้ 
 6.1  เครื่องมือในการเก บรวบรวมข้อม ลสารสนเทศระบบการประกันคูุณภาพการศึกษา 
 6.2 ูแบบสรุปขู้อม ลสารสนเทศระบบการประกันคูุณภาพการศึกษา 
 6.3ู เครื่องมือนู เทศูตู ดตามูก ากับ 
 6.4ู แบบสรุปรายงานผลการด าเน นงาน 
 

7. ข้อกฎหมายทีเ่ก ี่ยวข ้อง 
7.1ูกฎกระทรวงการประกันคูุณภาพการศึกษาูพ.ศ.ู๒๕๖๑ 
7.2ูประกาศกระทรวงศูึกษาธ การูเรื่องใหใ้ชู้มาตรฐานการศูึกษาูระดูับปฐมวัยูระดูับการศึกษาขัน้พ้ืนฐานและ 

ระดูับการศึกษาขั้นพูื้นฐานศู นย์การศูึกษาพ เศษ 
7.3ูแผนการศูึกษาแหง่ชาตู ูพ.ศ.ู2560 - 2579 (นายธีรเกียรต ู เจร ญเศรษฐศู ลป์) 
7.4ูจูุดเนู้นเชู งนโยบายรัฐมนตรีวู่าการกระทรวงศูึกษาธ การ 
7.5ูระเบูียบกระทรวงศูึกษาธ การูการประกูันคูุณภาพการการศึกษาูพ.ศ.ู2560 
7.6ูประกาศกระทรวงศูึกษาธ การเรื่องูใหใ้ชู้มาตรฐานการศูึกษาระดูับปฐมวัยูระดูับการศึกษา 

ขั้นพูื้นฐานูและระดูับการศึกษาขั้นพูื้นฐานศู นย์การศูึกษาพ เศษู(ลงวันทูีู่๖ูสู งหาคมู๒๕๖๑) 
7.7ูมาตรฐานการศูึกษาชาตู ูพ.ศ.2561 
7.8ูยุทธศาสตรจ์งัหวัด 
 

8. เอกสารอ ้างอ ิง 
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9.  กระบวนงานและมาตรฐานงาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน) ขูับเคลูื่อนระบบการประกันคูุณภาพการศูึกษา 
ว ัตถ ุประสงค ์ 1.ูเพือ่สรู้างความเขู้าใจการจัดท าและพัฒนามาตรฐานการศูึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศูึกษาชาต ูู จุดเนู้นูและยูุทธศาสตรู์ของจังหวัดู2.ูเพื่อส่งเสรู มูสนูับสนนุใหหูู้นู่วยงานทางการศูึกษาทูุกสงักัดพัฒนามาตรฐาน 
การศูึกษาของหนู่วยงานใหู้สอดคล้องกับมาตรฐานการศูึกษาชาต ูและจุดเนู้นหรูือยูุทธศาสตรู์ของจังหวัดู3.ูเพือ่จัดท าแผนพัฒนาระบบการประกันคูุณภาพการศูึกษาแบบมีส่วนรู่วมูกูับทุกหนู่วยงานการศูึกษาทูุกระดูับเพื่อขูับเคลือ่นคูุณภาพู
การศูึกษาระดูับจงัหวัด 
4. เพื่อนู เทศต ูดตามการด าเน นงานขับเคลื่อนระบบการประกันคูุณภาพการศูึกษารู่วมกูับทุกหนู่วยงานการศูึกษาทูุกระดูับ 
ลำด ับที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินการ รายละเอ ียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้ร ับผ ิดชอบ 

1  
 
 
 
 
 
 
 

1.ูแตู่งตูั้งคณะกรรมการด าเน นงาน 
2.ประสานหนู่วยงานทางการศูึกษาทูุกสงักัดูศูึกษาบร ูบทู
การจัดการศูึกษาทูุกระดูับในจังหวัด 
3.ูจัดท าเครูื่องมือในการเก ูบรวบรวมขู้อม ล 
4. ด าเน นการเก ูบรวบรวมขู้อม ลการด าเน นงานของู
หนู่วยงานการศูึกษา 

๙๕ููชัูว่โมง 
๑๘๐ููชั่วโมง 

 
๒๔๐ููชั่วโมง 
๒,๑๐๐ููชั่วโมง 

1. คำสัง่แตู่งตูั้งคณะกรรมการ 
2. จัดท าเครูื่องมือรวบรวมขู้อม ล 
3. รวบรวมขู้อม ลสารสนเทศ 

กลุ่ม 
นู เทศฯ 

2 - 4  1.ศูึกษาขู้อม ลสารสนเทศสภาพปูัญหาการจัดการศูึกษา 
ภายในบร ูบท 
2. จัดท าแผนพัฒนาระบบการประกันคูุณภาพการศูึกษา 
3. นำแผนพัฒนาระบบการประกันคูุณภาพการศูึกษาเสนอู
ตู่อคณะกรรมการศูึกษาธ การจังหวัด 
4.ูปรูับปรูุงแกู้ไขตามทูี่คณะกรรมการศูึกษาธ การจังหวัด 
เสนอแนะ 
5.ูแจ้งหนู่วยงานการศูึกษาทูี่เกูี่ยวขู้องทราบเตรูียมู
ด าเน นการตามแผน 

๑๘๐ููชั่วโมง 
 

240ูชั่วโมง 
๔๐ููชั่วโมง 

 
๑๒๐ููชั่วโมง 

 
๑๘๐ููชั่วโมง 

1.คำสัง่แตู่งตูั้งคณะกรรมการนู เทศ 
ระดูับจังหวัด 
2.ศธจ.มีแผนการพัฒนาระบบู
ประกันคูุณภาพระดูับจังหวัด 
3. ผลการนู เทศต ูดตาม 

กลุ่ม 
นู เทศฯ 

5  1. แตู่งตูั้งคณะกรรการนู เทศระดูับจังหวัด 
2.ูก าหนดปฏู ท นและประสานหนู่วยงานการศูึกษาทราบ 
3.ูรู่วมกูับหนู่วยงานตู้นสังกัดูน เทศใหู้ความช่วยเหลือูและู
พัฒนา 
4. นู เทศูต ูดตามูก ากบัูหรูือด าเน นการูตามทูี่ปฏู ท น 

๓๐๐ูชั่วโมง 
๑๔๐ููชั่วโมง 

๑,๔๔๐ููชั่วโมง 
 

๑,๒๐๐ูชัว่โมง 

1.คำสัง่แตู่งตูั้งคณะกรรมการนู เทศ 
ระดูับจังหวัด 
2. ก าหนดปฏู ท นการนู เทศ 
3. นู เทศกดต ูดตามผล 

กลุ่ม 
นู เทศฯ 
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ชื่องาน (กระบวนงาน) ขูับเคลูื่อนระบบการประกันคูุณภาพการศูึกษา 
ว ัตถ ุประสงค ์ 1.ูเพือ่สรู้างความเขู้าใจการจัดท าและพัฒนามาตรฐานการศูึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศูึกษาชาต ูู จุดเนู้นูและยูุทธศาสตรู์ของจังหวัดู2.ูเพื่อส่งเสรู มูสนูับสนนุใหหูู้นู่วยงานทางการศูึกษาทูุกสงักัดพัฒนามาตรฐาน 
การศูึกษาของหนู่วยงานใหู้สอดคล้องกับมาตรฐานการศูึกษาชาต ูและจุดเนู้นหรูือยูุทธศาสตรู์ของจังหวัดูู3.ูเพื่อจัดท าแผนพัฒนาระบบการประกันคูุณภาพการศูึกษาแบบมีส่วนรู่วมูกูับทุกหนู่วยงานการศูึกษาทูุกระดูับเพื่อขูับเคลื่อนคูุณภาพู
การศูึกษาระดูับจงัหวัด 
4. เพื่อนู เทศต ูดตามการด าเน นงานขับเคลื่อนระบบการประกันคูุณภาพการศูึกษารู่วมกูับทุกหนู่วยงานการศูึกษาทูุกระดูับ 
ลำด ับที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินการ รายละเอ ียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้ร ับผ ิดชอบ 

6  
 
 
 
 
 
 

1. รวบรวมผลการพัฒนางานระบบการประกูันคูุณภาพ 
การศูึกษาหนู่วยงานในสังกัด 
2. เผยแพรู่ผลการปฏ ูบูัตู ที่ดูีใหู้หนู่วยงานทางการศูึกษาและู
หนู่วยงานที่เกูี่ยวขู้องเป็นเอกสาร/ทางระบบอู เล กทรอนู กส/์ู
เว ูบไซดู์/E-office 

๒๔๐ููชั่วโมง 
 

๑๘๐ููชั่วโมง 

1.รายงานการพัฒนาคูุณภาพ 
การศูึกษา 
2. เผยแพรู่ผลงานของหนู่วยงานู
การศูึกษากระดูับจังหวัด 

กลุ่ม 
นู เทศฯ 

เอกสารอ ้างอ ิง : กฎกระทรวงการประกูันคูุณภาพการศูึกษาูพ.ศ.ู๒๕๖๑ 



ค ม่ือการปฏ บัต งานูกลุ่มน เทศูต ดตามูและประเม นผลูส านักงานศึกษาธ การจังหวัดเลย ู๗๐ 

 

งานที่ 2 
งานศึกษาว ิจัยผลการประเม ินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
 

ชือ่งาน  งานศูึกษาว จูัยผลการประเม นคูุณภาพภายในของสถานศูึกษา 
 

1. ว ัตถ ุประสงค์ 
1.1ูเพ่ือูสู่งเสร มูสนูับสนูุนใหู้หนู่วยงานทางทางการศูึกษาพัฒนางานว จูัยเพืู่อพัฒนาคูุณภาพการประกูัน 

คูุณภาพภายในสถานศูึกษา 
1.2ูเพ่ือรวบรวมผลงานว จูัยใหู้หนู่วยการศูึกษาทูุกสูังกัดไดู้ศูึกษาและใชู้เป็นแนวทางในการพัฒนา 
1.3ูเพ่ือสูังเคราะห์งานว จัยูจัดท าร ปแบบการประกันคูุณภาพการศึกษาของจูังหวัดูเพ่ือน าเสนอ 

คณะกรรมการศึกษาธ การจูังหวัดทราบูและเผยแพรู่ 
 

2. ขอบเขตงาน 
2.1ู สู่งเสร มสนูับสนูุนการท าว จัยของหนู่วยงานการศูึกษาทูุกสูังกัด 
2.2ู ไดู้ร ปแบบงานว จัยทูี่เกี่ยวกับระบบการประกันคูุณภาพการศึกษา 
2.3ูหนู่วยงานการศูึกษาทูุกสูังกัดในจูังหวัดูมีระบบการประกันคูุณภาพการศึกษาทูี่มูีคูุณภาพเป็นที่ยอมรับ 

 

3. ค าจำกัดความ 
3.๑ูงานว จัยูหมายถูึงูกระบวนการคู้นคว้าหาความร ้อย่างเปู นระบบเพ่ือพูัฒนาคูุณภาพงาน 
3.๒ูการประกันคูุณภาพภายในู หมายถูึงูการบร หารจัดการและการด าเน นก จกรรมตามปกต ของสถานศึกษา 

เพ่ือพูัฒนาคูุณภาพผู ้เรียนอย่างตู่อเนื่องและเปู นทูี่ยอมรูับ 
3.๓ูหนู่วยงานการศูึกษาูหมายถูึงูหนู่วยงานการศูึกษาตามกฎหมายูทูี่จูัดการศูึกษาในความรับผู ดชอบูููู

ของจูังหวัดูประกอบดู้วย 
3.3.1ูหนู่วยงานในสูังกัดกระทรวงศูึกษาธ การูไดู้แก่ 

 1) ส านักงานคณะกรรมการการศูึกษาขูั้นพ้ืนฐาน 
 2) ส านักงานคณะกรรมการการอาชูีวศูึกษา 
 3) ส านักงานการศูึกษานอกระบบและการศูึกษาตามอัธยาศูัย 
 4) ส านักงานคณะกรรมการสู่งเสร มการศูึกษาเอกชน 
 5) ส านักงาคณะกรรมการการอุดมศูึกษา 

3.3.2ูหนู่วยงานนอกสูังกัดกระทรวงศูึกษาธ การูไดู้แก่ 
 1) ส านักงานตารวจแหู่งชาตู  
 2) ส านักงานสู่งเสร มการปกครองสู่วนจูังหวัด 
 3) ส านักงานพระพุทธศาสนา 
 4) กระทรวงการทู่องเทูี่ยวและกีฬา 
 5) สถาบันพระบรมราชชนก 

6) สถาบันบณัฑ ตพัฒนศู ลป์ 
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4. ขั้นตอนปฏิบ ัต ิงาน 
4.1ูสู่งเสร มูสนูับสนูุนูใหส้ถานศูึกษาและหนู่วยงานตู้นสูังกัดด าเน นการวู จูัยและน าผลการวู จูัยมาใชู้ 

เปู นฐานในการพูัฒนาระบบประกูันคูุณภาพภายใน 
4.2ูสูังเคราะห์ูงานว จัยเพ่ือจัดท าร ปแบบการประกันคูุณภาพการศึกษาของจูังหวัด 
4.3ูนาร ปแบบการประกันคูุณภาพการศึกษาของจูังหวัดน าเสนอคณะอนูุกรรมการบร หารราชการ 

เชู งยุทธศาสตร์ูและูคณะกรรมการศูึกษาธ การจูังหวัดเพ่ือทราบ 
4.4ูจัดท าร ปเลู่มงานว จัยูปรับปรุงเตู มเตู มความสมบ รณู์ 
4.5ูเผยแพรู่รายงานการวู จูัยร ปแบบการประกันคูุณภาพการศึกษาของจูังหวัด 

 
 

5. Flow Chart การปฏิบ ัต ิงาน  ศึกษาว ิจัยผลการประเม ินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
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6.  แบบฟอร ์มทีใ่ช้ 
6.๑ู แบบส ารวจข้อม ล 
6.๒ู แบบสรุปข้อม ลการวู จูัย 
6.๓ููแบบฟอรู์มรายงานผลการก ากับ ดูู แล เูรง่รัดูตู ดตามและประเม นผลการปฏ บูัตู งาน 

 

7. ข้อกฎหมายทีเ่ก ี่ยวข ้อง 
7.1ูกฎกระทรวงการประกันคูุณภาพการศึกษาูพ.ศ.ู๒๕๖๑ 
7.2ูประกาศกระทรวงศูึกษาธ การูเรื่องให้ใชู้มาตรฐานการศูึกษาูระดูับปฐมวัยูระดูับการศึกษาขั้น 

พ้ืนฐานและระดูับการศึกษาขั้นพูื้นฐานศู นย์การศูึกษาพ เศษ 
7.3ูแผนการศูึกษาแหง่ชาตู ูพ.ศ.ู2560 - 2579 (นายธีรเกียรต ู เจร ญเศรษฐศู ลป์) 
7.4ูจูุดเน้นเชู งนโยบายรัฐมนตรีวู่าการกระทรวงศูึกษาธ การ 
7.5ูระเบูียบกระทรวงศูึกษาธ การูการประกูันคูุณภาพการการศึกษาูพุทธศูักราชู2560 
7.6ูประกาศกระทรวงศูึกษาธ การเรื่องูใหใ้ชู้มาตรฐานการศูึกษาระดูับปฐมวัยูระดูับการศึกษา 

ขั้นพูื้นฐานูและระดูับการศึกษาขั้นพูื้นฐานศู นย์การศูึกษาพ เศษู(ลงวันทูีู่๖ูสู งหาคมู๒๕๖๑) 
7.7ูมาตรฐานการศูึกษาชาตู ูพ.ศ.2561 
7.8ูยุทธศาสตร์จังหวัด 

 

8. เอกสารอ ้างอ ิง 
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9. กระบวนงานและมาตรฐานงาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานศูึกษาว ูจูัยผลการประเม นคณภาพภายในของสถานศูึกษา 
ว ัตถ ุประสงค ์ 1ูเพื่อส่งเสร ูม สูนูับสนูุนใหู้หนู่วยงานการศูึกษาพูัฒนางานว จูัยเพื่อพัฒนาคูุณภาพการประกูันคูุณภาพภายในสถานศูึกษาู 2.ูเพือ่รวบรวมผลงานว จูัยใหู้หนู่วยการศูึกษาทูุกสังกูัดไดู้ศูึกษาและใช้เป ูนแนวทางในการพัฒนา 

3. เพื่อสังเคราะหู์งานวู จัยูจัดท าร ูปแบบการประกันคูุณภาพการศูึกษาของจังหวัดูเพื่อน าเสนอคณะกรรมการศูึกษาธ ูการจงัหวัดทราบูและเผยแพรู่ 
ลำด ับที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินการ รายละเอ ียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้ร ับผ ิดชอบ 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ส ารวจผลงานวู จูัยของสถานศูึกษาทูี่เกูี่ยวกูับระบบการ 
ประกันคูุณภาพการศูึกษา 
2.ส ารวจความตู้องการการท าว จยัการประกันคูุณภาพของู
สถานศูึกษา 
3.ส่งเสรู มสนบัสนุนความรู ้เรูื่องการท าว จัยการทาประกูันู
คูุณภาพที่เชื่อมโยงกับการเรูียนรู ้ 
4. นู เทศต ูดตามและใหู้ขู้อเสนอแนะ 

๑๘๐ููชั่วโมง 
 

๑๘๐ููชั่วโมง 
 

๓๖๐ููชั่วโมง 
 

๑,๔๐๐ููชัว่โมง 

- ขู้อม ลสารสนเทศระบบประกัน 
คูุณภาพภายในหนู่วยงานทางู
การศูึกษา 

กลุ่มนู เทศฯ 

2  
 
 
 
 
 
 
 

 

1. แจง้หนู่วยงานการศูึกษาส่งงานว จูัยทีู่เกีู่ยวกับการประกูัน 
คูุณภาพการศึกษา 
2. สังเคราะหู์ร ูปแบบงานว จูัยที่สามารถเปน็แบบอยู่างไดู้ 
3. ประชาสัมพูันธ์ร ูปแบบของหนู่วยงานการศูึกษา 

๑๘๐ููชั่วโมง 
 

๒๔๐ููชั่วโมง 
๑๘๐ููชั่วโมง 

- แบบส ารวจขู้อม ล 
- แบบสรูุปขู้อม ลการว จยั 
- เผยแพรู่ผลงานเป็นเอกสาร/ทางู
ระบบอู เล กทรอนู กส/์เว บไซดู์/ 
E-office 

กลุ่มนู เทศฯ 

3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. รวบรวมผลงานว ูจูัยดู้านการประกูันคูุณภาพ 
การศูึกษาระดูับจูังหวูัด 
2. น าเสนอผลงานว จัยตู่อคณะกรรมการการศูึกษาู
จูังหวูัด 

๑๘๐ููชั่วโมง 
 

๑๘๐ููชั่วโมง 

แบบฟอรู์มรายงานผลการก ากบั 
ด ูแล เูรู่งรูัด ตู ูดตามและประเม นผลการู
ปฏ ูบูัต ูงาน 

กลุ่มนู เทศฯ 
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ชื่องาน (กระบวนงาน) งานศูึกษาว ูจูัยผลการประเม นคูุณภาพภายในของสถานศูึกษา 
ว ัตถ ุประสงค ์ 1ูเพื่อส่งเสร ูม สูนูับสนูุนใหู้หนู่วยงานการศูึกษาพูัฒนางานว จูัยเพื่อพัฒนาคูุณภาพการประกูันคูุณภาพภายในสถานศูึกษาู 2.ูเพือ่รวบรวมผลงานว จูัยใหู้หนู่วยการศูึกษาทูุกสังกูัดไดู้ศูึกษาและใช้เป ูนแนวทางในการพัฒนา 

3. เพื่อสังเคราะหู์งานวู จัยูจัดท าร ูปแบบการประกันคูุณภาพการศูึกษาของจังหวัดูเพื่อน าเสนอคณะกรรมการศูึกษาธ ูการจงัหวัดทราบูและเผยแพรู่ 
ลำด ับที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินการ รายละเอ ียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้ร ับผ ิดชอบ 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ส ารวจผลงานวู จูัยของสถานศูึกษาทูี่เกูี่ยวกูับระบบการ 
ประกันคูุณภาพการศูึกษา 
2.ส ารวจความตู้องการการท าว จยัการประกันคูุณภาพของู
สถานศูึกษา 
3.ส่งเสรู มสนบัสนุนความรู ้เรูื่องการท าว จัยการท าประกูันู
คูุณภาพที่เชื่อมโยงกับการเรูียนรู ้ 
4. นู เทศต ูดตามและใหู้ขู้อเสนอแนะ 

๑๘๐ููชั่วโมง 
 

๑๘๐ููชั่วโมง 
 

๓๖๐ููชั่วโมง 
 

๑,๔๐๐ููชัว่โมง 

ขู้อม ลสารสนเทศระบบประกัน 
คูุณภาพภายในหนู่วยงานทางู
การศูึกษา 

กลุ่มนู เทศฯ 

4  รวบรวมผลงานว จูัยดู้านการประกูันคูุณภาพหนู่วยงานการศูึกษา 
มาสังเคราะหู์หาร ูปแบบูBest Practices 

๑๘๐ููชั่วโมง ผลงานวู จัยดู้านการประกันคูุณภาพ 
การศูึกษาของหนู่วยงาน 

กลุ่มนู เทศฯ 

5  เผยแพรู่ประชาสัมพันธ์ูผลงานที่ไดู้รูับคูัดเลือกูBest 
Practices แลกเปลีย่นเรูียนรู ้และน าผลการว จัยไปใช้ในการ 
พัฒนาคูุณภาพการศูึกษา 

๑๘๐ููชั่วโมง เผยแพรู่ผลงานเป็นเอกสาร/ทาง 
ระบบอู เล กทรอนู กส/์เว บไซดู์/       
E-office 

กลุ่มนู เทศฯ 

 
 
 
 

***ปฏิบัติงานอ่ืนร่วมกับ หรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 



คู ่มอืการปฏ ูบัต ูงานูกลุ่มน เทศูต ูดตามูและประเม นผล ส านักงานศกึษาธ การจังหวัดเลยูููููููููููููููููููููููููููููููู
หนา้ 

๗๕ 
 

 
 

ส่วนที ่ี6 
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีการปฏิบี ตีิงานกลุ่มงานพี ฒนาระบบการจี ดการการศี กษาตลอดช วิต 
 
 

การปฏิบั ตัิงานพ ฒนาระบบการจั ดการศั กษาตลอดชัีวิตมีกรอบกระบวนงานภายในกลั ่มงานั 
จ านวนั๕ังานัและการปฏิบั ตัิงานรว่มก บหรอืสนั บสนั นการปฏิบั ตัิงานของหนั่วยงานอ่ืนทัี่เกี่ยวข้องหรือทัี่ไดั้ร บั
มอบหมายัดั งนัี้ 

๑.ังานสั่งเสรมิพ ฒนาหลั กสั ตร 
๒.ังานสั่งเสรมิพ ฒนาการจั ดการเรียนการสอน 
3. งานสั่งเสรมิพ ฒนากระบวนการเรียนร ้ัสัื่อัและแหลั่งการเรียนร ้ 
4. งานสั่งเสรมิพ ฒนาการวั ดและประเมินผล 
5. งานสั่งเสรมิพ ฒนาวิเคราะห์วิจั ยหลั กสั ตรัการจั ดการเรียนการสอนัสัื่อและแหลั่งเรียนร ้ 
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หนา้ 

76  

งานท ่ี๑ี 
งานส่งเสริมพี ฒนาหล กสตูรสถานศ กษา 

 

ชือ่งานี สั่งเสรมิพ ฒนาหลั กสั ตรสถานศั กษา 
 

1. วี ตถีุประสงค์ 
๑. เพ่ือสั่งเสริมพ ฒนาหลั กสั ตรสถานศั กษาให้มัีคั ณภาพเนั้นตามหลั กสั ตรแกนกลางัและสภาพบรัิบท 

ของสถานศั กษา 
๒. เพ่ือสั่งเสริมแลกเปลัี่ยนเรียนร ้ด้วยกระบวนการสร้างชั มชนแหั่งการเรียนร ้ั(PLC) เกี่ยวก บการั

พ ฒนาหลั กสั ตรสถานศั กษา 
๓. เพ่ือสั่งเสริมพ ฒนาหลั กสั ตรสถานศั กษาทัี่เกีย่วข้องก บการสร้างเสรมิคั ณภาพชีวิตทัี่เปั นมิตรกั บั

สัิ่งแวดลั้อม 
 

2. ขอบเขตงาน 
งานสั่งเสรมิพ ฒนาหลั กสั ตรสถานศั กษา 

 

3. ค าจ ากี ดความ 
งานสั่งเสรมิพ ฒนาหลั กสั ตรั หมายถั งั การสั่งเสรัิมพั ฒนาและสนั บสนั นใหส้ถานศั กษาด าเนินการตาม 

กระบวนการของหลั กสั ตรแกนกลางการศ ักษาขั ้นพ้ืนฐานัพ ทธศั กราชั๒๕๕๑ัและเชัื่อมโยงก บแผนพ ฒนา 
คั ณภาพการศ กษาตามย ทธศาสตรก์ารศ กษาชาตัิั๒๐ัปีั(พ.ศ.ั๒๕๖๐ั– ๒๕๗๙)ั และเกี่ยวข้องก บการสร้างั
เสรมิคั ณภาพชีวิตทัี่เปั นมิตรกั บสัิ่งแวดลั้อม 

 
 

4. ข ้นตอนปฏิบี ตีิงาน 
4.๑ั ศั กษานโยบายัแผนงานัย ทธศาสตร์ัในการพ ฒนาับริหารจ ดการหลั กสั ตรัการพั ฒนาคั ณภาพ 

คร ัและผั ้เรียนในทั กหนั่วยงานั สถานศั กษาทั กระดั บั และทั กประเภท 
4.๒ััจั ดประชั มัอบรมัสั มมนาัเพืั่อพั ฒนาบั คลากรใหั้มัีองคั์ความร ั้ดั้านหลั กสั ตรในทั กหนั่วยงาน 

สถานศั กษาทั กระดั บัและทั กประเภท 
4.๓ั จั ดกิจกรรมแลกเปลัี่ยนเรียนร ้ัสร้างชั มชนแหั่งการเรียนร ้ั(PLC) 
4.๔ั นัิเทศัก าก บัตัิดตามและประเมินผลหลั กสั ตรสถานศั กษา 
4.5ััสั่งเสรัิมสน บสน นใหั้มัีการแลกเปลัีั่ยนเรัียนร ั้เรัียนร ้ัเทคนิควัิธัีการด าเนินงานวัิชาการัับรัิหารั

จั ดการหล ักสั ตรัและการจั ดการศั กษาทัี่ประสบผลส าเร จั(Best Practice) 
4.๕ั สร ปัรายงานัเผยแพรั่ัประชาสั มพั นธ์ 
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5.  Flow Chart  งานส่งเสริมพี ฒนาหล กสูตรสถานศ กษา 
 
 

ศั กษานโยบายัแผนงานััย ทธศาสตร์ั ขอบข่ายการ 
ด าเนินการเก่ียวกั บบริหารจ ดการหลั กสั ตร 

 
 
 
 

จั ดประชั มัอบรมัสั มมนาัพ ฒนาบ คลากรให้มีองคั์ความร ้ 
ดั้านหล กสั ตรในทั กหนั่วยงานสถานศั กษาทั กระดั บัและทั กประเภท 

 
 
 
 

จ ดกิจกรรมแลกเปลัี่ยนเรียนร ้ัสร้างชั มชนแหั่งการเรียนร ้ั(PLC) 
 
 
 
 
 
 
 
 

นัิเทศัก าก บัตัิดตามัและประเมินผล 
หลั กสั ตรสถานศั กษา 

 
 
 
 
 

 
สั่งัเสรัิมสนั บสนั นใหั้มัีการแลกเปลัี่ยนเรัียนร ั้เรัียนร ้ั เทคนัิควัิธัีการั
ด าเนินงานวัิชาการัับรัิหารจั ดการหลั กสั ตรัและการจั ดการศั กษา 
ทัี่ประสบผลส าเร จั(Best Practice) 

 
 
 
 
 

สร ปและจั ดทำรายงานน าเสนอทัี่ประชั มั
คณะอนั กรรมการย ทธศาสตร์และักศจ.ัทราบ 

และเผยแพรั่ประชาสั มพั นธ์ 
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6.  แบบฟอรี์มท ใ่ช้ 
6.๑ั ร ปแบบ/องคั์ประกอบของหลั กสั ตรสถานศั กษา 
6.๒ั แบบนิเทศตัิดตามและประเมินผลหลั กสั ตรสถานศั กษา 
6.๓ั แบบประเมินหลั กสั ตรสถานศั กษา 

7. ข้อกฎหมายท เ่กี ่ยวขี้อง 
7.๑ั ย ทธศาสตร์ชาตัิั๒๐ัปีั(พ.ศ.ั๒๕๖๑ั– ๒๕๘๐) 
7.๒ั ย ทธศาสตรก์ารศ กษาชาตัิั๒๐ัปีั(พ.ศ.ั๒๕๖๐ั– ๒๕๗๙) 
7.๓ั แผนพ ฒนาเศรษฐกจิและสั งคมแหั่งชาตัิัฉบั บทัี่ั๑๒ 
7.๔ั แผนการศั กษาแห่งชาตัิัพ.ศ.ั๒๕๖๐ั– ๒๕๗๙ 
7.๕ั นโยบายของร ฐบาล 
7.๖ั นโยบายของกระทรวงศั กษาธิการทัี่เกี่ยวข้อง 
7.๗ั ค าส ่งห วหนั้าคณะร กษาความสงบแหง่ชาตัิทัี่ั๑๙/๒๕๖๐ัเรื่องการปฏิร ปการศ กษาในภ มิภาค 

ของกระทรวงศั กษาธิการลงว นทัี่ั๓ั เมษายนั๒๕๖๐ 
 

8. เอกสารอี้างอีิง 
8.๑ั เอกสารหลั กสั ตรแกนกลางการศั กษาข น้พ้ืนฐานัพ ทธศั กราชั๒๕๕๑ 
8.๒ั แผนย ทธศาสตรช์าตัิั๒๐ัปีั(พ.ศ.ั๒๕๖๐ั– ๒๕๗๙) 
8.๓ั แผนพ ฒนาเศรษฐกจิและสั งคมแหั่งชาตัิัฉบั บทัี่ั๑๒ั(พ.ศ.ั๒๕๖๐ั– ๒๕๖๔) 



 

 

9.  กระบวนงานและมาตรฐาน 
ชื่องานีงานส่งเสริมและพ ีฒนาหล กสูตรสถานศ กษา 

ว ีตถีุประสงคีี์ ๑.ัเพือ่สั่งเสรัิมและพ ัฒนาหลั กส ัตรสถานศั กษาให้มีคั ณภาพเนั้นตามหลั กส ัตรแกนกลางัและสภาพบรัิบทของสถานศั กษา 
ัััััััััััััััััััั๒.ัเพัื่อสั่งเสรัิมแลกเปลัี่ยนเรัียนรั ้ดั้วยกระบวนการสรั้างชั มชนแห่งการเรัียนรั ้ั (PLC) เกัี่ยวก บการพ ัฒนาหลั กส ัตรสถานศั กษา 

ลำดี บท  ่ ผ งข ้นตอนการด าเนินการ รายละเอี ยดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคีุณภาพงาน ผู้ร ีบผีิดชอบ 

๑ งานส่งเสริมและพ ีฒนาหล กสูตรสถานศ กษา 
 
 

ศั กษานโยบายัแผนงานั ย ัทธศาสตรัั์ขอบขั่ายั
การด าเนินการเกัี่ยวก บพ ัฒนาหลั กส ัตร 

 
 
 

จั ดประชั มัอบรมัสั มมนาัเพ่ือพั ฒนาบ คลากรให้มัีองคั์ความร ้ด้านั
หลั กสั ตรในทั กหนั่วยงานสถานศั กษาทั กระดั บัและทั กประเภท 

 
 

จ ัดกิจกรรมแลกเปลัี่ยนเรัียนรั ้ัเพัื่อสรั้างชั มชนแห่งการเรัียนรั ้ั(PLC) 
 
 
 
 

นัิเทศัก าก บัตัิดตามัและประเมินผลั
หลั กสั ตรสถานศั กษา 

 
 
 

สรั ปและจ ัดทารายงานน าเสนอที่ประชั มั
คณะกรรมการยั ทธศาสตรัั์และักศจ. 

๑)ั ศั กษานโยบายัแผนงานััย ทธศาสตร ์
ขอบข่ายัการด าเนินการเก่ียวกั บการพั ฒนาั
หลั กสั ตรสถานศั กษา 
๒)ัจั ดประชั ม อับรม สัั มมนา เัพ่ือพ ฒนาบ คลากรให้มีั
องคั์ความร ้ด้านหลั กสั ตรในทั กหนั่วยงานสถานศั กษาั
ทั กระดั บทั กประเภท 
๓)ั จั ดกัิจกรรมแลกเปลัี่ยนเรียนร ้ัเพ่ือสร้าง 
ชั มชนแหั่งการเรียนร ้ั(PLC) 
๔)ันัิ เ ทั ศัั กำกั บัั ตัิดตัามั แัละัปั รั ะั เั มััิน ผัลัั
หลั กสั ตรสถานศั กษา 
๕)ัสั่ง เัสรัิมสนั บสนั นใหั้มัีการแลกเปลัี่ยนั
เรียนร ้เรียนร ้ัเทคนัิควิธัีการด าเนินงานวัิชาการั
บรัิหารจั ดการหลั กสั ตรัและการจั ดการศั กษา 
ทัี่ประสบผลส าเร จั(Best Practice) 
๖)ั สรั ปจั ดทารายงานน าเสนอทัี่ประชั ม 
คณะอนั กรรมการย ทธศาสตร์ัและักศจ.ั
เพ่ือทราบและเผยแพรั่ประชาสั มพั นธ์ต่อไป 

๑๘๐ััช ่วโมง 
 

 
 
 
 
 
๑๘๐ััช ่วโมง 

 

 
 
 

๖๐ั ชั ่วโมง 
 
 
 
 

๑,๒๐๐ชั ่วโมง 
 
 

๙๐ั ชั ่วโมง 
 
 
 
 
 
 
๑๘๐ััช ่วโมง 

คั ณภาพของ 
หลั กส ัตรสถานศั กษา 

กล ่ม 
นัิเทศฯ 

เอกสารอาี้ีงอีิงี:ีี๑.ัค าส ่งห วหนั้าคณะรั กษาความสงบแห่งชาตัิที่ั ๑๙/๒๕๖๐ัเรัื่องการปฏัิรั ปการศั กษาในภั มัิภาคของกระทรวงศั กษาธัิการลงว ันที่ั ๓ัเมษายนั๒๕๖๐ััั๒.ัแผนการศั กษาแหั่งชาตััิพ.ศ.ั๒๕๖๐ั– ๒๕๗๙ 
คำอธิบายส ญล กษณี์ผ งข ้นตอน จ ดเรัิ่มตั้นหรัือสิั้นส ัดกระบวนงาน กิจกรรมงานหรัือการปฏัิบ ัตัิ การต ัดสินใจ ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงานั จั ดเช่ือมตั่อระหว่างหนั้าั(ถั้าไม่จบภายในั๑ัหนั้า) 
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งานท ่ี๒ี 
งานส่งเสริมและพี ฒนาการจ ดการเร ยนการสอน 

 

ชือ่งานี สั่งเสรมิพ ฒนาการจั ดการเรัียนการสอน 
 
 

1. ว ตถีุประสงค์ 
๑.ัเพ่ือสั่งเสรมิสนั บสนั นใหส้ถานศั กษาด าเนินการจั ดการเรียนการสอนไดั้อย่างมีประสัิทธิภาพ 
๒.ั เพ่ือสั่งเสริมัสนั บสนั นให้มีการแลกเปลัี่ยนเรียนร ้เทคนัิคัวิธัีการจั ดการเรียนการสอนทัี่ประสบผลสำเร จ 

 

2. ขอบเขตงาน 
งานสั่งเสรมิพ ฒนาการจั ดการเรัียนการสอน 

 

3. ค าจ ากี ดความ 
งานสั่งเสรัิมพั ฒนาหลั กสั ตรการจั ดการเรัียนการสอนักระบวนการเรัียนร ้ัสัืั่อ แัละแหลั่งเรัียนรั ้ 

ทัี่เกี่ยวข้องก บการสร้างเสรมิคั ณภาพการศั กษา 
 

4. ข ้นตอนปฏิบี ตีิงาน 
 4.๑ััศั กษาวิเคราะห์ั สั งเคราะห์ั นโยบายการจั ดการศั กษาของชาตัิัแนวคัิดัทฤษฏีัและงานวิจ ยทัี่ั
เกี่ยวข้องก บงานวิชาการัระบบบริหารการจั ดการศั กษา 
 4.๒ััเสรมิสร้างความร ้ความร ้ความเข้าใจให้ก บผั ั้บริหารสถานศั กษาัคร ัและบ คลากรในั
สถานศั กษาเกี่ยวก บการนัิเทศัตัิดตามและประเมินผลังานวิชาการัระบบบริหารการจั ดการศ กษา 

4.๓ั ก าหนดวิธัีการนัิเทศัตัิดตามและประเมินผลังานวิชาการัระบบบริหารการจั ดการศั กษา 
4.๔ั ด าเนินการนัิเทศตัิดตามและประเมินผลงานวิชาการัระบบบริหารการจั ดการศั กษา 
4.๕ั สั่งเสรมิสนั บสนั นให้มีการแลกเปลัี่ยนเรียนร ้เรียนร ้ัเทคนัิควิธัีการด าเนินงานวิชาการระบบบริหาร

และการจั ดการศั กษาทัี่ประสบผลส าเร จั(Best Practice) 
4.๖ั สร ปัรายงานเผยแพรั่ประชาสั มพั นธ์ 
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5.  Flow Chart  งานส่งเสริมและพี ฒนาการจ ดการเร ยนการสอน 
 
 
 

ศั กษาวิเคราะห์ั สั งเคราะห์ั นโยบายการจั ดการศั กษาของชาตัิั
แนวคัิดัทฤษฏีังานวิจ ยทัีั่เกี่ยวข้องก บการจั ดการศั กษา 

 
 
 
 
 
 

เสรมิสร้างความร ้ความเข้าใจให้ก บผั ้บริหารสถานศั กษาัคร ัและั
บ คลากรในสถานศั กษาเกี่ยวก บเกี่ยวก บการจั ดการเรียนการสอน 

 

 
 
 
 

สั่งเสรมิสนั บสนั นให้มีการแลกเปลัี่ยนเรียนร ้ัเทคนัิควิธัีการั
การเก่ียวก บการจั ดการเรียนการสอนทัี่ประสบผลส าเร จ 

(Best Practice) 
 

 
 
 
 

ก าหนดวิธัีการนัิเทศัตัิดตามและประเมินผลัเกี่ยวก บการจ ด 
การเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 

การนัิเทศตัิดตามและประเมินผล 
เกี่ยวก บการจั ดการศั กษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สร ปรายงานเผยแพรั่ประชาสั มพั นธ์ 
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6.  แบบฟอรี์มท ใ่ช้ 
6.๑ั แบบสอบถามความพ งพอใจ 
6.๒ั แบบนิเทศตัิดตามและประเมินผลการจ ดการเรียนการสอน 

 
 

7. ข้อกฎหมายท เ่กี ่ยวขี้อง 
7.๑ั ย ทธศาสตร์ชาตัิั๒๐ัปีั(พ.ศ.ั๒๕๖๑ั– ๒๕๘๐) 
7.๒ั ย ทธศาสตรก์ารศ กษาชาตัิั๒๐ัปีั(พ.ศ.ั๒๕๖๐ั– ๒๕๗๙) 
7.๓ั แผนพ ฒนาเศรษฐกจิและสั งคมแหั่งชาตัิัฉบั บทัี่ั๑๒ 
7.๔ั แผนการศั กษาแห่งชาตัิัพ.ศ.ั๒๕๖๐ั– ๒๕๗๙ 
7.๕ั นโยบายของร ฐบาล 
7.๖ั นโยบายของกระทรวงศั กษาธิการทัี่เกี่ยวข้อง 
7.๗ั ค าส ่งห วหนั้าคณะร กษาความสงบแหง่ชาตัิทัี่ั๑๙/๒๕๖๐ัเรื่องการปฏิร ปการศ กษาในภ มิภาค 

ของกระทรวงศั กษาธิการลงว นทัี่ั๓ั เมษายนั๒๕๖๐ 
 

8. เอกสารอี้างอีิง 
8.๑ั เอกสารหลั กสั ตรแกนกลางการศั กษาข ้นพัื้นฐานัพ ทธศั กราชั๒๕๕๑ 
8.๒ั แผนย ทธศาสตรช์าตัิั๒๐ัปีั(พ.ศ.ั๒๕๖๐ั– ๒๕๗๙) 
8.๓ั แผนพ ฒนาเศรษฐกจิและสั งคมแหั่งชาตัิัฉบั บทัี่ั๑๒ั(พ.ศ.ั๒๕๖๐ั– ๒๕๖๔) 



 

9. กระบวนการและมาตรฐานงาน 
ชื่องานีีงานส่งเสริมและพ ีฒนาการจ ีดการเร ยนการสอน 

ว ีตถีุประสงคีี์ ๑.ัเพัื่อสั่งเสรัิมสนั บสน ันใหส้ถานศั กษาด าเนินการจ ัดการเรัียนการสอนไดั้อยั่างมีประสัิทธัิภาพ 
๒.ัเพัื่อสั่งเสรัิมสนั บสนั บใหั้มีการแลกเปลัี่ยนเรัียนรั ้เทคนัิคัวัิธัีการจ ัดการเรัียนการสอนที่ประสบผลส าเร จ 

ลำดี บท  ่ ผ งข ้นตอนการด าเนินการ รายละเอี ยดงาน เวลาด าเนินการีี มาตรฐานคีุณภาพงาน ผู้ร ีบผีิดชอบ 

๒ งานส่งเสริมและพ ีฒนาการจ ีดการเร ยนการสอน ๑)ั ศั กษาวิเคราะห์ั สั งเคราะห์ันโยบายการจั ด ๑๘๐ััช ่วโมง คั ณภาพของการ กล ่ม 
 

ศ ักษาวัิเคราะหัั์ส งเคราะหัั์นโยบายการจ ัดการศ ักษาของชาตัิั
แนวคัิดัทฤษฏััีและงานวัิจ ัยทัี่เกัี่ยวข้องก ับการจ ัดการศ ักษา 

 
 
 

เสรัิมสรั้างความรั ้ความเขั้าใจใหั้ก บผั ้บรัิหารสถานศั กษาัคร ัั และบคั ั ลากรั
ในสถานศั กษาเกัี่ยวก ับเกัี่ยวก ับการจ ัดการเรัียนการสอน 

 
ส่งเสรัิมสน บสน นใหั้มีการแลกเปลีย่นเรัียนรั ้เรัียนรั ้ัเทคนัิควิธัีการเกี่ยวกั บั

การจ ดการเรัียนการสอนที่ประสบผลส าเร จั(Best Practice) 
 

 
ก าหนดวธิัีการนัิเทศัตัิดตามและประเมนิผลัเกั่ียวก บการจ ดการเรัียนการสอนั

ก าหนดวธิัีการนัิเทศัตัิดตามและประเมนิผลัเกัี่ยวก บการจ ดการเรัียนการสอน 

 

ด าเนินการนัิเทศตัิดตามและประเมนิผลั
เกี่ยวก ับการจ ัดการเรัียนการสอน 

การศั กษาของชาตัิัแนวคัิดัทฤษฏีัและงานวิจ ยั
ทัี่เกี่ยวข้องก บการจั ดการศั กษา 
๒)ัเสรมิสร้างความร ั้ความร ้ความเขั้าใจให้กั บั
ผั ้บริหารสถานศั กษาัคร ัและบั คลากรในั
สถานศั กษาเกี่ยวก บการจั ดการเรียนการสอน 
๓)ัสั่งเสรมิสนั บสนั นให้มีการแลกเปลัี่ยนเรียนร ้ั
เรียนร ้ัเทคนัิควิธัีการเกี่ยวก บการจั ดการเรียนั
การสอนทัี่ประสบผลส าเร จั(Best Practice) 
๔)ัก าหนดวิธัีการนัิเทศัตัิดตามและประเมินผล 
เกี่ยวก บการจั ดการเรียนการสอน 
๕)ัด าเนินการนัิเทศตัิดตามและประเมินผล 
เกี่ยวก บการจั ดการเรียนการสอน 
๖)ัสร ปัรายงานเผยแพรั่ประชาสั มพั นธ์ 

 
 
 
 
 
๑๘๐ััช ่วโมง 

 
 
 
 
๓๖๐ััช ่วโมง 

 
 
 
 
๒๘๐ััช ่วโมง 

 
 
 
๑,๒๐๐ััช ว่โมง 

 
 
 
๑๘๐ััช ่วโมง 

จ ัดการเรัียนการสอน นัิเทศฯ 

 
 
 

สร ัปรายงานเผยแพรั่ประชาส มพ นธ ์
 
 

เอกสารอี้างอีิงี:ี ๑.ัค าส ่งหั วหนั้าคณะรั กษาความสงบแหงั่ัชาตัิที่ั๑๙/๒๕๖๐ัเรัื่องการปฏัิร ัปการศั กษาในภั มัิภาคของกระทรวงศั กษาธกิารลงว นที่ั ๓ัเมษายนั๒๕๖๐ััั๒.ัแผนการศั กษาแหั่งชาตััิพ.ศ.ั๒๕๖๐ั– ๒๕๗๙ 
คำอธีิบายส ญล ีกษณี์ผ งข ้นตอน จ ดเรัิ่มตั้นหรัือสิ้นส ดกระบวนงาน กิจกรรมงานหรัือการปฏัิบ ัตัิ การต ัดสินใจ ทศัิัทางหรัือการเคลื่อนไหวของงาน จั ดเช่ือมตั่อระหว่างหนั้าั(ถั้าไม่จบภายในั1ัหนั้า) 
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งานท ่ี๓ี 
งานส่งเสริมพี ฒนากระบวนการเร ยนรีู้ีส่ือและแหล่งเรี ยนรีู้ 

 

ชื่องานีงานสั่งเสรมิพ ฒนากระบวนการเรยีนร ้ัสั่ือและแหลั่งเรียนร ้ 
 
 

1. ว ตถีุประสงค์ 
 1.๑ัเพ่ือสั่งเสริมัพ ฒนาคร ัและบ คลากรทางการศ กษาให้มีความร ้ัความเขั้าใจในการพั ฒนาแหลั่ง 
เรียนร ้และสัื่อการเรียนร ้ 

1.๒ัเพ่ือสั่งเสริมัพ ฒนาคร ัและบั คลากรทางการศ กษาให้มีการใชั้แหลั่งเรียนร ้และสัื่อการเรียนร ้ไดั้ 
อย่างมีประสัิทธิภาพ 

1.๓ัเพ่ือสั่งเสริมัสนั บสนั นให้มีการแลกเปลัี่ยนเรียนร ้และเผยแพรั่แหลั่งเรียนร ้และสัื่อการเรียนร ้ 
 
 

2. ขอบเขตงาน 
งานสั่งเสรมิและพ ฒนากระบวนการเรียนร ้ัแหลั่งเรียนร ้และสัื่อการเรัียนร ้ 

 
 

3. ค าจ ากี ดความ 
งานแหลั่งเรียนร ้และสัื่อการเรียนร ้ัหมายถั งัประสบการณ์ั แหลั่งข้อม ลัข่าวสารัเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แหลั่งความร ั้วัิทยาการตั่างๆัทัี่เสรัิมสรั้างใหั้ผั ั้เรัียนเกัิดกระบวนการเรัียนร ้ัใฝั่ร ้ัใฝั่เรัียนัแสวงหาความร ั้ 
ดั้วยตนเองไดั้ตามอั ธยาศั ยอยั่างตั่อเนื่องัเป ันบั คคลแหั่งการเรัียนร ้ัและเกีย่วขั้องกั บการสรั้างเสรัิมคั ณภาพชัีวัิตทัี่เปั นมิตรกั บ
สัิ่งแวดลั้อม 
 

4. ข ้นตอนปฏิบี ตีิงาน 
4.๑ัศั กษาคั้นคว้าเอกสารังานวิเคราะห์ั วิจ ยเกีั่ยวกั บงานแหลั่งเรียนร ้และสัื่อการเรียนร ้ 
4.๒ัด าเนินการวัิจั ยเพ่ือพ ฒนางานแหลั่งเรียนร ั้และสัื่อการเรียนร ้ 
4.๓ัสั่งเสรมิสนั บสนั นใหส้ถานศั กษาด าเนินการศั กษาคั้นคว้าัวัิเคราะห์ั วิจ ยัทัี่เกี่ยวก บงานแหลั่ง 

เรียนร ้และสัื่อการเรียนร ้ 
4.๔ัสั่งเสริมัสนั บสนั นให้มีการแลกเปลั่ียนเรียนร ้งานวิเคราะห์ั วิจ ยัทัี่เกี่ยวก บงานแหลั่งเรียนร ้ัและ 

สัื่อการเรียนร ้ต่างัๆ 
4.๕ นัิเทศัตัิดตามและประเมินผลแหลั่งเรียนร ้และสัื่อการเรียนร ้ 
4.๖ สร ปรายงานผลเผยแพรั่ประชาสั มพั นธ์ 
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5.  Flow Chart  งานส่งเสริมและพี ฒนากระบวนการเร ยนรีู้ีแหล่งเรี ยนรีู้ีและสื่อการเร ยนรีู้ 
 

 
 
 

ศั กษาัคั้นคว้าเอกสารังานวิเคราะห์ั วิจ ยเกี่ยวก บงาน 
งานแหลั่งเรียนร ้และสัื่อการเรียนร ้ 

 
 
 
 
 
 

ด าเนินวิจ ยเพ่ือพ ฒนางานงานแหลั่งเรียนร ั้และสัื่อการเรียนร ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

สั่งเสรมิสนั บสนั นใหั้สถานศั กษาด าเนินการศั กษาคั้นคว้าั
วิเคราะห์ั วิจ ยัทัีั่เกี่ยวก บงานแหลั่งเรียนร ั้และสัื่อการเรียนร ้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สั่งเสริมัสนั บสนั นให้มีการแลกเปลัี่ยนเรียนร ้งานวิเคราะห์ั
วิจ ยัทัี่เกี่ยวก บงานแหลั่งเรียนร ั้และสัื่อการเรียนร ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

สร ปรายงานผลัเผยแพรั่ประชาสั มพั นธ์ 
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6.  แบบฟอรี์มท ใ่ช้ 
6.๑ั แหลั่งเรียนร ้และสัื่อการเรียนร ้ 
6.๒ั แบบนิเทศตัิดตามและประเมินผล 
6.๓ั แบบประเมินผลการจ ดกิจกรรม 

 

7. ข้อกฎหมายท เ่กี ่ยวขี้อง 
7.๑ั ย ทธศาสตร์ชาตัิั๒๐ัปีั(พ.ศ.ั๒๕๖๑ั– ๒๕๘๐) 
7.๒ั ย ทธศาสตร์การศ กษาชาตัิั๒๐ัปีั(พ.ศ.ั๒๕๖๐ั– ๒๕๗๙) 
7.๓ั แผนพ ฒนาเศรษฐกจิและสั งคมแหั่งชาตัิัฉบั บทัี่ั๑๒ 
7.๔ั แผนการศั กษาแห่งชาตัิัพ.ศ.ั๒๕๖๐ั– ๒๕๗๙ 
7.๕ั นโยบายของร ฐบาล 
7.๖ั นโยบายของกระทรวงศั กษาธิการทัี่เกี่ยวข้อง 
7.๗ั ค าส ่งห วหนั้าคณะร กษาความสงบแหง่ชาตัิทัี่ั๑๙/๒๕๖๐ััเรื่องการปฏิร ปการศ กษาในภ มิภาคั

ของกระทรวงศั กษาธิการลงว นทัี่ั๓ั เมษายนั๒๕๖๐ 
 

8. เอกสารอี้างอีิง 
8.๑ั เอกสารหลั กสั ตรแกนกลางการศ ักษาข ้นพัื้นฐานัพ ทธศั กราชั๒๕๕๑ 
8.๒ั แผนย ทธศาสตรช์าตัิั๒๐ัปีั(พ.ศ.ั๒๕๖๐ั– ๒๕๗๙) 
8.๓ั แผนพ ฒนาเศรษฐกจิและสั งคมแหั่งชาตัิัฉบั บทัี่ั๑๒ั(พ.ศ.ั๒๕๖๐ั– ๒๕๖๔) 
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9. กระบวนงานและมาตรฐานี
ชื่องานีงานส่งเสริมและพฒี  

 
 

นากระบวนการเร ยนรู้ีแหล่งเร ยนรู้ีและสื่อการเร ยนรู ้
ว ีตถีุประสงคีี์ ๑.ััเพัื่อสั่งเสรัิมพ ัฒนาคร ัั และบ คลากรทางการศั กษาให้มคีวามรั ้ัความเขั้าใจในการพ ัฒนาใชั้สัื่อและแหลั่งเรัียนรั ้ัั๒.ัเพัื่อสั่งเสรัิมพ ัฒนาคร ัและบ คลากรทางการศั กษาให้มีั ั

การใชั้สัื่อัและแหลั่งเรัียนรั ้ไดั้อยั่างมีประสัิทธัิภาพัั๓.ั เพัื่อสั่งเสรัิมสนั บสน ันให้มีการแลกเปลัี่ยนเรัียนรั ้และเผยแพรั่สัื่อและแหลั่งเรัียนรั ้ 
ล าด ีบที ่ ผ งข ้นตอนการด าเนินการ รายละเอี ยดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคีุณภาพงาน ผู้ร ีบผีิดชอบ 

๓ งานส่งเสรีิมและพ ฒนากระบวนการเรี ยนรู้ีแหล่งเรี ยนรู้และสื่อการเรี ยนรู้ 
 
 

ศั กษาคั้นควั้าเอกสารังานวัิเคราะห์ัวัิจ ัยเกั่ัียวก บงานั
แหลั่งเรัียนรั ้และสัื่อการเรัียนรั ้ 

 
 

ด าเนินการวัิจ ัยเพัื่อพ ัฒนางานแหลั่งเรัียนร ััแ้ละสัื่อการเรัียนรั ้ 
 
 
 

สั่งเสรัิมสนั บสน ันใหส้ถานศั กษาด าเนินการศั กษาคั้นควั้าัวัิเคราะห์ัวัิจั ย 
 
 

ส่งเสรัิมัสน ับสน นใหั้มีการแลกเปลีย่นเรัียนร ัง้านวัิเคราะหัั์วิจ ัยัทัี่เกั่ัียวกั บั
งานแหล่งเรัียนร ั ้

 

 
 
 

นัิเทศัตัิดตามและประเมนิผลแหล่งั
เรัียนรั ้และสื่อการเรัียนรั ้ 

๑)ัศั กษาคั้นคว้าเอกสารังานวิเคราะห์ัวัิจั ยั
เกี่ยวก บงานแหลั่งเรียนร ้และสัื่อการเรียนร ้ 
๒)ัด าเนินการวัิจั ยเพ่ือพ ฒนางานแหลั่งเรียนร ้ั
และสัื่อการเรียนร ้ 
๓)ัสั่งเสรมิสนั บสนั นใหส้ถานศั กษาด าเนินการั
ศั กษาคั้นคว้าัวัิเคราะห์ั วิจ ยัทัี่เกี่ยวก บงานั
แหลั่งเรียนร ้และสัื่อการเรียนร ้ 
๔)ัสั่งเสริมัสนั บสนั นให้มีการแลกเปลัี่ยนั
เรียนร ้งานวิเคราะห์ั วิจ ยัทัี่เกี่ยวก บงานแหลั่งั
เรียนร ้และสัื่อการเรียนร ้ 
๕)ันัิเทศัตัิดตามและประเมินผลแหลั่งเรียนร ้ 
และสัื่อการเรียนร ้ 
๖)ัสร ปรายงานผลเผยแพรั่ประชาสั มพั นธ์ 

๑๘๐ััช ่วโมง 
 
 
 
 
๑๘๐ััช ่วโมง 
 
 
 
 
๓๖๐ััช ่วโมง 

 
 
 
 
๒๘๐ััช ่วโมง 

 
 
 
๑,๒๐๐ััช ว่โมง 

 
 
 
๑๘๐ััช ่วโมง 

คั ณภาพของแหลั่งั
เรียนร ้ัสัื่อััันวั ตกรรมั
และเทคโนโลยัีทางการั
ศั กษา 

กลั ่มันัิ
เทศฯ 

 
 
 
 

สรั ปรายงานผลเผยแพรั่ประชาสั มพ ันธั์ 
 
เอกสารอี้างอีิงี:ี ๑.ัค าส ่งหั วหนั้าคณะรั กษาความสงบแหงั่ัชาตัิที่ั๑๙/๒๕๖๐ัเรัื่องการปฏัิร ัปการศั กษาในภั มัิภาคของกระทรวงศั กษาธกิารลงว นที่ั ๓ัเมษายนั๒๕๖๐ััั๒.ัแผนการศั กษาแหั่งชาตััิพ.ศ.ั๒๕๖๐ั– ๒๕๗๙ 
คำอธีิบายส ญล ีกษณี์ผ งข ้นตอน จ ดเรัิ่มตั้นหรัือสิ้นส ดกระบวนงาน กิจกรรมงานหรัือการปฏัิบ ัตัิ การต ัดสินใจ ทศัิัทางหรัือการเคลื่อนไหวของงาน จั ดเช่ือมตั่อระหว่างหนั้าั(ถั้าไม่จบภายในั1ัหนั้า) 
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งานท ่ี๔ี 
งานส่งเสริมพี ฒนาการวี ดและประเมินผล 

 

ชือ่งานีงานสั่งเสรมิพ ฒนาการวั ดและประเมัินผล 
 
 

1. ว ตถีุประสงค์ 
1.๑ั เพ่ือสั่งเสริมัสนั บสนั นัใหส้ถานศั กษาด าเนินการวั ดและประเมินผลในระดั บตั่างัๆัอย่างมี 

ประสัิทธิภาพ 
1.๒ััเพ่ือสั่งเสรมิสนั บสนั นให้มีการแลกเปลัี่ยนเรยีนร ้งานการว ดและประเมินผลทัี่ประสบผลส าเร จ 

 

2.  ขอบเขตงาน 
งานสั่งเสรมิพ ฒนาการวั ดและประเมัินผลัหมายถั งักระบวนการจั ดเก บข้อม ลัรวบรวมข้อม ลั

วิเคราะห์ขั้อม ลัสร ปผลการวัิเคราะห์ขั้อม ลเพ่ือตั ดสัินัระดั บของผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของผั ้เรียนเมื่อ 
เปรียบเทัียบก บเกณฑ์ผลความส าเร จทัี่พ งปรารถนาหรือผลความส าเร จตามมาตรฐานคั ณภาพผลการเรียนร ้ 

 

3.  ค าจำกี ดความ 
งานสั่งเสรมิพ ฒนาการว ดและประเมินผลในระดั บตั่างัๆัหมายถั งัักระบวนการจั ดเก บข้อมั ลัรวบรวมั

ข้อม ลวิเคราะห์ขั้อมั ลัสร ปผลการวัิเคราะห์ขั้อม ลเพ่ือตั ดสัินระดั บของผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของผั ้เรียนเมื่อั
เปรียบเทัียบก บเกณฑ์ผลความส าเร จทัี่พ งปรารถนาหรือผลความส าเร จตามมาตรฐานคั ณภาพผลการเรียนร ้ัและ
เกี่ยวข้องก บการสร้างเสรมิคั ณภาพชีวิตทัี่เป็นมิตรกั บสัิ่งแวดลั้อม 

 

4. ข ้นตอนปฏิบี ตีิงาน 
4.๑ ศั กษาหลั กเกณฑ์และแนวปฏิบั ตัิในการวั ดและประเมินผลผั ้เรียนระดั บหั้องเรียนัสถานศั กษา 

ระดั บทั้องถิ่นัและระดั บชาตัิ 
4.๒ ก าหนดวิธัีการพั ฒนาและจั ดทาเครื่องมือทัี่เป็นมาตรฐานส าหร บใชั้เป็นแนวทางในการวั ดั

และประเมินผลในระดั บตั่างัๆ 
4.๓ เสรมิสร้างความร ้ความเขั้าใจให้ก บผั ้บริหารสถานศั กษาัคร ัและบ คลากรในสถานศั กษาเกี่ยวก บั

การและประเมินผลในระดั บตั่างัๆ 
4.๔ ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศั กษาก บหนั่วยงานทัี่เกีั่ยวข้องก บการวั ดและประเมินผล 
4.๕ สั่งเสริมสนั บสนั นให้มีการแลกเปลัี่ยนเรียนร ้งานว ดและประเมินผลทัี่ประสบผลส าเร จั(Best 

Practice) 
4.๖ ด าเนินการว ดและประเมินผลคั ณภาพผั ้เรยีนของสถานศั กษาในร ปแบบของคณะกรรมการในทั กระดั บ 
4.๗ สร ปรายงานผลการวั ดและประเมินผลคั ณภาพผั ้เรียนในทั กระดั บัเผยแพรั่ตั่อสถานศั กษาและ 

หนั่วยงานทัี่เกี่ยวข้อง 
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5.  Flow Chart  งานส่งเสริมและพี ฒนาการวี ดและประเมินผล 
 

 
 
 

ศั กษาหลั กเกณฑ์และแนวปฏิบั ตัิในการวั ดและประเมินผลผั ้เรียนระดั บหั้องเรียน 
สถานศั กษาัระดั บทั้องถิ่นัและระดั บชาตัิ 

 
 
 

 
ก าหนดวิธัีการพั ฒนาและจั ดทาเครื่องมือทัี่เปั นมาตรฐานส าหร บใชั้เปั นแนวทางั

ในการวั ดและประเมินผลในระดั บตั่างัๆ 
 
 
 
 

เสรมิสร้างความร ้ความเขั้าใจให้ก บผั ้บริหารสถานศั กษาัคร ัและบ คลากรั
ในสถานศั กษาเกี่ยวก บการวั ดและประเมินผลในระดั บตั่างัๆ 

 
 
 
 

ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศั กษาก บหนั่วยงานั
ทัี่เกี่ยวข้องก บการวั ดและประเมินผล 

 
 
 
 

สั่งเสรัิมสนั บสน ันให้มีการแลกเปลัี่ยนเรียนรั ้งานว ัดและประเมินผลั
ที่ประสบผลส าเร จั(Best Practice) 

 
 
 
 
 

ด าเนินการวั ดและประเมินผลคั ณภาพผั ้เรียนของั
สถานศั กษาในร ปแบบของคณะกรรมการในทั กระดั บ 

 
 
 
 
 
 
 

สร ปและรายงานผลการวั ดและประเมินผลคั ณภาพผั ้เรียนั
ในทั กระดั บเผยแพรั่ตั่อสถานศั กษาและหนั่วยงานทัี่เกีย่วข้อง 
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6.  แบบฟอรี์มท ใ่ช้ 
6.๑ัเครื่องมือวั ดและประเมินผล 
6.๒ัแบบกรอกคะแนน 
6.๓ัแบบนิเทศัตัิดตามและประเมินผลการวั ดและประเมินผล 

 

7. ข้อกฎหมายท เ่กี ่ยวขี้อง 
7.๑ัย ทธศาสตร์ชาตัิั๒๐ปีั(พ.ศ.ั๒๕๖๑ั– ๒๕๘๐) 
7.๒ัย ทธศาสตรก์ารศ กษาชาตัิั๒๐ัปีั(พ.ศ.ั๒๕๖๐ั– ๒๕๗๙) 
7.๓ัแผนพ ฒนาเศรษฐกจิและสั งคมแหั่งชาตัิัฉบั บทัี่ั๑๒ 
7.๔ัแผนการศั กษาแหง่ชาตัิัพ.ศ.ั๒๕๖๐ั– ๒๕๗๙ 
7.๕ันโยบายของร ฐบาล 
7.๖ันโยบายของกระทรวงศั กษาธิการทัี่เกี่ยวข้อง 
7.๗ัค าส ่งห วหนั้าคณะร กษาความสงบแห่งชาตัิทัี่ั๑๙/๒๕๖๐ัเรื่องการปฏิร ปการศ กษาในภ มิภาค 

ของกระทรวงศั กษาธิการลงว นทัี่ั๓ั เมษายนั๒๕๖๐ 
 

8. เอกสารอี้างอีิง 
8.๑ัเอกสารหลั กสั ตรแกนกลางการศั กษาข ้นพัื้นฐานัพ ทธศั กราชั๒๕๕๑ 
8.๒ัแผนย ทธศาสตรช์าตัิั๒๐ัปีั(พ.ศ.ั๒๕๖๐ั– ๒๕๗๙) 
8.๓ัแผนพ ฒนาเศรษฐกจิและสั งคมแหั่งชาตัิัฉบั บทัี่ั๑๒ั(พ.ศ.ั๒๕๖๐ั– ๒๕๖๔) 



 

9.  กระบวนงานและมาตรฐานงาน 
ชื่องานีงานส่งเสรีิมและพ ฒนาการว ีดและประเมินผล 

ว ีตถีุประสงคี์ีีี1.ีเพือ่ส่งเสรีิมสน บสนุนใหี้สถานศ ีกษาด าเนินการว ีดและประเมินผลในระด ีบตี่างีๆีี๒.ีเพือ่ส่งเสรีิมสน บสนุนใหี้ม การแลกเปล ่ยนเรี ยนรู้งานการว ดและประเมินผลที ่ประสบผลส าเร็จ 
 

ล าด ีบที ่ ผ งข ้นตอนการด าเนินการ รายละเอี ยดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคีุณภาพงาน ผู้ร ีบผีิดชอบ 
 

๔ งานส่งเสรีิมและพ ฒนาการว ีดและประเมินผล 
 

 
ศั กษาหล กเกณฑั์และแนวปฏัิบ ัตัิในการว ดและประเมนิผลั

ผ ้เรัียนระด ับหั้องเรัียนัสถานศ ักษาัระด ับท้องถัิ่นัและระด ับชาตัิ 
 

ก าหนดวธิัีการพ ฒนาและจ ดทาเครัื่องมือที่เป็นมาตรฐานั
ส าหร บใช้เป็นแนวทางในการว ดและประเมนิผลในระด ับตั่างัๆ 

 

๑)ั ศั กษาหลั กเกณฑั์และแนวปฏัิบ ตัิในการว ัดัและ
ประเมินผลผั ้เรัียนระดั บห้องเรัียนัสถานศั กษาั
ระดั บท้องถัิ่นัและระดั บชาตัิ 
๒)ั ก าหนดวัิธัีการพ ัฒนาและจ ัดทาเครัื่องมือัทีเ่ป็น
มาตรฐานส าหร บใชั้เป็นแนวทางในการว ัดและ 
ประเมินผลในระดั บตั่างัๆ 

 

๑๘๐ััช ่วโมง 
 
 
 
 
๑๘๐ััช ่วโมง 

 

คั ณภาพของการวั ดั
และประเมินผลระดั บั
ตั่างัๆ 

 

กลั ่มันัิ
เทศฯ 

๓)ั เสรัิมสรั้างความรคั ้ วามเขั้าใจให้ก บผั ้บรัิหาร ๓๖๐ััช ่วโมง 
เสรัิมสรั้างความรั ้ความเขั้าใจใหั้ก บผั ้บรัิหารสถานศั กษาัครั ัและบ ัคลากร

ในสถานศั กษาเกัี่ยวก ับการว ัดและประเมนิผลในระดั บตั่างัๆ 
 
 

ประสานความรั่วมมือระหว่างสถานศั กษาก บหนั่วยงานั
ที่เกัี่ยวขั้องก บการว ดและประเมนิผล 

สถานศั กษาัคร ัั และบ คลากรในสถานศั กษาเกีย่วก บั
การว ัดและประเมินผลในระดั บตั่างัๆ 
๔)ั ประสานความรั่วมมือระหวั่างสถานศั กษาัก บ
หนั่วยงานทีเ่กีั่ยวขั้องก บการว ัดและประเมินผล 
๕)ั สั่งเสรัิมสนั บสน ันให้มีการแลกเปลัี่ยนเรัียนรั ้งานวั ด 

 
 
 
 
๒๘๐ััช ่วโมง 
 
 
 
๑,๒๐๐ััช ว่โมง 

ส่งเสรัิมสน บสน นใหั้มีการแลกเปลีย่นเรัียนรั ้งาน และประเมินผลที่ประสบผลส าเรจั  (Best Practice) 
ว ดและประเมนิผลที่ประสบผลส าเร จั(Best Practice) 

 
 
 

ด าเนินการว ดและประเมนิผลค ัณภาพผ ้เรัียนของั
สถานศั กษาในร ัปแบบของคณะกรรมการในท กระดั บ 

 
 
 
 

สร ัปรายงานผลเผยแพรั่ประชาส มพ นธ ์

๖)ั ด าเนินการว ัดและประเมินผลคั ณภาพผั ้เรัียนของั
สถานศั กษาในรั ปแบบของคณะกรรมการ 
ในท กระดั บ 
๗)ั สรั ปและรายงานผลการว ัดและประเมินผลคั ณภาพั
ผั ้เรัียนในท กระดั บัเผยแพรั่ตั่อสถานศั กษาและั
หนั่วยงานทีเ่กีั่ยวขั้อง 

 
๑๘๐ััช ่วโมง 
 
 
 

๒๔๐ััช ่วโมง 

 

เอกสารอี้างอีิงี:ี ๑.ัค าส ่งหั วหนั้าคณะรั กษาความสงบแหงั่ัชาตัิที่ั๑๙/๒๕๖๐ัเรัื่องการปฏัิร ัปการศั กษาในภั มัิภาคของกระทรวงศั กษาธกิารลงว นที่ั ๓ัเมษายนั๒๕๖๐ััั๒.ัแผนการศั กษาแหั่งชาตััิพ.ศ.ั๒๕๖๐ั– ๒๕๗๙ 
คำอธีิบายส ญล ีกษณี์ผ งข ้นตอน จ ดเรัิ่มตั้นหรัือสิ้นส ดกระบวนงาน กิจกรรมงานหรัือการปฏัิบ ัตัิ การต ัดสินใจ ทศัิัทางหรัือการเคลื่อนไหวของงาน จั ดเช่ือมตั่อระหว่างหนั้าั(ถั้าไม่จบภายในั1ัหนั้า) 
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3)ัเสริมสร้างความร ้ความเขา้ใจให้ก บผ ้บริหาร 
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งานท ่ี๕ี 
งานส่งเสริมพี ฒนาวิเคราะห์วีิจ ยหล กสูตรีการจี ดการเร ยนการสอนีส่ือและแหลง่เรี ยนรีู้ 

 

ชือ่งานี งานสั่งเสรมิและพ ฒนาวิเคราะห์วิจั ยหลั กสั ตรัการจั ดการเรียนการสอนัสัื่อและแหลั่งเรียนร ้ 
 
 

1. ว ตถีุประสงค์ 
1.๑ัเพ่ีอสั่งเสรัิมัสน บสนั นใหั้มัีการวัิจั ยเพ่ีอพั ฒนาหลั กสั ตรสถานศั กษาัการจั ดการเรัียนการสอน 

แหลั่งเรียนร ้และสัื่อการเรียนร ้ 
1.๒ัเพัี่อสั่งเสรัิมัสนั บสนั นัใหั้มัีการแลกเปลัี่ยนเรัียนร ั้งานัวัิเคราะห์ั วัิจั ยัทัี่เกัี่ยวกั บการพั ฒนา 

หลั กสั ตรสถานศั กษาัการจั ดการเรียนการสอนัแหลั่งเรียนร ้และสัื่อการเรียนร ้ 
 

2. ขอบเขตงาน 
งานสั่งเสรมิและพ ฒนาวิเคราะห์วิจั ยหลั กสั ตรัการจ ดการเรียนการสอนัแหลั่งเรียนร ้และสัื่อการเรียนร ้ 

 
3. ค าจ ากี ดความ 
 

งานสั่งเสรมิและพ ฒนาหลั กสั ตรการจ ดการเรียนการสอนัแหลั่งเรียนร ้และสัื่อการเรียนร ้ัหมายถั งัััััั
การปรั บปรั งัการเปลัีั่ยนแปลงการจั ดทาหลั กสั ตรัการจั ดการเรัียนการสอนัแหลั่งเรัียนร ้ัสัืั่อการเรัียนร ้ัใหั้ดัีข น้ั
เพ่ือใหเ้หมาะก บความตั้องการของบั คคลัสภาพสั งคมัและเกีั่ยวขั้องกั บการสรั้างเสรัิมคั ณภาพชัีวัิตทัี่เปั นมัิตรั
ก บสัิ่งแวดลั้อม 
 
 

4. ข ้นตอนปฏิบี ตีิงาน 
4.๑ัศั กษาคั้นคว้าเอกสารวัิเคราะห์ั วิจ ยัเกี่ยวก บการพั ฒนาหลั กสั ตรสถานศั กษาการจั ดการเรียนั

การสอนัแหลั่งเรียนร ้และสัื่อการเรียนร ้ 
 4.๒ัวิจ ยเพ่ือพ ฒนาหลั กสั ตรสถานศั กษาัการจั ดการเรียนการสอนัสัื่อและแหลั่งเรียนร ้ 
 4.๓ัสั่งเสรมิสนั บสนั นใหส้ถานศั กษาด าเนินการศั กษาคั้นคว้าัวัิเคราะห์ัวิจ ย 
 4.๔ัสั่งเสริมัสนั บสนั นให้มีการแลกเปลัี่ยนเรียนร ้งานวิเคราะห์ั วิจ ยัทัี่เกี่ยวก บการพั ฒนาหลั กสั ตร 
สถานศั กษาัการจ ดการเรียนการสอนัแหลั่งเรียนร ้และสัื่อการเรียนร ้ 

4.๕ันัิเทศัตัิดตามและประเมินผลงานวิเคราะหั์วิจ ยเกี่ยวก บการพั ฒนาหลั กสั ตรสถานศั กษาการ 
จั ดการเรียนการสอนัแหลั่งเรียนร ้และสัื่อการเรียนร ้ 

4.๖ัสร ปัรายงานผลเผยแพรั่และประชาสั มพั นธ์ 
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5.  Flow Chart 
 
 

งานส่งเสริมและพี ฒนาการวีิเคราะหว์ีิจ ยหล กสีูตรีการจี ดการเร ยนการสอนีแหล่งเรี ยนรีู้และสื่อการเร ยนรีู้ 
 
 
 

ศั กษาคั้นคว้าเอกสารวัิเคราะห์ั วิจ ยัเกี่ยวก บการพั ฒนาหลั กสั ตรั
สถานศั กษาการจั ดการเรียนการสอนัแหลั่งเรียนร ้และสัื่อการเรียนร ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

วิจ ยเพ่ือพ ฒนาหลั กสั ตรสถานศั กษาัการจั ดการเรียนการสอนั
แหลั่งเรียนร ้และสัื่อการเรียนร ้ 

 
 
 
 

สั่งเสรมิสนั บสนั นให้สถานศั กษาด าเนินการศั กษาคั้นคว้าัวัิเคราะห์ั วิจ ย 
 

 
 
 

สั่งเสริมัสนั บสนั นให้มีการแลกเปลัี่ยนเรียนร ้งานวัิเคราะห์ 
 
 
 
 
 

สั่งเสริมัสนั บสนั นให้มีการแลกเปลัี่ยนเรียนร ้งานวัิเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 

นัิเทศัตัิดตามและประเมินผลงานวัิเคราะห์วิจั ย 
 
 
 
 
 
 
 
 

สร ปรายงานผลเผยแพรั่ประชาสั มพั นธ์ 
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6. แบบฟอรี์มท ใ่ช้ 
6.๑ั แบบสอบถาม 
6.๒ั แบบนิเทศตัิดตาม 
6.๓ั แบบประเมินผลการจ ดกิจกรรม 

 

7. ข้อกฎหมายท เ่กี ่ยวขี้อง 
7.๑ั ย ทธศาสตร์ชาตัิั๒๐ัปีั(พ.ศ.ั๒๕๖๑ั– ๒๕๘๐) 
7.๒ั ย ทธศาสตรก์ารศ กษาชาตัิั๒๐ัปีั(พ.ศ.ั๒๕๖๐ั– ๒๕๗๙) 
7.๓ั แผนพ ฒนาเศรษฐกจิและสั งคมแหั่งชาตัิัฉบั บทัี่ั๑๒ 
7.๔ั แผนการศั กษาแห่งชาตัิัพ.ศ.ั๒๕๖๐ั– ๒๕๗๙ 
7.๕ั นโยบายของร ฐบาล 
7.๖ั นโยบายของกระทรวงศั กษาธิการทัี่เกี่ยวข้อง 
7.๗ั ค าส ่งห วหนั้าคณะร กษาความสงบแห่งชาตัิทัี่ั๑๙/๒๕๖๐ัเรื่องการปฏิร ปการศ กษาในภ มิภาค 

ของกระทรวงศั กษาธิการลงว นทัี่ั๓ั เมษายนั๒๕๖๐ 
 

8. เอกสารอี้างอีิง 
8.๑ั เอกสารหลั กสั ตรแกนกลางการศั กษาข ้นพัื้นฐานัพ ทธศั กราชั๒๕๕๑ 
8.๒ั แผนย ทธศาสตรช์าตัิั๒๐ัปีั(พ.ศ.ั๒๕๖๐ั– ๒๕๗๙) 
8.๓ั แผนพ ฒนาเศรษฐกจิและสั งคมแหั่งชาตัิัฉบั บทัี่ั๑๒ั(พ.ศ.ั๒๕๖๐ั– ๒๕๖๔) 



 

 

9. กระบวนการและมาตรฐานงาน 
ชื่องานีีงานส่งเสรีิมและพ ฒนาการวีิเคราะหี์วีิจี ยหล ีกสีูตรีการจ ีดการเรี ยนการสอนีแหล่งเรี ยนรู้และสื่อการเรี ยนรู้ี

ว ีตถีุประสงคี์ีี๑.เพือ่ส่งเสรัิมและพ ฒนาหล กส ตรสถานศั กษาใหั้มคี ัณภาพเนั้นตามหล กส ตรแกนกลางัและสภาพบรัิบทของสถานศั กษา 
๒.เพื่อส่งเสรัิมแลกเปลีย่นเรัียนรั ้ดั้วยกระบวนการสรั้างช มชนแหั่งการเรัียนรั ้ัั(PLC) เกี่ยวก ับการพ ฒนาหล กส ตรสถานศั กษา 

ลำดี บท  ่ ผ งข ้นตอนการด าเนินการ รายละเอี ยดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคีุณภาพงาน ผู้ร ีบผีิดชอบ 
 

๕ งานส่งเสรีิมและพ ฒนาการวีิเคราะหี์วีิจี ยหล กสีูตรีการจี ดกการแหล่งเรี ยนรู้
และสื่อการเรี ยนรู้ 

 

ศั กษาคั้นควั้าเอกสารวัิเคราะห์ัวัิจั ย 
 
 

วัิจ ัยเพัื่อพ ัฒนาหลั กส ัตรสถานศั กษาัการจ ัดการเรัียนั
การสอนัสัื่อและแหลั่งเรัียนรั ้ 

 
 

สั่งเสรัิมสนั บสน ันใหส้ถานศั กษาด าเนินการศั กษาคั้นควั้าั
วัิเคราะห์ัวัิจ ัย 

 
 

สั่งเสริมัสนั บสนั นใหั้มีการแลกเปลัี่ยนเรยีนร ้งานวัิเคราะหั์ัวิจั ย 
 
 
 
 

นัิเทศตัิดตามและประเมนิผลั

งานวัิเคราะหั์วัิจั ย 

 

๑)ั ศั กษาคั้นควั้าเอกสารวัิเคราะห์ั วัิจั ยั เกีย่วก บการั
พ ัฒนาหลั กส ัตรสถานศั กษาการจ ัดการเรัียนการสอนั
แหลั่งเรัียนรั ้และสัื่อการเรัียนรั ้ 
๒)ัวัิจ ัยเพัื่อพ ัฒนาหลั กส ัตรสถานศั กษาัการจ ัดการเรัียนั
การสอนัสัื่อและแหลั่งเรัียนรั ้ 
๓)ัสั่งเสรัิมสนั บสน ันใหส้ถานศั กษาด าเนินการศั กษาั
คั้นควั้าัวัิเคราะห์ัวัิจ ัย 
๔)ัสั่งเสรัิมัสนั บสน ันให้มีการแลกเปลัี่ยนเรัียนรั ้งานั
วัิเคราะห์ัวัิจั ยัทัี่เกัี่ยวก บการพ ัฒนาหลั กส ัตรสถานศั กษาั
การจ ัดการเรัียนการสอนัแหลั่งเรัียนรั ้และสัื่อการเรัียนรั ้ 
๕)ันัิเทศัตัิดตามและประเมนิผลงานวัิเคราะห์วัิจั ยั
เกัี่ยวก บการพ ัฒนาหลั กส ัตรสถานศั กษาการจั ดั
การเรัียนการสอนัแหลั่งเรัียนรั ้และสัื่อการเรัียนรั ้ 
๖)ัสรั ปัรายงานผลเผยแพรั่และประชาสั มพ ันธั์ 

 

๑๘๐ััช ่วโมง 
 
 
 
 
๑๘๐ััช ่วโมง 

 
 
๓๖๐ััช ่วโมง 
 
 
 

๒๘๐ััช ่วโมง 
 
 
 
 
๑,๒๐๐ััช ว่โมง 

 
 
 
 
 

๑๘๐ััช ่วโมง 

 

คั ณภาพของวัิเคราะห์ั
วัิจั ยัเกีย่วก บการั
พ ฒนาหลั กส ัตรั
สถานศั กษาั การั
จ ัดการเรัียนการสอนั
แหลั่งเรัียนรั ้และสัื่อั
การเรัียนรั ้ 

 

กล ่ม
นัิเทศฯ 

 
 
 

สรั ปัรายงานผลเผยแพรัั่ประชาสั มพ ันธั์ 
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ภาคผนวก 
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