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กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต 2
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน กระทรวงศึกษาธกิาร



คำนำ 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 มาตรา 
39 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที ่2) 
พ.ศ. 2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ได้กำหนดให้มีการแบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและ 
ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 
ออกเป็น 8 กลุ่ม และมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นหนึ่งกลุ่มในการแบ่งส่วนราชการภายใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานั้นๆ 

สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยกลุ่มเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา จึงกำหนดให้ศึกษานิเทศก์ทุกคนจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานขึน้เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีการพัฒนาระบบการปฏิบัตงิานเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

คู่มือขัน้ตอนการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ปีงบประมาณ 2565 ฉบับนี้กำหนดกรอบการนำเสนอขัน้ตอนการปฏิบัติงาน
ตามขอบข่าย ภารกิจของงานที่ดำเนินการตามคำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 2 ที่ 7/2565 สั่ง ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 

1. งานในหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
2. งานส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

2.1 งานพัฒนา ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
2.2 งานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
2.3 งาน วิจัยการพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการ ประกันคุณภาพการศึกษา 

2.4 งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก 

3. งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
4. งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. งานปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 
 
 

 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
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บทนำ 
 
 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 หมวด 5  มาตรา 
39 และพระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที ่2) พ.ศ. 
2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ได้กำหนดให้มีการแบ่งเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและได้ 
ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 
ออกเป็น 8 กลุ่ม และมีกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นหนึ่งกลุ่มในการแบ่งส่วนราชการภายใน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานั้นๆ 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เป็นกลุ่มงานดำเนินการ 
เก่ียวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห ์วิจัย  ติดตาม  ตรวจสอบ และ ประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและ 
การจัดการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพได ้
มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยมีโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา โดยกำหนดบทบาท อำนาจ หน้าท่ีสำคัญ ออกเป็น 7 ประการ ซ่ึง 
เกีย่วกับการพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา การประกัน 
คุณภาพการศึกษา การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาและรวม 
สนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิด 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา เป็นกลุ่มงานดำเนินการ 

เกีย่วกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห ์วิจัย  ติดตาม  ตรวจสอบ และ ประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและ 
การจัดการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพได ้
มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยมีโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนทัง้ในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
2. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้ได้ 

อย่างมีคุณภาพ 
3. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 



4. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา  การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสอนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ 
ศึกษาให้มีคุณภาพ 

5. เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 
6. เพ่ือส่งเสริมการศึกษา การวิจัยและพัฒนาให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน 

ขอบข่าย ภารกิจ 
ขอบข่าย ภารกิจของงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที ่การศึกษา 

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ทั้งหมด 8 กลุ่มงาน รายละเอียด ดังนี้ 
1. กลุม่งานพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ 

1.1 งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1.2 งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
1.3 งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
1.4 งานศึกษา คน้คว้า วิเคราะห์ วิจัยและการพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ 

2. กลุม่งานวัดและประเมินผลการศึกษา 
2.1 งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 
2.2 งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมอืวัดและประเมินผล 
2.3 งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
2.4 งานทดสอบทางการศึกษา 

3. กลุ่มงานพัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
3.1 งานพัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
3.2 งานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
3.3 งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก 

3.4 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการ ประกันคุณภาพการศึกษา 

4. กลุม่งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
4.1 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู ้
4.2 งานส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา  สถานศึกษา หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 

และชุมชน 
 

 
4.3  งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ 

สถานศึกษา 
4.4 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

5. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา 
5.1 งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 



5.2 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
6. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่ 

การศึกษา 
6.1 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
6.2 การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา 
6.3 งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผล 

7. งานปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
8. งานธุรการ 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา  

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 

 

1.กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู ้ งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห ์วิจัยและการพัฒนาหลักสูตรการสอนและ 
กระบวนการเรียนรู ้

 
 

2. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 
งานส่งเสริมและพัฒนาเครือ่งมือวัดและประเมินผล 
งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
งานทดสอบทางการศึกษา 

 
 

3. กลุม่งานพัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกัน 
คุณภาพการศึกษา 

งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
งานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก 
งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห ์วิจัยการพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการ ประกน 
คุณภาพการศึกษา 

 
 

4. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหาร 
และการจัดการศึกษา 

งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียน 
งานส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา 
สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชมุชน 
งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัด 
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห ์วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัด 
การศึกษา 

 

 

5. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ทางการศึกษา 

งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห ์วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

ทางการศึกษา 
 
 

6. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา 
การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและการนิเทศการศึกษา 
งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผล 

 

 

7. งานปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงานอนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 
 

8. งานธุรการ 



คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ปีงบประมาณ 2565 ฉบับนี้ กำหนดกรอบการนำเสนอขัน้ตอนการปฏิบัติงาน
ตามขอบข่าย ภารกิจของงานที่ดำเนินการ ตามคำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  
เขต 2 ที่ 7/2565 สั่ง ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565  ประกอบด้วย 

1. งานในหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
2. งานส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

2.1 งานพัฒนา ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
2.2 งานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
2.3 งานวิจัยการพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการ ประกันคุณภาพการศึกษา 

2.4 งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก 

3. งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
4. งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. งานปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 



คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
กลุ่มงานพัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

........................................................... 
1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 

งานพัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินงานส่งเสริม  สนับสนุน ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ 

สถานศึกษา 
2. เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
3. ขอบเขตของงาน 

เป็นการดำเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบ ตามกฎกระทรวง  
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษา ปฐมวัย ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ และประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องแนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 

 

4. คำจำกัดความ 
การประกันคุณภาพการศึกษา  หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตาม 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการ 
บริหารคุณภาพการศึกษาทีส่ถานศึกษาจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมัน่ให้แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องและ 
สาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ 
ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแล 

การประเมินคุณภาพภายใน หมายความว่า การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม  และการ 
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกำหนดสำหรับการประกัน 
คุณภาพภายใน ซึ่งกระทำโดยบุคลากรของสถานศึกษานัน้หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษา 



ระบบประกันคณุภาพภายในสถานศกึษา หมายความว่า การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทีด่ำเนินการ 
การอย่างมีระบบตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ และ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ 
การศึกษา พ.ศ. 2561  ดังนี้ 

1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภท 
การศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด 

2. จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
3. ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว 
4. จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
5. ติดตามผลการดำเนินการ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
6. จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานทีก่ำกับดูแลสถานศึกษาเป็น 

ประจำทุกปี 
แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 

หมายความว่า การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีดำเนินการตามแนวปฏิบัติการดำเนินงานประกัน 
คุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

1. ศึกษา วิเคราะห ์ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตลอดจนให้คำ ปรึกษา ช่วยเหลือ 
และแนะนำสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่งอย่างต่อเนื่อง 

2. รวบรวมและสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self - Assessment Report : 
SAR) พร้อมกับประเด็นต่างๆ ท่ีต้องการให้มีการประเมินผลและการติดตาม ตรวจสอบซ่ึงรวบรวมได้จากหน่วยงานที่ 
เกีย่วข้องหรือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาแห่งนั้น และจัดส่งไปยังสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน 
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก 

3. ติดตามผลการดำเนินงาน ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะของ 
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 

4. ให้ความร่วมมือกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในการประเมิน 
คุณภาพภายนอก 

5. เข้ารว่มสังเกตการณ์และให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายความว่า กระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่ คุณภาพทีส่อดคล้อง 

กับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบและโครงสร้าง การวางแผน 
และการดำเนินงานตามแผน รวมทัง้การสร้างจิตสานึกให้เห็นว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้องดำเนินการ 



อย่างต่อเนื่องและเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน  โดยระบบการประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย 
การประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

 

5. ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 ศึกษา วิเคราะห ์หลักเกณฑ์ ระเบียบ มาตรฐาน แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกับการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ความต้องการ 
ของชุมชนและท้องถิ่นและมาตรฐานหน่วยงานอื่น ที่เก่ียวข้อง 

5.2 จัดทำมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา และนำเสนอเข้าทีป่ระชุมทีมบริหารสำนักงานพ้ืนทีใ่ห้ 
ความเห็นชอบและประกาศใช้ 

5.2.1 จัดทำมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขัน้พ้ืนฐานของเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับและแสดงเอกลักษณ์ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5.2.2 นำมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่ ให้ความเห็นชอบ 
5.2.3 ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ 

5.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
5.3.1 สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

เกีย่วกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และ 
ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดบัการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2554 และท่ีเพ่ิมเติม 

5.3.2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึก ษา และนำไปใช้ใน 
การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

5.3.3 กำหนดแนวปฏิบัติในการจัดทารายงานประจำปีทีเ่ป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา 

 
 

สถานศึกษา 

 

 
5.3.4 รวบรวม และสังเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จากรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
 
 

5.3.5 จัดทาสรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5.4 การนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5.4.1 วิเคราะห์และสรุปผล การรายงานการประเมินคุณภาพภายใน และผลการประเมินคุณภาพ 
ภายนอก 

 

 
5.4.2 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (ระยะ 3-5 ปี) และแผนปฏิบัติการ 

ประจำปีทีส่อดคล้องกัน 



5.4.3 ดำเนินการตามยุทธศาสตร ์มาตรการ และการปฏิบัติทีก่ำหนดตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และแผนปฏิบัติการประจำปี 

5.4.4 นิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
5.4.5 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลเพ่ือแสดง จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

5.5 ประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5.5.1 ประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
5.5.2 วิเคราะห์ผลการประเมิน และนำผลมาใช้เพ่ือวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

5.6 สรุปรายงานผลการดำเนินการ จัดทำเอกสารเผยแพร ่ และนำผลการประเมินไปวางแผนปรับปรุง 
การดำเนินงาน 

 
6. ระยะเวลาการดำเนินงาน ตลอดปีการศึกษา 

 

7. มาตรฐานคุณภาพงาน 
7.1 ศึกษา วิเคราะห ์หลักเกณฑ์ ระเบียบ มาตรฐาน แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาชาติ  มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ความต้องการของชุมชนและ 
ท้องถิน่และมาตรฐานหน่วยงานอื่น ที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย เป็นปัจจุบัน 

7.2 มาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาชาติ  มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ตรงตามความต้องการและบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านการพิจารณาเห็นขอบจาก 
ทีมบริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาสู่สาธารณชนและแจ้งสถานศึกษาใน
สังกัด และหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบอยา่งเป็นลายลักษณ์อักษร 

7.3 มีการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
ด้วยวธีิการที่หลากหลาย  เช่น 

7.3.1 สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรขอ งเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาเกีย่วกับ 
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

7.3.2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา จัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และนำไปใช้ใน 
การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  รวมทัง้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาและประกาศ 
ค่าเปา้หมายมาตรฐานต่อสาธารชนอย่างกว้างขวาง 

7.3.3 กำหนดแนวปฏิบัติในการจัดทำรายงานประจำปีทีเ่ป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน สถานศึกษา 
อย่างเป็นระบบ  มีรูปแบบการจัดทำรายงานอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม 

7.3.4 กำหนดให้มีการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  จัดทำรายงานผล 
การนิเทศ ติดตามฯ ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 
(ก.ต.ป.น.) อย่างต่อเนื่องทุกปีและจัดทาเอกสารเผยแพร่อย่างกว้างขวางผ่านเว็บไซด์สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7.3.5 จัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับเขต พ้ืนทีก่ารศึกษา มีการรวบรวม 
และสังเคราะห์จุดเด่น จุดทีค่วรพัฒนาและรายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่อง 
ทุกปี และจัดทำเอกสารเผยแพร่อย่างกว้างขวางผ่านเว็ปไซด์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

 

8. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

ศึกษาวิเคราะห์ หลักเกณฑ ์ระเบียบ มาตรฐาน แนวคิด ทฤษฎี 
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา 

 

 
 
 

จัดทำมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เสนอขอความเห็นชอบและประกาศใช้ 
 
 
 

สง่เสริม สนับสนุน สถานศึกษา ดำเนินงานและพัฒนาระบบการประกันคณุภาพภายใน 
 
 
 

นิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 

ประเมนิผลการดำเนินงาน 
ไม่มีคณุภาพ  

ปรับ/แก้ไข 
 
 

มีคุณภาพ 
 
 

สรุปรายงาน ผลการดำเนินการ จัดทำเอกสารเผยแพร ่



คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

........................................................... 
1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 

งานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 

2. วัตถุประสงค ์
1.  เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินการงานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
2. เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานระบบ การประกันคุณภาพ 

ภายในสถานศึกษา 
3. เพ่ือให้สถานศึกษาได้รับการพัฒนาการดำเนินการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึก ษา 

ที่มุ่งสู่คุณภาพและมาตรฐาน 
 

3. ขอบเขตของงาน 
เป็นกระบวนการติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าของ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ประกาศคณะกรรมการประกัน 
คุณภาพภายในระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พ.ศ. 2554 และทีเ่พ่ิมเติมจัดทำรายงานการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ 
การศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

4. คำจำกัดความ 
งานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายความว่า การดำเนินการ  ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ 

การศึกษา เพ่ือตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งเป็นการ 
กระตุ้นส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถดำเนินงานได้สอดคล้องกับแนวทาง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ 
มาตรฐานการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างเป็นปัจจุบัน และเป็นการส่งเสริม พัฒนาสถานศึกษาตามภารกิจของสำนักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 เพ่ือการ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 



การพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายความว่า กระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่คุณภาพ ที่สอดคล้อง 
กับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบ และโครงสร้าง การวางแผน และ 
การดำเนินงานตามแผน รวมทัง้การสร้างจิตสำนึกให้เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้องดำเนินการอย่าง 
ต่อเนื่อง และเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน 

 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

5.1 ศึกษา วิเคราะห ์หลักเกณฑ์ ระเบียบ มาตรฐาน แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ความต้องการของชุมชนและ 
ท้องถิ่นและมาตรฐานหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวขอ้ง 

5.2 วางแผนการดำเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
5.2.1 จัดทำเครือ่งมือติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
5.2.2 จัดทำปฏิทิน กำหนดเวลาการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
5.2.3 แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่ 

5.3 ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด แต่ละระดับ 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา ดำเนินการติดตามตรวจสอบ 
คุณภาพสถานศึกษาในสังกัด ปีละ 1 ครั้ง 

5.4 วิเคราะห์และสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
5.4.1 รวบรวมและวิเคราะห์ผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาแต่ละแห่ง 
5.4.2 สรุปผล สังเคราะห์ผล การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5.5 รายงานและเผยแพร่ผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและนำผลไปใช้เพ่ือการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา 

5.5.1 จัดทำรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษารายสถานศึกษา 
5.5.2 จัดทำรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5.5.3 นำเสนอผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและ 

นิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
5.5.4 นำเสนอผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาแก่สาธารณชน 
5.5.5 นำข้อสรุป ข้อเสนอแนะ ผลการประเมินไปใช้วางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

และสถานศึกษา 
 

6. ระยะเวลาการดำเนินงาน ตลอดปีการศึกษา 



7. มาตรฐานคุณภาพงาน 
7.1 ศึกษา วิเคราะห ์หลักเกณฑ์ ระเบียบ มาตรฐาน แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาชาติ  มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ความต้องการของชุมชนและ 
ท้องถิน่และมาตรฐานหน่วยงานอื่น ที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย เป็นปัจจุบัน 

7.2 วางแผนการดำเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
7.2.1 จัดทำเครื่องมือติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยอาศัยความร่วมมือจาก 

ทุกฝ่าย เช่น ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ประสานงานประจำอำเภอ ประธานเครือขา่ย 
สถานศึกษา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา (ก. ต.ป.น.) 

7.2.2 จัดทำปฏิทิน กำหนดเวลาการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างเหมาะสม ชัดเจน มีความ 
เป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติ 

7.2.3 แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนทีโ่ดยความร่วมมือจากหลาย 
ฝ่าย เช่น ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ประสานงานประจำอำเภอ ประธานเครือข่าย 
สถานศึกษา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

7.3 ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด แต่ละระดับคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพสถานศึกษาในสังกัด  
ปีละ 1 ครั้ง ตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดพร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการ พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

7.4 วิเคราะห์และสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
7.4.1 รวบรวมและวิเคราะห์ผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาแต่ละแห่งอย่างถูกต้อง 
7.4.2 สรุปผล สังเคราะห์ผล การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างถูกต้อง 

7 .5 ร า ย งา น แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร ่ผ ล ก า ร ติ ด ต า ม ต ร ว จ ส อ บ คุ ณ ภา พ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ งส ถ า น ศึ ก ษ า แ ล ะนำ  ผ ล ไปใช้ 
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

7.5.1 จัดทำรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษารายสถานศึกษาอย่างถูกต้อง 
7.5.2 จัดทำรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างถูกต้อง 
7.5.3 นำเสนอผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและ 

นิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) และสาธารณชน 
7.5.5 นำข้อสรุป ข้อเสนอแนะ ผลการประเมินไปใช้วางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

และสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

8. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

ศึกษาระบบ หลักเกณฑ์ ระเบียบ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ว่า 

ด้วยวธีิการประกันคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษา 
 
 
 
 

วางแผนการดำเนินงานการตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 
 
 

ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดแต่ละระดับ 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะห์และสรุปผลการติดตามตรวจสอบ 

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ไม่มีคุณภาพ 

 
 

มีคุณภาพ 
 

 
 

รายงานและเผยแพรผ่ลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

ของสถานศกึษาและนำผลไปใช้เพือ่การพฒันาคุณภาพการศึกษา 



คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานวิจัยและพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
........................................................... 

 
 

1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
งานวิจัยและพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือให้ได้นวัตกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินการงานระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 
2.2 เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาให้มรีะบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ที่มีคุณภาพและเข้มแข็ง 
 
3. ขอบเขตของงาน 

เป็นกระบวนการศึกษา  ค้นคว้า วิเคราะห ์วิจัย เก่ียวกับการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ตลอดจนการดำเนินงาน ศึกษา วิจัยทีเ่กีย่วกับการพัฒนาระบบการประกัน 
คุณภาพการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

4. คำจำกัดความ 
การวิจัยและพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา หมายความว่า การดำเนินการศึกษา 

รูปแบบ เทคนิค วิธีการที่ส่งผลต่อการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ทำให้สถานศึกษาสามารถพัฒนา 
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง 

 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 ศึกษา วิจัย เกีย่วกับรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
5.1.1 ศึกษา วิเคราะห ์สังเคราะห ์นวัตกรรมทีเ่กีย่วกับ รูปแบบ เทคนิค และวิธีการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
5.1.2 ศึกษา วิเคราะห ์สภาพปัจจุบันปัญหา และความต้องการจำเป็น การดำเนินงานการประกันคุณภาพ 

ภายในสถานศึกษา 
5.1.3 จัดทำแผนงาน/โครงการ ศึกษาวิจัย รูปแบบ เทคนิค และวิธีการเก่ียวกับการพัฒนาระบบประกัน 

คุณภาพภายในสถานศึกษา 



5.1.4 ดำเนินการศึกษา วิจัย ตามแผนงาน/โครงการศึกษาวิจัยที่กำหนด 
5.1.5 สรุปรายงานผลการวิจัย 

5.2 ส่งเสริม สนับสนุนและ/หรือร่วมกับสถานศึกษาดำเนินการวิจัย เกีย่วกับ รูปแบบ เทคนิค และวิธีการพัฒนา 
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 

5.2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา ศึกษา วิเคราะห ์สังเคราะห ์นวัตกรรมทีเ่กีย่วกับรูปแบบ เทคนิค และ 
วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

5.2.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน จากรายงานประเมินคุณภาพภายใน และ 
รายงานประเมินคุณภาพภายนอก 

5.2.3 ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมจัดท ำแผนงาน/โครงการศึกษาวิจัย เกีย่วกับระบบประกันคุณภาพภายใน 
สถานศกึษา 

5.2.4 ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมดำเนินการศึกษาวิจัยเกีย่วกับ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายในสถานศึกษา 

5.3 นิเทศ ติดตาม การดำเนินการวิจัยและการนาผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 

5.3.1 นิเทศ ติดตาม กำกับการดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
5.3.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานำผลการศึกษาวิจัยมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษา 
5.4. ประเมินผลการดำเนินงาน เพ่ือคัดเลือกรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบ 

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา ที่มีคุณภาพ 
5.4.1 วิเคราะห ์ประเมินผลคุณภาพการดำเนินงาน ตามรูปแบบ เทคนิค วิธีการ ในการดำเนินงาน เพ่ือ 

คัดเลือกรูปแบบ เทคนิค วิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการ 
ประกันคุณภาพ 

5.4.2 พิจารณาปรับปรุงแก้ไข รูปแบบ เทคนิค วิธีการที่ไม่ประสบผลสำเร็จ 
5.6  สรุป รายงานผล รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยเกีย่วกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และ 

การประกันคุณภาพการศึกษา 
5.5.1 สรุปรายงานผลการดำเนินงานวิจัย 
5.5.2 จัดกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
5.5.3 เผยแพร่รายงานผลการวิจัย 
5.5.4 นำผลการวิจัยไปใช้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

6. ระยะเวลาดำเนินงาน ตลอดปีการศึกษา 



7. มาตรฐานคุณภาพงาน 
7.1 สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามีการศึกษา พัฒนานวัตกรรมและดำเนินการวิจัย เกีย่วกับรูปแบบ เทคนิค และ 

วิธีการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ปีละ 1 เรื่อง 

7.2 สถานศึกษาร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริมในการดำเนินการวิจัย เกี่ยวกับ รูปแบบ เทคนิค และวิธีการพัฒนา 
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 

7.3 สถานศึกษาร้อยละ 50 มีการศึกษา วิเคราะห ์สังเคราะห ์นวัตกรรมทีเ่กีย่วกับรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

7.4 สถานศึกษาร้อยละ 100 มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจากรายงานประเมินคุณภาพภายใน และรายงาน 
ประเมินคุณภาพภายนอก 

7.5 สถานศึกษาร้อยละ 50 ที่ดำเนินการวิจัยได้รับการนิเทศ ติดตาม การดำเนินการวิจัยและการนำผลการวิจัยมา 
ใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาด้วยวิธีการต่างๆ 

7.6 สถานศึกษาร้อยละ 100 ทีด่ำเนินการวิจัยได้นำผลการศึกษาวิจัยมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา 

7.7 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดำเนินการคัดเลือกรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา 
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประกนัคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพ 

7.8  สถานศึกษาร้อยละ 100 ทีด่ำเนินการวิจัยได้เผยแพร่ผลการวิจัยเกีย่วกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
สถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาสู่สาธารณะอย่างกว้างขวาง 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

8. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

ศึกษา วิจัย เกี่ยวกบัรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 

ส่งเสริม สนับสนุนและ/หรือร่วมกับสถานศึกษาดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับ 

รูปแบบ เทคนิค และวิธีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

และการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 

นิเทศ ติดตาม การดำเนินการวิจัยและการนำผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนา 

ระบบประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคณุภาพการศกึษา 
 
 
 

 
 

 

ประเมินผลการดำเนินงานเพื่อคัดเลือก 

รปูแบบ เทคนิค และวิธีการ 

ไม่มีคณุภาพ   
 

ปรับปรุงแกไ้ข 

 

 
 

มคีุณภาพ 
 
 

สรุป/นำเสนอผลการวิจยั 



คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

........................................................... 
1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 

ประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินการงานส่งเสริมสนับสนุน และเตรียมความพร้อมให้สถานศึกษา พร้อม 

รับการประเมินคุณภาพภายนอก 
2.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาใช้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาในสังกัด 

สำหรับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
2.3 เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดสามารถดำเนินการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและได้รับการรับรอง 

คุณภาพมาตรฐาน 
 

3. ขอบเขตของงาน 
เป็นแนวทางการปฏิบัติงานส่งเสริม และประสานงานการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 

ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัด ดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน และพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกตามรอบการประเมิน 

 

4. คำจำกัดความ 
การประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก หมายความว่า การดำเนินการด้วยวิธีการ กิจกรรมต่าง ๆ 

ทีส่่งเสริม สนับสนุน หรือกระตุ้นให้สถานศึกษามีความเข้าใจ และสามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของ 
สถานศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้ตามรอบการประเมิน 

การประเมินคุณภาพภายนอก หมายความว่า การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตามและการ 
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซ่ึงกระทำโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 
การศึกษา (องค์การมหาชน) หรือผู้ประเมินภายนอก 



5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 ประสานงานกับสถานศึกษาในสังกัดเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. การส่ง 

ข้อมูล หรือเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือขอรับการประเมินซ้ำ รวมทัง้ติดตามกำหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของ 
สถานศึกษาในสังกัด ตามรอบการประเมินจาก สมศ. 

5.2 ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้นำผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ไปใช้ในการวางแผนพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา ร่วมปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือขอรับการประเมินซ้ำ 

5.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากรเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา และสถานศึกษา ให้มีความรู ้ความเข้าใจ ระบบการ 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กับหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. ในทุกระดับการศึกษา 

5.4 นิเทศ ติดตาม กำกับ ให้สถานศึกษาดำเนินการเกี่ยวกบัการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
ทุกแห่งในเขตพ้ืนที่ ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 

5.5 ประเมินความพร้อมสถานศึกษาในสังกัดเพ่ือพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
5.6 แต่งต้ังคณะกรรมการร่วมรับฟังรายงานด้วยวาจาจาก สมศ. 
5.7 รวบรวมผลการประเมิน จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศการประเมินคุณภาพภายนอกให้เป็นปัจจุบัน สะดวก 

สำหรับการนำผลประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5.8 จัดทำเอกสาร รายงาน สังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก เผยแพร ่และนำผลการประเมินไปใช้ใน 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
6. ระยะเวลาการดำเนินงาน ตลอดปีการศึกษา (ในช่วงปีที่มีการประเมินคุณภาพภายนอก) 

 

7. มาตรฐานคุณภาพงาน 
7.1 มีการประสานงานกับสถานศึกษาในสังกัดเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 

อย่างต่อเนื่องเพ่ือการส่งข้อมูล หรือเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือขอรับการประเมินซ้ำ รวมทัง้มีติดตามกำหนดการประเมิน 
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาในสังกัด ตามรอบการประเมินจาก สมศ. อย่างทันท่วงที 

7.2 สถานศึกษาร้อยละ 100 นำผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา และมีการร่วมปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือขอรับการประเมินซ้ำอย่างต่อเนื่อง 

7.3 จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากรเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาและสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้า 
เกีย่วกับระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กับหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. 
ในทุกระดับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

7.4 สถานศึกษาร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศ ติดตาม กำกับ ให้ดำเนินการเกีย่วกับการเตรียมความพร้อมรับ 
การประเมินคุณภาพภายนอก ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ และได้รับการประเมินความพร้อมก่อนรับการประเมิน 
คุณภาพภายนอก 



7.5 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการร่วมรับฟังรายงานด้วยวาจาจาก สมศ. อย่างเป็นทางการและรวบรวมผล 
การประเมิน จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศการประเมินคุณภาพภายนอกให้เป็นปัจจุบัน สะดวกสำหรับการนำผล 
ประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแจ้งผลกับสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

7.6 จัดทำเอกสาร รายงาน สังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก เผยแพร ่และนำผลการประเมินไปใช้ใน 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

8. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

ประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอกและการขอรับการประเมิน 
 

 
 
 

ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษานำผลการประเมิน ไปใช้ในการ วางแผนพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษา รว่มปรับแผนพัฒนาคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาเพ่ือขอรับการประเมนิซ้ำ 
 

 
 

ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาบุคลากรเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความ 

เข้าใจ ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กับหลักเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพ 
 
 
 
 

นิเทศ ติดตาม กำกับ ให้สถานศึกษาดำเนินการเกี่ยวกบัการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน 

คุณภาพภายนอกทุกแห่งในเขตพ้ืนที ่ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
 
 
 
 

ประเมินความพร้อม 
ไม่พร้อม 

 
 

พร้อม 
 

แตง่ต้ังคณะกรรมการรวมรับฟังรายงานด้วยวาจาจาก สมศ. 
 
 

จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
 
 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

เผยแพร่และนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ 



คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ  

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

........................................................... 
 

1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ สามารถ 

ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย บรรลุผลตามภารกิจขององค์กร สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา พิเศษและกระบวนการเรียนรู ้
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและสามารถดำเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย 

2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรศึกษาพิเศษ 
 
3. ขอบเขตของงาน 

เ ป็ น แ น ว ท า ง สำ ห ร ับ ก ลุ่ ม นิ เ ท ศ ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ใ ช้ ใ น ก า ร ป ฏิ บ ัติ ง า น 
เพ่ือประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

 
4. คำจำกัดความ 

การศึกษาพิเศษ (Special Education) หมายถึง การจัดการศึกษาให้สำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 
ได้แก่ เด็กปัญญาเลิศ เด็กท่ีมีความบกพร่องด้านสติปัญญา เด็กท่ีมีปัญหาด้านการเรียนรู้ เด็กพิการซ้ำซ้อน เด็กท่ีมีความ 
บกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ เด็กท่ีมีความบกพร่องด้านสายตา เด็กที่มีความบกพร่องด้านการได้ยิน เด็กที่มีปัญหา 
ด้านอารมณ์ และสังคม หรือเด็กทีมี่ปัญหาด้านพฤติกรรม ซ่ึงเด็กกลุ่มพิเศษเหล่านี ้ ไม่สามารถได้รับประโยชน์อย่าง 
เต็มที่จากการจัดการศึกษาแบบเดียวกันกับเด็กปกติ 

ดังนั้น การศึกษาพิเศษจึงมีความจำเป็นต่อการจัดการศึกษาแก่เด็กกลุ่มพิเศษดังกล่าว ซ่ึงการจัดการศึกษา 
พิเศษได้รวมถึงด้านกระบวนการสอน วิธีการสอน เนื้อหาวิชา (หลักสูตร) เครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดการเรียน 
การสอนที่สนองตอบต่อความสามารถ และความตอ้งการของเด็กพิเศษเป็นรายบุคคล 



5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1  รวบรวม ศึกษา วิเคราะห ์และสงเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งขอมูลต่าง ๆ อาท ิแผนพัฒนาการศึกษา 

แห่งชาติ  พระราชบัญญัติการศึกษา นโยบายและแผนจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษาพิเศษ 
5.2  ประสานงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษา สำหรับผู้เรียนตาม 

ประเภทเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในรูปแบบที่เหมาะสม 
5.3  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา คร ูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู ้ความเข้าใจใน 

การจัดการศึกษาพิเศษ ให้สามารถบริหารจัดการและวางแผนจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนตามประเภทเด็กทีมี่ความ 
ต้องการพิเศษ 

5.4  ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา สถานศึกษา และชุมชนอย่างสม่ำเสมอ 
เพ่ือร่วมมือช่วยเหลือกันในการดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนตามประเภทเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 

5.5  ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกับการศึกษาพิเศษ เช่น สำนัก 
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจงัหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5.6 นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะนำผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเพ่ือให้สามารถคัดกรองและ 
วินิจฉัยผู้เรยีนสามารถปรับปรุง/พัฒนาแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพตามความต้องการ 
เฉพาะบุคคลตามประเภทเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้มีคุณภาพ 

5.7 ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตร 
5.8 สรุปรายงาน และเผยแพร่ผลการใช้/การพัฒนาหลักสูตร 

 

6. ระยะเวลาการดาเนินงาน ตลอดปีการศึกษา 
 
7. มาตรฐานคุณภาพงาน 

7.1 มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับโรงเรียนจัดการเรียนรวม  นักเรียนพิการครบถว้น  ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
7.2  มีการประสานงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษา สาหรับผู้เรียนตาม 

ประเภทเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในรูปแบบที่เหมาะสม 
7.3  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษาพิเศษ สามารถ 

บริหารจัดการและวางแผนจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนตามประเภทเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
7.4  มีการประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา สถานศึกษา และชุมชนอย่างสม่ำเสมอ 

เพ่ือร่วมมือช่วยเหลือกันในการดำเนินการจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนตามประเภทเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
7.5  มีการประสานความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องกับ การศึกษาพิเศษ เช่น 

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
อย่างต่อเนื่อง 



7.6 สถานศึกษาร้อยละ 80 ได้รับนิเทศ กำกับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะนำผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
เพ่ือให้สามารถคัดกรองและวินิจฉัยผู้เรียนสามารถปรับปรุง/พัฒนาแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนเต็ม 
ศักยภาพตามความต้องการเฉพาะบุคคลตามประเภทเด็กท่ีมีความต้องการพเิศษให้มีคุณภาพ 

7.7 สถานศึกษาร้อยละ 800 มีผลการตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการคัดกรองนักเรียนพิการ  การประเมิน 
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล การประเมินแผนการสอนรายบุคคล การสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ใน 
ระดบัดีขึ้นไป 

7.8 มีการสรุปรายงาน ผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการอย่างถูกต้อง 
และเผยแพร่ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 



คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพืน้ที่การศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

........................................................... 
1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 

งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2.2 เพ่ือให้ได้ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 
3. ขอบเขตของงาน 

งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 
มีขอบเขต 3 ด้าน ดังนี้ 

3.1 ด้านการพัฒนาระบบขอ้มูลและสารสนเทศ 
3.2 ด้านการวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา 
3.3 ด้านงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผล 

 
4. คำจำกัดความ 

งานเลขานุการ  หมายถึง  งานทีช่่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการ ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ดำเนินไปตามบทบาทอำนาจหน้าที่ตาม 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  ที่กำหนดให้มีคณะกรรมการ ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือทำหน้าที ่กำกับ ดูแลการบริหารจัดการศึกษา 
ด้านวิชาการ เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห ์วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการดำเนินการ  
โดย มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา เพ่ือเตรียมรับการนิเทศ ติดตาม
และ ประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพืน้ทีก่ารศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
หมายถึง องค์คณะบุคคลท่ีมีบทบาท อำนาจ หน้าที ่ในการบริหารงานวิชาการในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามที่ 
กฎหมายกำหนด โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ทั้งในส่วนของเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา สถานศึกษาในสังกัด และ 



ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทำงานร่วมกับสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา ในการศึกษา วิเคราะห ์วิจัย นิเทศติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการดำเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด 
เขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเตรียมรับการนิเทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 

การติดตาม (Monitoring) หมายถึง   การศึกษาความก้าวหน้าการบริหารการจัดการและการดำเนินการ 
ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

การตรวจสอบ (Inspection) หมายถึง  การกำกับ ดูแล เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษา 
และดำเนินไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่กำหนดไว 

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง  การตีค่าผลการบริหารการจัดการศึกษา และดำเนินไปตาม 
มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่กำหนดไว้ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

การนิเทศการศึกษา (Supervision) หมายถึง ความร่วมมือระหว่างเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา และสถานศึกษาใน 
สังกัด กับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา  โดยการให้คำปรึกษา 
แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุนเพื่อปรับปรุงพัฒนา 

 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 การพัฒนาระบบขอ้มูลและสารสนเทศ 
5.1.1 กำหนดขอบข่ายของข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและบริหารทัว่ไป ของ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยศึกษาจากนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี รายงานผล 
การปฏิบัติงานจากกลุ่มต่างๆ ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5.1.2 รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดทำระบบข้อมูล สารสนเทศ 
5.1.3 ตรวจสอบข้อมูลและสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
5.1.4 รายงานผลการวิเคราะห ์สังเคราะห ์ทีเ่ป็นข้อมลและสารสนเทศ ต่อคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ถึงจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
5.1.5 เผยแพร่ข้อมูลเป็นเอกสารและทางเว็บไซด์ ในระบบเครือข่ายและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5.2 การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา 
5.2.1 วิเคราะห์ผลการบริหารและการจัดการศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้านวิชาการ บริหารงาน 

บุคคล บริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป ให้เห็นจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
5.2.2 กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ในแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

และการนิเทศการศึกษา 
5.2.3 นำแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา มากำหนด วิธีการ 

เครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
5.3. จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 

(ก.ต.ป.น.) 



5.3.1 นำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพ เครื่องมือ วิธีการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน ผลและการนิเทศ 
การศึกษา ต่อคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

5.3.2  แจ้งแผนพัฒนาคุณภาพการ เครื่องมือ วิธีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา 
ให้กลุ่มต่างๆ นำไปสู่การดำเนินการตามแผน 

5.3.3 ประสานงานกับคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพ่ือดำเนินการตาม 
แผนและแก้ไขการดำเนินงานระหว่างการปฏิบัต ิ

5.3.4 รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อคณะกรรมการ 
5.4 การตดิตาม ตรวจสอบ 

5.4.1 ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศตามแนวทางของคณะกรรมการการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

5.4.2  รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลจากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศ 
5.4.3 จัดทำรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศ เสนอต่อคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา 
5.5 เผยแพร่รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
6. ระยะเวลาดำเนินงาน ตลอดปีการศึกษา 

 

7. มาตรฐานคุณภาพงาน 
7.1 การพัฒนาระบบขอ้มูลและสารสนเทศ 

7.1.1 มีการรวบรวม วิเคราะห ์สังเคราะห์และจัดทำระบบข้อมูล สารสนเทศ อย่างถูกต้อง เป็นปัจจุบันและ 
รายงานผลการวิเคราะห ์ สังเคราะห์ต่อคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ถึงจุดเด่น 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง 

7.1.5 เผยแพร่ข้อมูลเป็นเอกสารและทางเว็บไซด์ ในระบบเครือข่ายและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7.2 การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา 

7.2.1 มีการวิเคราะห์ผลการบริหารและการจัดการศึกษาให้เห็นจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะอย่าง 
ชัดเจน 

 

 
7.2.2 มีวิสัยทัศน ์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ใน แผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศ 

การศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
7.2.3 กำหนดวิธีการ  สร้างเครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาอย่างถูกต้อง 

เหมาะสม 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7.3. จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 
(ก.ต.ป.น.) 

จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 
นำเสนอแผนการตดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา เครื่องมือ วิธีการ การติดตาม ตรวจสอบฯ ต่อ 
คณะกรรรมการฯ อย่างต่อเนื่องและมีการบันทึก จัดทำรายงานการประชุมอย่างเป็นปัจจุบัน  ครบถ้วน 

7.4 การตดิตาม ตรวจสอบ 
5.4.1 ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศตามแนวทางของคณะกรรมการการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
7.4.2  รวบรวม วิเคราะห์และประมวลผลข้อมล จัดทำรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการ 

นิเทศ เสนอต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษาพิจารณา 
7.5 จัดทำเอกสารเผยแพร่ทางเว็ปไซด์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง 

 

8. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 

 
พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ กำหนดขอบข่าย 

วิเคราะห์ สังเคราะห์เป็นข้อมลูสารสนเทศ เผยแพร่ข้อมูล 
 

 
 
 
 

การวางแผนติดตาม ตรวจสอบ 
 
 
 
 
 

 

เสนอ ก.ต.ป.น. 
ไม่เห็นชอบ 

 
 

เห็นชอบ 
 

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลตามแผน 
 
 
 
 

สรุปผลรายงานผลและเผยแพร่ 



คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรอืที่ได้รับมอบหมาย  
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

........................................................... 
 
 

1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
ปฏิบัตงิานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวขอ้งหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนทีเ่กีย่วข้องหรือที่ 

ได้รับมอบหมายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนทีเ่กีย่วข้องหรือที่ 

ได้รับมอบหมายนอกสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

3. ขอบเขตของงาน 
เป็นคู่มือท่ีใช้สำหรับการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนทีเ่กีย่วข้องหรือที่ 

ได้รับมอบหมาย ใน 2 ด้าน คือ 
1. การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนทีเ่กีย่วข้องหรือทีไ่ด้รับมอบหมายใน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนทีเ่กีย่วข้องหรือที่ 

ได้รับมอบหมายนอกสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

4. คำจำกัดความ 
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน หมายถึง การทำงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

หรือสนับสนุนการปฏิบัตงิานของหน่วยงานอ่ืนทั้งภายในและภายนอกสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
หน่วยงานภายใน  หมายถึง  ส่วนราชการต่าง ๆ ในสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 
หน่วยงานภายนอก หมายถึง  หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากส่วนราชการในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 



5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5.1.1 ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจ และบทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือหา 
แนวทางปฏิบัตงิานร่วมกัน 

5.1.2 เสนอแนวทางการปฏิบัตงิานเพ่ือให้ผู้มีอำนาจพิจารณาตัดสินใจ 
5.1.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและปฏิบัตงิานร่วมกับหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่นภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาตามท่ีได้รับมอบหมาย 
5.1.4 ติดตามประเมินผล สรุปและรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงานภายในสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 

รวมทั้งเผยแพร่ผลงานต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
5.2  การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของส่วนราชการนอกสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5.2.1 ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจ และบทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานนอกสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือหาแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน 

5.2.2 เสนอแนวทางการปฏิบัตงิานเพ่ือให้ผู้มีอำนาจพิจารณาตัดสินใจ 
5.2.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนหน่วยงานอ่ืนภายนอกสำนักงานเขต 

พ้ืนที่การศึกษาตามท่ีได้รับมอบหมาย 
5.2.4 ติดตามประเมินผล สรุปและรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงานภายนอกสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

รวมทั้งเผยแพร่ผลงานต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

6. ระยะเวลาการดำเนินงาน ตลอดปีการศึกษา 
7. มาตรฐานคุณภาพของงาน 

7.1 การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่าง 
ต่อเนื่อง ครบถ้วน ถูกต้อง 

7.2  การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการนอก สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่าง 
ต่อเนื่อง ครบถ้วน ถูกต้อง 



8. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจ และบทบาทอำนาจหน้าท่ีของหน่วยงานใน/ 

นอกสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพือ่หาแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน 
 
 
 
 
 

เสนอแนวทางการปฏิบัติงานให้ผู้ 

มอีำนาจพิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 

 
เห็นชอบ 

 

ประสาน ส่งเสรมิ สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนหนว่ยงานอ่ืน 
 

 
 
 
 

ติดตามประเมินผล สรุป รายงานผล 
และเผยแพรผ่ลงานต่อหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
คำสั่งสำนักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  

ที่ 7/2565 สั่ง ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565 
แก้ไขมอบหมายหน้าที่การงานให้ข้าราชการ 

และลูกจ้างประจำรับผิดชอบและปฏิบัติ (ฉบับท่ี 4) 

































ผู้จัดทำ 
 
 
 

ที่ปรึกษา 

นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

นายสุชาติพงษ์ ทรงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 

 

ต้นฉบบั/จัดพิมพ์ 

นายวิจัย ไกรสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

 

รูปเลม่ 
 

 
 

นายวิจัย ไกรสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

นางสุนิสา เพียรด ี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 

 

บรรณาธิการกิจ 

  นายวิจัย ไกรสิทธิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

 




