คู่มือการปฏิบัติงาน

กลุ่มนิเทศ
ติดตาม และประเมินผล
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบกับมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวั นที่ 12 มิถุนายน 2560 จึงให้ยกเลิ ก
ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 11 เมษายน 2560 และประกาศสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสํานักงานศึกษาธิการภาค
และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ การแบ่งหน่วยงานภายในและกําหนด
หน้ าที่ความรั บผิ ดชอบ ในข้อ 1 สํ านั กงานศึกษาธิ การภาค แบ่ งกลุ่ ม งานภายในเป็น 5 กลุ่มข้ อ 3 สํ านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด แบ่งกลุ่มงานภายในออกเป็น 8 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) กลุ่มอํานวยการ 2) กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 3) กลุ่มนโยบายและแผน 4) กลุ่มพัฒนาการศึกษา 5) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 6) กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 7) กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรี ยน 8) หน่วยตรวจสอบภายใน การทํางานของ
สํานักงานศึ กษาธิ การจังหวั ดได้ดํ าเนิ นงานมา 1 ปี 5 เดื อน พบว่า มีกรอบภารงานตามประกาศไม่ ชัดเจนและ
เกี่ยวเนื่องกันหลายกลุ่มงานจึงส่งผลให้เกิดความสับสนกับผู้ปฏิบัติงาน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงมีคําสั่ง
ที่ สป 1318/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 และคําสั่งที่ สป. 1416/ 2561 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําคู่ มือการปฏิบั ติงานสํานักงานศึกษาธิการจั งหวัด เพื่อให้คณะกรรมการดําเนินการ
วิเคราะห์ ภารกิจของสํ านั กงานศึ กษาธิ การจั งหวั ด ยกร่ างคู่มื อการปฏิ บั ติ งานในแต่ ละกลุ่ มงานในสํ านั กงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ในวันที่ 18 – 22 ตุลาคม 2561 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
และเสนอร่างต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเห็นชอบดําเนินการจัดพิมพ์หรือเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานด้วยวิธีที่
หลากหลาย
ในการนี้คณะกรรมการจัดทําคู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล จึงได้จัดทําร่าง
คู่มือฯ นี้ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง ใช้เป็นกรอบการดําเนินงาน กํากับ ติดตามผลการ
ดําเนิ นงานของสํ านั กงานศึ กษาธิ การจังหวัด ขอขอบคุ ณศึ กษาธิการจั งหวัด ผู้บริหาร ศึกษานิ เทศก์ ตลอดจน
คณะทํางานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดทําร่างคู่มือฉบับนี้
สําเร็จลุล่วงด้วยดี
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
บทที่ 1 บทนา
- การแบ่งโครงสร้างกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
บทที่ 2 การปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการ
- งานที่ ๑ งานประสานและสนับสนุนการตรวจราชการ
- งานที่ ๒ งานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ
จัดทําแผนรองรับการตรวจราชการ และดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตามนโยบาย
และแผนการตรวจราชการของกระทรวง
- งานที่ ๓ งาน สั่งการ กํากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้เป็นไปตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ
- งานที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยการตรวจราชการ
บทที่ 3 การปฏิบัติงานบูรณาการการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
- งานที่ ๑ งานบูรณาการขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา
- งานที่ ๒ งานส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ
และแนะแนวการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตาม และประเมินผล
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา
- งานที่ ๓ งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
บทที่ 4 กลุ่มงานบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
- งานที่ ๑ งานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์และ
คณะทํางาน
ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอํานาจและหน้าที่ของ กศจ. และ
ตามที่ กศจ. มอบหมาย
- งานที่ ๒ จัดทํากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกําหนดตัวชี้วัดการดําเนินใน
ลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
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สารบัญ (ต่อ)
- งานที่ ๓ งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
- งานที่ ๔ งานธุรการของกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
บทที่ 5 กลุ่มงานพัฒนามาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา
- งานที่ ๑ งานขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
- งานที่ ๒ งานศึกษาวิจัยผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
บทที่ 6 กลุ่มงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
- งานที่ ๑ งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร
- งานที่ ๒ งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
- งานที่ ๓ งานส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้
- งานที่ ๔ งานส่งเสริมและพัฒนาการวัดและประเมินผล
- งานที่ ๕ งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
สื่อ และแหล่งเรียนรู้
ภาคผนวก
- ภาคผนวก ก คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐
เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
- ภาคผนวก ข คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
- ภาคผนวก ค คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด (เพิ่มเติม)
- ภาคผนวก ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ระยะที่ 3
กองบรรณาธิการ
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บทที่ 1
บทนา
ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสานักงานศึกษาธิการ
ภาคและส านั กงานศึ กษาธิ การจั งหวั ด สั งกั ดส านั กงานปลั ดกระทรวงศึ กษาธิ การ ตามประกาศส านั กงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ ได้แบ่งหน่วยงานภายใน สานักงานศึกษาธิการภาคและ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๓
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๕ และข้อ ๑1 ของคาสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่
๓ เมษายน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ ประกอบกั บ มติ ค ณะกรรมการ ขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป การศึ ก ษาของ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในภู มิ ภ าค ครั้ ง ที่ 7/๒๕๖๐ เมื่ อ วั น ที่ ๑๒ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๐ และมติ อ.ก.พ.
กระทรวงศึ กษาธิ การ ในคราวประชุ ม ครั้ งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่ อวั นที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จึ งให้ ยกเลิ กประกาศ
สานั กงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่อง การแบ่งหน่ วยงานภายในสานักงานศึกษาธิ การภาค และสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑1 เมษายน ๒๕๖๐ และประกาศการแบ่ง
หน่วยงานภายในและกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด แบ่งกลุ่มงานภายในออกเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มอานวยการ 2) กลุ่ม
บริหารงานบุคคล 3) กลุ่มนโยบายและแผน ๔) กลุ่มพัฒนาการศึกษา 5) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 6)
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ๗) กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 8) หน่วยตรวจสอบภายใน โดยกลุ่ม
นิเทศ ติ ดตาม และประเมิ นผล มีภาระหน้าที่ ความรับผิ ดชอบ 10 ข้ อ ดั งนี้ 1) รับผิ ดชอบงานธุรการของ
คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ คณะทางานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไป
ตามอานาจและหน้ าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย ๒) ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด กากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผล การบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน
พื้นที่รับผิดชอบ ๓) ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว การศึกษา
ทุกระดั บและทุ กประเภท รวมทั้ ง ติ ดตามและประเมิ นผลระบบบริหารและการจั ดการศึกษา ๔)ประสานและ
สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ๕) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการตรวจราชการ จัดทาแผนการรองรับการตรวจราชการ และดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของ
กระทรวง ๒) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๗) สั่งการ กากับ ดูแล เร่งรัด
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ชาติ 8) จัดทากรอบการประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ งานและก าหนดตั วชี้ วั ดการ ด าเนิ นงานในลั กษณะตั วชี้ วั ดร่ วมของส่ วนราชการหรื อหน่ วยงาน และ
สถานศึ กษาในสั งกั ดกระทรวงศึ กษาธิ การในจังหวัด 9) ขั บเคลื่ อนระบบการประกั นคุณภาพการศึ กษา ๑๐)
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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การแบ่งโครงสร้างกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล มีการแบ่งโครงสร้างของกลุ่มงานประกอบด้วยกลุ่มงาน 5 กลุ่มงาน
ดังนี้
1. กลุ่มงานสนับสนุนการตรวจราชการ ประกอบด้วยงาน 5 งาน ได้แก่
1.1 งานประสานและสนับสนุนการตรวจราชการ
1.2 งานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทาแผนรองรับการตรวจ
ราชการ และดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจ ราชการ ติดตามและ
ประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง
1.3 งาน สั่ งการ กากั บ ดู แล เร่ งรัด ติดตามและประเมิ นผลการปฏิ บัติงานของส่วนราชการหรื อ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ
ยุทธศาสตร์ชาติ
1.4 งานศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ
1.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2. กลุ่มงานบูรณาการการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ประกอบด้วยงาน 4 งาน ได้แก่
2.1 งานขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหาร
การจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา
2.2 งานส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนว
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
2.3 งานศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
2.4 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
3. กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยงาน 3 งาน ได้แก่
3.1 งานขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา
3.2 งานศึกษาวิจัยผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
3.3 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอืน่ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
4. กลุ่มงานบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยงาน 4 งาน ได้แก่
4.1 งานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะทางานที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งปฏิบัติราชการที่เป็นไปตามอานาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ.มอบหมาย
4.2 งานจัดทากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกาหนดตัวชี้วัดการดาเนินการในลักษณะตัวชี้วัด
ร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
4.3 งานศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
4.4 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
5. กลุ่มงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ประกอบด้วยงาน 4 งาน ได้แก่
5.1 งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร
5.2 งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการเรียนรู้
5.3 งานศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
5.4 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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กรอบงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
1. กลุ่มงานสนับสนุน
การตรวจราชการ

2. กลุ่มงานบูรณาการการนิเทศ
ติดตามและประเมินผล

3. กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา

4. กลุ่มงานบริหารราชการ
เชิงยุทธศาสตร์

5. กลุ่มงานพัฒนาระบบ
การจัดการศึกษาตลอดชีวิต

1.1 งานประสานและสนับสนุนการตรวจ
ราชการ (ข้อ 4)
1.2 งานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทาแผน
รองรับการตรวจราชการ และดาเนินการ
เกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงในการตรวจ ราชการ
ติดตามและประเมินผลตามนโยบายและ
แผนการตรวจราชการของกระทรวง (ข้อ 5)
1.3 งาน สั่งการ กากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้เป็นไปตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ
ยุทธศาสตร์ชาติ (ข้อ 7)
1.4 งานศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการตรวจ
ราชการ (ข้อ 9)
1.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย (ข้อ 10)

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

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

4.1 งานธุรการของคณะอนุกรรมการ
บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ
คณะทางานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติ
ราชการที่เป็นไปตามอานาจและหน้าที่
ของ กศจ. และตามที่ กศจ.มอบหมาย
(ข้อ 1)
4.2 งานจัดทากรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและกาหนดตัวชี้วัดการ
ดาเนินการในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัด (ข้อ 8)
4.3 งานศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการ
บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ (ข้อ 9)
4.4 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ข้อ 10)

5.1 งานส่งเสริมและพัฒนา
หลักสูตร (ข้อ 6)
5.2 งานส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน และ
กระบวนการเรียนรู้ (ข้อ 6)
5.3 งานศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาระบบการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต
(ข้อ 9)
5.4 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
(ข้อ 10)

ที่มา : ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑2 มิถุนายน ๒๕๖๐
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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บทที่ ๒
การปฏิบัตงิ านสนับสนุนการตรวจราชการ
การปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการ มีกรอบภาระงานภายในกลุ่มจานวน 4 งาน และการปฏิบัติงาน
ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
1. งานประสานและสนับสนุนการตรวจราชการ
2. งานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทาแผนรองรับการ
ตรวจราชการ และดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ
ติดตามและประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง
3. งานสั่ งการ ก ากั บ ดู แล เร่ งรั ด ติ ดตามและประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานของส่ วนราชการหรื อ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
และยุทธศาสตร์ชาติ
4. งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยการตรวจราชการ

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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งานที่ 1
งานประสานและสนับสนุนการตรวจราชการ
ชื่องาน งานประสานและสนับสนุนการตรวจราชการ
๑. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อชี้แจงกรอบประเด็นการประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผล
ตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อผู้รับการตรวจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
1.2 เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงกรอบประเด็นการประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจราชการ ติดตามและ
ประเมินผล ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับการตรวจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. ขอบเขตงาน
2.1 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
2.2 การตรวจราชการแบบปกติ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง (ครั้งที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2 เดือน
สิงหาคม)
2.3 ประสานหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด
3. คาจากัดความ
3.๑ การสนับสนุนการตรวจราชการ หมายถึง การให้ความร่วมมือ ส่งเสริม ช่วยเหลือผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
3.๒ ผู้ตรวจราชการ หมายถึง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.๓ ผู้รับการตรวจราชการ หมายถึง หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน
หน่วยงานของรัฐในสังกัด หรือในกากับของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ง โรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วย
โรงเรียนเอกชน
3.๔ ประเด็นการตรวจราชการ หมายถึง เป้าหมาย ตัวชี้วัด หลักเกณฑ์การประเมินตามนโยบายการ
จัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
3.๕ หน่วยงานการศึกษา หมายถึง หน่วยงานการศึกษาตามกฎหมาย ที่จัดการศึกษาในความ
รับผิดชอบของจังหวัด ประกอบด้วย
3.5.1 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่
1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3) สานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
4) สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
5) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3.5.2 หน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่
1) สานักงานตารวจแห่งชาติ
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) สานักงานพระพุทธศาสนา
4) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๕) อื่น ๆ
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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4. ขั้นตอนปฏิบัติงาน
4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการตรวจราชการระดับจังหวัด
4.2 ประสานสานักงานศึกษาธิการภาค เพื่อรับทราบกรอบประเด็นการประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
การตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
4.3 รวบรวมจัดทายกร่างคู่มือการประเมิน ตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
4.4 ทาหนังสือเชิญประชุมหัวหน้าหน่วยงานการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง
4.5 ประชุมหัวหน้าหน่วยงานการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงนโยบายการตรวจราชการ
ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ
4.6 รับฟัง/รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นการประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการ
ตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลเพื่อจัดทาคู่มือการประเมินการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผล
4.7 จัดทาคู่มือการประเมินการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ
4.8 ประชาสัมพันธ์ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตาม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ หลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
และในการประชุมหน่วยงานต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมในการรับการตรวจราชการ

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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5. Flow Chart การปฏิบัติงาน
งานประสานและสนับสนุนการตรวจราชการ

ประสานสานักงานศึกษาธิการภาค รับทราบกรอบประเด็น
การประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจราชการ

ประชุมหัวหน้าหน่วยงานการศึกษา/ผู้รับผิดชอบ
เพื่อชี้แจงนโยบายสาคัญของกระทรวงศึกษาธิการ และประเมิน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจราชการ

พิจารณากรอบประเด็นการประเมิน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจราชการ
และรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ไม่
ยอมรับ

ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ

ยอมรับ

จัดทาคู่มือการประเมิน
จัดทากรอบประเด็นการประเมิน

ประชาสัมพันธ์ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจราชการ
เพื่อเตรียมพร้อมในการรับการตรวจราชการ

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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6. แบบฟอร์มที่ใช้
6.1 แบบเก็บข้อมูลตามประเด็นการตรวจราชการ
7. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (มาตรา 20)
7.2 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 (ข้อ 8)
7.3 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การจัดการศึกษา พ.ศ. 2560
8. เอกสารอ้างอิง
คู่มือสนับสนุนการตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณของแต่ละปี

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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9. กระบวนงานและมาตรฐานงาน
ชื่องาน งานประสานและสนับสนุนการตรวจราชการ
วัตถุประสงค์ เพื่อประสาน ประชาสัมพันธ์ประเด็น เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ให้หน่วยงานการศึกษาทราบ พร้อมรับ
การตรวจ ติดตาม
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินการ
รายละเอียดงาน
เวลาดาเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ
กลุ่ม
1. แต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด
100 ชั่วโมง
1. คาสั่งแต่งตั้ง
1-3
นิเทศฯ
2. ประสานสานักงานศึกษาธิการภาค เพื่อรับทราบกรอบประเด็น
คณะกรรมการ
ประสานสานักงานศึกษาธิการภาค รับทราบกรอบประเด็น
การประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจราชการ ติดตามและ
2. ยกร่างคู่มือการประเมิน
การประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจราชการ
ประเมินผลตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
3. รวบรวมจัดทายกร่างคู่มือการประเมิน

4-7
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4. ทาหนังสือเชิญประชุมหัวหน้าหน่วยงานการศึกษา และผู้ที่
เกี่ยวข้อง
5. ประชุมหัวหน้าหน่วยงานการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจง
นโยบายการตรวจราชการ ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
การตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายการจัด
ไม่ยอมรับ
พิจารณากรอบประเด็น
ปรับปรุง
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
การประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจราชการและรับฟังข้อคิดเห็น
ตาม
6. รับฟัง/รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นการ
ข้อเสนอแนะ ประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผล
และข้อเสนอแนะ
- กรณีประเด็นกรอบการพิจารณาไม่เป็นที่ยอมรับ ดาเนินการ
ยอมรับ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ แล้วดาเนินการต่อไปตามข้อ 7
จัดทาคู่มือการประเมิน
- กรณีประเด็นกรอบการพิจารณาเป็นที่ยอมรับ ดาเนินการต่อไป
ตามข้อ 7
7. จัดทาคู่มือการประเมินการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผล
ตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
8. ประชาสัมพันธ์ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจ
ราชการ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายการจัดการศึกษาของ
ประชาสัมพันธ์ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ หลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ ระบบ
การตรวจราชการ เพื่อเตรียมพร้อมในการรับการตรวจราชการ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และในการประชุมหน่วยงานต่างๆ เพื่อ
เตรียมพร้อมในการรับการตรวจราชการ
ประชุมหัวหน้าหน่วยงานการศึกษา/ผู้รับผิดชอบ เพื่อชี้แจงนโยบายสาคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ และประเด็น เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจราชการ

๓๖0 ชั่วโมง

12 ชั่วโมง

ตามนโยบายการจัด
การศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ
คู่มือการประเมินการตรวจ
ราชการ ติดตามและ
ประเมินผล

ประเด็นการประเมิน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจ
ราชการ ติดตามและ
ประเมินผลสอดคล้องตาม
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการระดับจังหวัด

กลุ่ม
นิเทศฯ

-คณะ
กรรมการ

กลุ่ม
นิเทศฯ

เอกสารอ้างอิง : คู่มือสนับสนุนการตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คาอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน  จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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งานที่ 2
งานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทาแผนรองรับการตรวจราชการ
และดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ
ติดตามและประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง
ชื่องาน งานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทาแผนรองรับการตรวจ
ราชการ และดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ ติดตาม
และประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อจัดทาข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษาในภาพรวมระดับจังหวัด สนับสนุนการตรวจราชการ
1.2 เพื่อจัดทาแผนการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ
1.3 เพื่อนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
2. ขอบเขตงาน
2.1 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
2.2 การตรวจราชการแบบปกติ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง (ครั้งที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2 เดือน สิงหาคม)
2.3 การประสานหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด
2.4 การดาเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัด
3. คาจากัดความ
3.1 ข้อมูลสารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ใช้ในการสนับสนุนการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
3.2 นโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ หมายถึง ประเด็นที่เป็นจุดเน้นเชิงลึกเฉพาะเรื่อง
ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เป็นมาตรการสาคัญในการตรวจ ติดตาม เร่งรัด ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และ
ประโยชน์สูงสุด
3.3 หน่วยงานการศึกษา หมายถึง หน่วยงานการศึกษาตามกฎหมาย ที่จัดการศึกษาในจังหวัด ประกอบด้วย
3.3.1 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่
1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3) สานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
4) สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
5) สานักงาคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3.3.2 หน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่
1) สานักงานตารวจแห่งชาติ
2) องค์การบริหารส่วนจังหวัด / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) สานักงานพระพุทธศาสนา
4) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๕) อื่น ๆ
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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4. ขั้นตอนปฏิบัติงาน
4.1 ศึกษาบทบาทหน้าที่/กระบวนการสนับสนุนการตรวจราชการ และตัวชี้วัด (KPI) ตามประเด็นนโยบาย
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
4.2 จัดทาแนวทางกระบวนการตรวจราชการเพื่อเตรียมประชุมคณะทางาน
4.๓ แต่งตั้งคณะทางานระดับจังหวัด
4.๔ จัดประชุมคณะทางาน เพื่อพิจารณาทบทวนแนวทางการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการจัด
การศึกษา
4.๕ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาภาพรวมระดับจังหวัด
4.๖ จาแนกประเภทของข้อมูล สอดคล้องกับตัวชี้วัดการตรวจราชการของหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด
4.๗ จัดทายกร่างแผนการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการตามบริบทของจังหวัด
4.๘ เสนอแผนฯ ต่อคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ กศจ. เพื่อพิจารณา
- กรณีพิจารณาไม่เห็นชอบ ดาเนินการปรับปรุงตามข้อ ๕.7 แล้วดาเนินการต่อไปตามข้อ ๕.10
- กรณีพิจารณาเห็นชอบ ดาเนินการต่อไปตามข้อ ๕.10
4.9 แจ้งปฏิทินและแบบบันทึกการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการให้กับหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาทราบ เพื่อพร้อมรับการติดตาม ประเมินผล
4.๑๐ ประสาน/ทาหนังสือราชการแจ้งเรื่องการติดตามต่อหน่วยงานการศึกษา
4.๑๑ ดาเนินการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตามปฏิทินและแบบตรวจราชการที่กาหนด
4.๑๒ จัดทาสรุปรายงานผลการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผล
4.๑๓ เสนอรายงานผลการตรวจราชการฯต่อคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์และ
กศจ. เพื่อพิจารณา เสนอแนะ/สั่งการ
- กรณีเสนอแนะ/สั่งการ ดาเนินการปรับปรุงตามข้อ 4.12 แล้วดาเนินการต่อไปตามข้อ 4.14
- กรณีพิจารณาเห็นชอบ ดาเนินการต่อไปตามข้อ 4.14
4.14 รายงานผลการตรวจราชการต่อสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทางระบบ E-Inspection
สานักงานศึกษาธิการภาค ด้วยเล่มรายงาน และประชาสัมพันธ์ผลการตรวจราชการต่อหน่วยงานทางการศึกษา/
สถานศึกษาทุกสังกัด

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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5. Flow Chart การปฏิบัติงาน
งานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทาแผนรองรับการตรวจราชการ
และดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ
ติดตามและประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง
ศึกษาบทบาทหน้าที่/กระบวนการสนับสนุนการตรวจราชการ และ
ตัวชี้วัด (KPI) ตามประเด็นนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

คณะทางานระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาทบทวนแนวทาง
การติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการจัดการศึกษา
จัดทาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาภาพรวมระดับจังหวัด
จัดทาแผนการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผล
ตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

เสนอแผนฯ ต่อ
คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
และ กศจ. เพื่อพิจารณา

ไม่เห็นชอบ

ปรับปรุง

เห็นชอบ

แจ้งปฏิทินและเครื่องมือการตรวจราชการ ตามนโยบายการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการให้กับหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาทราบ

ดาเนินการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตามปฏิทินที่กาหนด
สรุปรายงานผลการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผล
เสนอรายงานผล
การตรวจราชการฯ ต่อคณะอนุกรรมการ
บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ กศจ.
เพื่อพิจารณา/สั่งการ
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

ปรับปรุง
เสนอแนะ/สั่งการ
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เห็นชอบ

รายงานผลการตรวจราชการ
ต่อสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานศึกษาธิการภาค
และประชาสัมพันธ์ผลการตรวจราชการ
ต่อหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกสังกัด
6. แบบฟอร์มที่ใช้
6.๑ แบบบันทึกการตรวจราชการ
6.๒ แบบรายงานการตรวจราชการ
7. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7.๑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (มาตรา 20)
7.๒ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 (ข้อ 8)
7.๓ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษา พ.ศ. 2560
8. เอกสารอ้างอิง
คู่มือสนับสนุนการตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณของแต่ละปี

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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9. กระบวนงานและมาตรฐานงาน
ชื่องาน (กระบวนงาน) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพือ่ สนับสนุนการตรวจราชการ จัดทาแผนรองรับการตรวจราชการ และดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ
ติดตามและประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อจัดทาข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษาในภาพรวมระดับจังหวัด สนับสนุนการตรวจราชการ

2. เพื่อจัดทาแผนการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
3. เพื่อนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินการ
รายละเอียดงาน
1.
ศึ
ก
ษาบทบาทหน้
า
ที
่/กระบวนการสนับสนุนการตรวจราชการ
1-2
ศึกษาบทบาทหน้าที่/กระบวนการสนับสนุนการตรวจราชการ เพื่อติดตาม

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

60 ชั่วโมง

แนวทางกระบวนการตรวจ
ราชการ

กลุ่ม
นิเทศฯ

3. แต่งตั้งคณะทางานระดับจังหวัด
4. จัดประชุมคณะทางาน เพื่อพิจารณาทบทวนแนวทางการ
ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการจัดการศึกษา

๔๘ ชั่วโมง

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

กลุ่ม
นิเทศฯ

5. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ภาพรวมระดับจังหวัด
6. จาแนกประเภทของข้อมูล สอดคล้องกับตัวชี้วัดการตรวจ
ราชการของหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด
7. จัดทายกร่างแผนการตรวจราชการ ติดตามและ
ประเมินผลตามนโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการตามบริบทของจังหวัด
8. เสนอแผนฯ ต่อคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์ และ กศจ. เพื่อพิจารณา
- กรณีพิจารณาไม่เห็นชอบ ดาเนินการปรับปรุงตามข้อ 7
แล้วดาเนินการต่อไปตามข้อ 10
- กรณีพิจารณาเห็นชอบ ดาเนินการต่อไปตามข้อ 10
9. แจ้งปฏิทินและแบบบันทึกการตรวจราชการ ติดตามและ
ประเมินผลตามนโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการให้กับหน่วยงานการศึกษาและ
สถานศึกษาทราบ เพื่อพร้อมรับการติดตาม ประเมินผล
10. ประสาน/ทาหนังสือราชการแจ้งเรื่องการติดตามต่อ
หน่วยงานการศึกษา
11. ดาเนินการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตาม
ปฏิทินและแบบตรวจราชการที่กาหนด

๑๘0 ชั่วโมง

รายงานข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาระดับจังหวัด

-กลุ่ม
นิเทศฯ
-คณะ
กรรมการ

๑๘0 ชั่วโมง

-ยกร่างแผนการตรวจราชการ
ติดตามและประเมินผล

กลุ่ม
นิเทศฯ

และตัวชี้วัด (KPI) ตามประเด็นนโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ

และตัวชี้วัด (KPI) ตามประเด็นนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

เวลาดาเนินการ

2. จัดทาแนวทางกระบวนการตรวจราชการเพื่อเตรียมประชุมคณะทางาน

3-4
5-6

7-9

คณะทางานระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาทบทวนแนวทาง
การติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการจัดการศึกษา
จัดทารายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในภาพรวมระดับจังหวัด

จัดทาแผนการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผล
ตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
เสนอแผนต่อ
คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
และ กศจ. เพื่อพิจารณา

ไม่เห็นชอบ

ปรับปรุง

เห็นชอบ
แจ้งปฏิทินและแบบบันทึกการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตามนโยบาย
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการให้กับหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาทราบ

10-11

ดาเนินการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตามปฏิทินที่กาหนด

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

14

-ยกร่างแผนการตรวจราชการ
ติดตามและประเมินผล
ฉบับสมบูรณ์
-ปฏิทินการตรวจราชการ
-แบบบันทึกการตรวจราชการ
(แบบ รต.1,2)
240 ชั่วโมง

แบบบันทึกการตรวจราชการ
(แบบ รต.1,2)

กลุ่ม
นิเทศฯ

ลาดับที่
12-13

ผังขั้นตอนการดาเนินการ
สรุปรายงานผลการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผล
เสนอรายงานผล
การตรวจราชการฯ ต่อคณะอนุกรรมการ
บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ กศจ.
เพื่อพิจารณา/สั่งการ

ปรับปรุง
เสนอแนะ/สั่งการ

รายละเอียดงาน

เวลาดาเนินการ

มาตรฐานคุณภาพงาน

12. จัดทาสรุปรายงานผลการตรวจราชการ ติดตามและ
ประเมินผล
13. เสนอรายงานผลการตรวจราชการฯต่อ
คณะอนุกรรมการ
บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์และ กศจ. เพื่อพิจารณาสั่งการ
- กรณีเสนอแนะ/สั่งการ ดาเนินการปรับปรุงตามข้อ 12
แล้วดาเนินการต่อไปตามข้อ 14
- กรณีพิจารณาเห็นชอบ ดาเนินการต่อไปตามข้อ 14

240 ชั่วโมง

-รายงานผลการตรวจราชการ
ติดตามและประเมินผล

14. รายงานผลการตรวจราชการต่อสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ทางระบบ E-Inspection สานักงานศึกษาธิการ
ภาค ด้วยเล่มรายงาน และประชาสัมพันธ์ผลการตรวจ
ราชการต่อหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษาทุกสังกัด

240 ชั่วโมง

-รายงานผลการตรวจราชการ
ติดตามและประเมินผล
-ระบบ E-Inspection

ผู้รับผิดชอบ

เห็นชอบ

14
รายงานผลการตรวจราชการต่อสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานศึกษาธิการภาคและประชาสัมพันธ์ผลการตรวจราชการ
ต่อหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกสังกัด

กลุ่ม
นิเทศฯ

เอกสารอ้างอิง : คู่มือสนับสนุนการตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คาอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน  จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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งานที่ 3
งานสั่งการ กากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ
ชื่องาน งานสั่งการ กากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ
1. วัตถุประสงค์
เพื่อกากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดตามข้อสั่ง
การของผู้ตรวจราชการ และ กศจ.
2. ขอบเขตงาน
หน่วยงานการศึกษา หมายถึง หน่วยงานการศึกษาตามกฎหมาย ที่จัดการศึกษาในจังหวัด ประกอบด้วย
1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่
1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3) สานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
4) สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
5) สานักงาคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. หน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่
1) สานักงานตารวจแห่งชาติ
2) องค์การบริหารส่วนจังหวัด / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) สานักงานพระพุทธศาสนา
4) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๕) อื่น ๆ
3. คาจากัดความ
3.1 การสั่งการ กากับ ดูแล หมายถึง การดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
3.2 นโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ หมายถึง ประเด็นที่เป็นจุดเน้นเชิงลึกเฉพาะเรื่องของ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่เป็นมาตรการสาคัญในการตรวจ ติดตาม เร่งรัด ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สูงสุด
3.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา หมายถึง ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
4. ขั้นตอนปฏิบัติงาน
4.1 แต่งตั้งกรรมการกากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษา
ทุกสังกัดตามข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการ และ กศจ.
4.2 ประชุม วางแผน และกาหนดแนวทางการกากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดตามข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการ และ กศจ.
4.3 จัดทาแบบบันทึกการกากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม
4.4 ดาเนินการกากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาทุก
สังกัดในจังหวัดตามข้อสั่งการ
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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4.5 สุ่มสถานศึกษาในจังหวัดครอบคลุมทุกหน่วยงานการศึกษา ศึกษานิเทศก์ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานของสถานศึกษา
4.6 สรุปและจัดทารายงานผลการกากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการศึกษาและ
สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดตามข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการ และ กศจ.
4.7 เสนอรายงานสรุปผลการกากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลต่อคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์ และ กศจ. เพื่อทราบ
4.8 ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการให้หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดทราบเพื่อพัฒนาต่อไป
5. Flow Chart การปฏิบัติงาน
งาน สั่งการ กากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานทางการศึกษา
และสถานศึกษาทุกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ
คณะกรรมการกากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาทุกสังกัด
ตามข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการ และ กศจ.
ทบทวนผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา และจัดทา
แบบบันทึกการกากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา

ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดตามข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการ และ กศจ.
ลงพื้นที่สุ่มตรวจ (Recheck) สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด
ตามข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการ และ กศจ.
จัดทารายงานผลการกากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานของหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด
เสนอรายงานสรุปผล
การกากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผล
ต่อคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
และ กศจ. เพื่อทราบ

ปรับปรุง
เสนอแนะ/สั่งการ

เห็นชอบ

ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการศึกษา
และสถานศึกษาทุกสังกัดตามข้อสั่งการ
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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6. แบบฟอร์มที่ใช้
6.1 แบบบันทึกการนิเทศ กากับ ติดตาม
6.2 แบบฟอร์มรายงานผลการกากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (มาตรา 20)
7.2 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 (ข้อ 8)
8.3 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษา พ.ศ. 2560
8. เอกสารอ้างอิง
คู่มือสนับสนุนการตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณแต่ละปี

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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9. กระบวนงานและมาตรฐานงาน
ชื่องาน งาน สั่งการ กากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาทุ กสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ
วัตถุประสงค์ เพื่อกากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดตามข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการ และ กศจ.
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินการ
รายละเอียดงาน
เวลาดาเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน
1
1. แต่งตั้งกรรมการกากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและ
45 ชั่วโมง คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
คณะกรรมการกากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการศึกษาและ
ของหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
สถานศึกษาทุกสังกัดตามข้อสั่งการของผู้ตรวจ
ตามข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการ และ กศจ.
ราชการ และ กศจ.
2-3
2. ประชุม วางแผน และกาหนดแนวทางการกากับ
257 ชั่วโมง แบบบันทึกการกากับ ดูแล
ทบทวนผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา และ
ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
เร่งรัด ติดตามและ
จัดทาแบบบันทึกการกากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผล
หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
ประเมินผล
การปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดตามข้อสั่งการของ
ผู้ตรวจราชการ และ กศจ.
3. จัดทาแบบบันทึกการกากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม
4-5
4. ดาเนินการกากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและ
๓๕๐ ชั่วโมง แบบบันทึกการกากับ ดูแล
ลงพื้นที่สุ่มตรวจ (Recheck) สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการศึกษาและ
เร่งรัด ติดตามและ
ตามข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการ และ กศจ.
สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดตามข้อสั่งการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
5. สุ่มสถานศึกษาในจังหวัดครอบคลุมทุกหน่วยงาน
การศึกษา ศึกษานิเทศก์ลงพื้นที่ติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
6
6. สรุปและจัดทารายงานผลการกากับ ดูแล เร่งรัด
๑๐๕ ชั่วโมง สรุปรายงานผลการกากับ
จัดทารายงานผลการกากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผล
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ดูแล เร่งรัด ติดตามและ
การปฏิบัติงานของหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษา
การศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ทุกสังกัดในจังหวัด
ตามข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการ และ กศจ.
7
7. เสนอรายงานสรุปผลการกากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม
๓๕ ชั่วโมง
ปรับปรุง
เสนอรายงานสรุ
เสนอรายงานผลปผล
และประเมินผลต่อคณะอนุกรรมการบริหารราชการ
การตรวจราชการฯ
รรมการบริหารราชการ
การกากับ ดูแล เร่ต่องคณะอนุ
รัด ติดกตามและประเมิ
นผล
เชิงยุทธศาสตร์ และ กศจ. เพื่อทราบ
เชิงยุทธศาสตร์ และ กศจ. เพื่อพิจารณา/สั่งการ
เสนอแนะ/สั่งการ
ต่อคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ กศจ.
เพือ่ ทราบ เห็นชอบ
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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ผู้รับผิดชอบ
กลุ่ม
นิเทศฯ

-กลุ่ม
นิเทศฯ
-คณะ
ทางาน

กลุ่ม
นิเทศฯ

กลุ่ม
นิเทศฯ

ลาดับที่
8

ผังขั้นตอนการดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการ
ให้หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดทราบเพื่อพัฒนาต่อไป

รายละเอียดงาน
เวลาดาเนินการ
๓๔ ชั่วโมง
8. ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการให้
หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดทราบ
เพื่อพัฒนาต่อไป

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่ม
นิเทศฯ

1.

เอกสารอ้างอิง : คู่มือสนับสนุนการตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คาอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน  จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)
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งานที่ 4
งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยการตรววจราชการ
ชื่องาน งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยการตรววจราชการ
1. วัตถุประสงค์
1.๑ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการบริการจัดการเพื่อรองรับการตรวจราชการ
1.๒ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน วิเคราะห์ วิจัย ที่เกี่ยวกับการตรวจราชการ
2. ขอบเขตงาน
งานส่งเสริมและพัฒนาวิเคราะห์วิจัยกระบวนการบริการจัดการเพื่อรองรับการตรวจราชการ
3. คาจากัดความ
งานส่ง เสริมและพัฒนากระบวนการบริการจัดการเพื่อรองรับการตรวจราชการ หมายถึง การปรับปรุง และ
พัฒนาระบบหรือกระบวนการบริการจัดการเพื่อรองรับการตรวจราชการให้ดีขึ้น เพื่อให้เหมาะและสอดคล้องกับบริบท
สภาพสังคม และการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน
4. ขั้นตอนปฏิบัติงาน
4.๑ ศึกษาค้นคว้าเอกสารวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบหรือกระบวนการบริการจัดการเพื่อรองรับ
การตรวจราชการ
4.๒ วิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือกระบวนการบริการจัดการเพื่อรองรับการตรวจราชการ
4.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือกระบวนการบริการ
จัดการเพื่อรองรับการตรวจราชการ
4.๔ สรุป รายงานผลการวิจัย
4.๕ นาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาระบบหรือกระบวนการบริการจัดการเพื่อรองรับการตรวจราชการของ
จังหวัด
4.๖ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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5. Flow Chart การปฏิบัติงาน
งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยการตรววจราชการ

ศึกษาค้นคว้าเอกสารวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
หรือกระบวนการบริการจัดการเพื่อรองรับการตรวจราชการ

วิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือกระบวนการบริการจัดการ
เพื่อรองรับการตรวจราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเพือ่ พัฒนาระบบหรือ
กระบวนการบริการจัดการเพื่อรองรับการตรวจราชการ

สรุป รายงานผลการวิจัย

นาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาระบบหรือกระบวนการ
บริการจัดการเพื่อรองรับการ และตรวจราชการของจังหวัด

6. แบบฟอร์มที่ใช้
6.1 แบบรายงานผลการวิจัย
6.2 แบบฟอร์มรายงานผลการกากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (มาตรา 20)
7.2 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 (ข้อ 8)
7.3 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษา พ.ศ. 2560
8. เอกสารอ้างอิง
คู่มือสนับสนุนการตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณแต่ละปี
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9. ชื่องาน (กระบวนงาน) งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยการตรววจราชการ

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการบริการจัดการเพื่อรองรับการตรวจราชการ
๒. เพือ่ ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน วิเคราะห์ วิจัย ที่เกี่ยวกับการตรวจราชการ
ลาดับที่

ผังขั้นตอนการดาเนินการ

1.

รายละเอียดงาน
๑) ศึกษาค้นคว้าเอกสารวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบหรือกระบวนการบริการจัดการเพื่อรองรับ
การตรวจราชการ
๒) วิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือกระบวนการเกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบหรือกระบวนการบริการจัดการเพื่อรองรับ
การตรวจราชการ
๓) ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินการศึกษาค้นคว้า
วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบหรือ1)กระบวนการ
บริการจัดการเพื่อรองรับการตรวจราชการ
๔) สรุป รายงานผลการวิจัย
5) นาผลวิจัยไปใช้ในการพัฒนาระบบหรือกระบวนการ
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบหรือกระบวนการบริการจัดการ
เพื่อรองรับการตรวจราชการ

เวลาดาเนินการ

มาตรฐานคุณภาพงาน

๓๖๕ ชั่วโมง

คุณภาพของวิเคราะห์
วิจัย ทีเ่ กี่ยวกับการ
พัฒนาระบบหรือ
๑๒๖๐ ชั่วโมง กระบวนการบริการ
จัดการเพื่อรองรับการ
ตรวจราชการ
๖๓๐ ชั่วโมง
๒๔๐ ชั่วโมง
๔๒๐ ชัว่ โมง

เอกสารอ้างอิง : ๑. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ๒. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
คาอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน
จุ ดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า) 

** ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศฯ

บทที่ 3
การปฏิบัตงิ านบูรณาการการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงานบูรณาการการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล มีกรอบกระบวนงานภายในกลุ่มจานวน 3 งาน
และการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
1. งานขับเคลื่อน ประสานงาน เร่ง รัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา
2. งานส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนวการศึกษา
ทุกระดับและทุกประเภท การติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๓. งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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งานที่ ๑
งานบูรณาการขับเคลื่อน ประสาน เร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา
ชื่องาน งานขับเคลื่อน ประสาน เร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา
1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหาร
จัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา
2. ขอบเขต
ดาเนินงานขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
ของหน่วยงานทางการศึกษาตามสภาพความต้องการจาเป็นที่ได้วิเคราะห์และสรุปวางแผนร่วมกันกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งการดาเนินงานนั้นต้องไม่ซ้าซ้อนกับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัด
3. คาจากัดความ
3.1 การบริหารจัดการศึกษา หมายถึง การดาเนินงานของกลุ่มบุคคล ซึ่งอาจเป็นการดาเนินงานของ
ผู้บริหารร่วมกับครู หรือบุคลากรในสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
3.2 หน่วยงานทางการศึกษา หมายถึง ทุกหน่วยงานที่จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกสังกัดในจังหวัด
3.3 การขับเคลื่อน หมายถึง การผลัก หรือ ดันให้การดาเนินงานต่าง ๆ ไปสู่เป้าหมายที่กาหนด
3.4 การประสานงาน หมายถึง การจัดระเบียบวิธีการทางาน เพื่อให้งานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ร่วมมื อ
ปฏิบัติงานเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน ไม่ทาให้งานซ้อนกัน ขัดแย้งกัน หรือเหลื่อมล้ากัน ทั้งนี้เพื่อให้การ ดาเนินงานเน้นไป
อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์กรอย่างสมานฉันท์ และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
3.5 การติ ดตาม หมายถึง การเก็ บรวบรวมข้ อ มูล การปฏิ บั ติง านตามแผนที่ กาหนดไว้ เพื่อ น าข้ อ มูล มา
ประกอบการตัดสินใจ แก้ไข ปรับปรุง วิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
3.6 การประเมินผล หมายถึง การนาข้อมูลจาการวัดผลการดาเนินงานการบริหารการจัดการศึกษาจาก
เครื่องมือแบบต่าง ๆ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ นามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดและตัดสินใจสรุป
4. ขั้นตอนปฏิบัติงาน
4.๑ ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สภาพปัจจุบัน ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทาง
การศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด
- สืบค้นแหล่งข้อมูล รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทาง
การศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด
- วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เอกสารและนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา
- ศึกษา สารวจสภาพปัญหา ความต้องการการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ
ทุกประเภทและบริบทในพื้นที่รับผิดชอบ
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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4.๒ วางแผนการขับเคลื่อนและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา
ทุกระดับและทุกประเภท
4.๒.๑ พิจารณากาหนดคุณสมบัติของคณะทางานฯ
4.๒.๒ กาหนด บุคคลจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทางานฯ
4.๒.๓ ประสานรายชื่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.๒.๔ จัดทาหนังสือประสานขออนุญาตหน่วยงาน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทางานฯเสนอ ศธจ. ลงนาม
และจัดส่งหนังสือฯ
4.๒.๕ รวบรวมรายชื่อคณะทางานฯ เสนอ ศธจ. เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบบุคคลเพื่อ
เสนอแต่งตั้งเป็นคณะทางานฯ
4.๒.๖ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานฯ จัดทากรอบแนวทางฯ
4.๒.๗ แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาระดับจังหวัด
4.๒.๘ เสนอคาสั่งแต่งตั้งฯ คณะกรรมการ โดยให้ประธาน กศจ. แต่งตั้ง
4.๒.๙ แจ้งและส่งคาสั่งแต่งตั้งเพื่อทราบ พร้อมทั้งเชิญประชุม
4.๒.๑๐ วางแผนการนานโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการขับเคลื่อน
ประสาน เร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา
- กาหนดประเด็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อน ประสาน เร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา
- ลาดับความสาคัญของนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการขับเคลื่อน
ประสาน เร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินลการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา
- จัดทาร่างกรอบการขับเคลื่อน ประสาน เร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
บริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา
- กาหนดกิจกรรมการการขับเคลื่อน ประสาน เร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
การบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา
- ทาปฏิทินปฏิบัติการขับเคลื่อน ประสาน เร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา
4.3 เสนอแผนการขับเคลื่อน ประสาน เร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์และ
กศจ. พิจารณาเพื่อทราบ/ข้อเสนอแนะ (กาหนดเป็นคาสั่งที่ 19 ข้อ 8 (2) ) ตามลาดับ
4.๔ ดาเนินการขับเคลื่อนและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาตามแผนงานที่กาหนด
4.๕ รวบรวม สรุปผลและรายงานผลการขับเคลื่อนและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา เสนอ
อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ กศจ. รับทราบและพิจารณาสั่งการ
4.๖ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อนาผลไปปรับปรุงพัฒนา
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5. Flow Chart การปฏิบัติงาน
แผนภาพ งานบูรณาการขับเคลือ่ น ประสานงาน เร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหาร
จัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา
ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สภาพปัจจุบัน ปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด

วางแผนการขับเคลื่อนและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาร่วมกับหัวหน้า
ฃ
หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท(ตามขั
้นตอนที่ 5.2.1-5.2.10)
ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ
เสนอแผนการขับเคลื่อน ประสาน เร่งรัด กากับ ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์และ กศจ.
พิจารณาเพื่อทราบ/ข้อเสนอแนะ

รับทราบ

ดาเนินการขับเคลื่อนและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาตามแผนงานที่กาหนด

รวบรวม สรุปผลและรายงานผลการขับเคลื่อนและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
เสนออนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ กศจ. รับทราบ
รับทราบ

แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อนาผลไปปรับปรุงพัฒนา
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6. แบบฟอร์มที่ใช้
6.1 คู่มือการประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา
6.2 แผนการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา
7. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
7.2 นโยบายของรัฐบาล
7.3 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง
7.4 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
8. เอกสารอ้างอิง
คู่มือการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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9. กระบวนงานและมาตรฐานงาน
ชื่องาน งานบูรณาการขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินการ
รายละเอียดงาน
เวลาดาเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ
๑. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สภาพปัจจุบัน ปัญหาเกี่ยวกับการ
80 ชั่วโมง
กลุม่
1
มีข้อมูลสภาพปัจจุบัน
บริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทาง การศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด
นิเทศฯ
ปัญหาและความ
ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สภาพปัจจุบัน
- สืบค้นแหล่งข้อมูล รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ต้องการเกี่ยวกับ
ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาของ
บริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด
การบริหารจัดการศึกษา
- วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เอกสารและนโยบายต่างๆ
หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด
ของหน่วยงานทาง
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา
การศึกษา
- ศึกษา สารวจสภาพปัญหา ความต้องการการบริหารจัด
๒-๕

วางแผนการขับเคลื่อนและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาร่วมกับหัวหน้าหน่วยงาน
ทางการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท (ตามขั้นตอนที่ 5.2.1-5.2.10)

เสนอแผนการขับเคลื่อ น ประสาน เร่ง รั ด
กากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินลการ
บริ ห ารจั ด การศึ ก ษาของหน่ ว ยงานทา ง
การศึ ก ษา ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณ ะกรร มกา ร
อนุกรรมการบริหารราชการเชิง ยุท ธศาสตร์
และ กศจ. พิจารณาเพื่อทราบ/ข้อเสนอแนะ

ยอมรับ
ดาเนินการขับเคลื่อนและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาตามแผนงานที่กาหนด

ปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะ

การศึกษาของหน่วยงานทาง การศึกษาทุกระดับทุกประเภทและ
บริบทในพื้นที่รับผิดชอบ
๒. วางแผนการขับเคลื่อนและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท
ตามลาดับขั้นตอน
๓. เสนอแผนการขับเคลื่อน ประสาน เร่งรัด กากับ ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินลการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทาง
การศึกษา คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอนุกรรมการบริหารราชการ
เชิงยุทธศาสตร์และ กศจ. พิจารณาเพื่อทราบ/ข้อเสนอแนะ
๔. ดาเนินการขับเคลื่อนและประเมินผลการ
บริหารจัดการศึกษาตามแผนงานที่กาหนด
๕. รวบรวม สรุปผลและรายงานผลการขับเคลื่อนและประเมินผล
การบริหารจัดการศึกษา เสนออนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์ และ กศจ. รับทราบและพิจารณาสั่งการ

100 ชั่วโมง

๖

แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อนาผลไปปรับปรุงพัฒนา

๖. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อนาผลไปปรับปรุงพัฒนา

เอกสารอ้างอิง : คู่มือการประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา
คาอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

การตัดสินใจ

-กลุ่ม
นิเทศฯ
-คณะ
กรรมการ

มีเอกสารรายงานผลการ
ขับเคลื่อนการบริหารจัด
การศึกษา ที่คณะอนุกรรมการ
บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
และ กศจ.ร้บทราบและให้
ข้อเสนอแนะ สั่งการ

รวบรวม สรุปผลและรายงานผลการขับเคลื่อนและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา เสนอ
อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ กศจ. รับทราบ

ยอมรับ

มีแผนการขับเคลื่อนและการ
ประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษาจากการมีส่วนร่วม
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง และที่ผ่าน
ความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการบริหาร
ราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ
กศจ.

12 ชั่วโมง

เผยแพร่ให้โรงเรียนนาไปใช้

กลุ่ม
นิเทศฯ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน  จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)
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งานที่ 2
งานบูรณาการส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนวการศึกษา
ทุกระดับ และทุกประเภท การติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
ชื่องาน งานบูรณาการส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนว
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้กับกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงาน ดังนี้
1.1 ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนวการศึกษาของ
สถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภท
1.2 ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภท
2. ขอบเขต
ดาเนินงานส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนวการศึกษาของ
หน่วยงานทางการศึกษาตามสภาพความต้องการจาเป็นที่ได้วิเคราะห์และสรุปวางแผนร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และการ
ดาเนินงานนั้นต้องไม่ซ้าซ้อนกับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัด
3. คาจากัดความ
3.๑ บูรณาการการนิเทศ หมายถึง กระบวนการแนะนา ช่วยเหลือสถานศึกษาภายในจังหวัด โดยการ
ทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาภายในจังหวัด ซึ่งผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ (ผู้บริหาร, ครู) ได้
วางแผนทางานร่วมกันเพื่อให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือทาให้เกิดการปรับปรุงการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ
3.2 การส่งเสริม สนับสนุน หมายถึง การเกื้อหนุน ช่วยเหลือ สนับสนุนให้ดีขึ้น
3.3 งานวิชาการ หมายถึง การดาเนินงานทุกชนิดเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษาให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3.4 แนะแนวการศึกษา หมายถึง กระบวนการทีช่ ่วยให้เข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อม สามารถแก้ปัญหา
หรือตัดสินใจได้ถูกต้อง สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มความสามารถทุกด้าน และสามารถปรับปรุงตัวและดาเนินชีวิต
ได้อย่างมีความสุข
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.๑ ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สภาพปัจจุบัน ปัญหาเกี่ยวกับงานวิชาการ การนิเทศและแนะแนว
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทในจังหวัด
4.๑.๑. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลทางการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท
หน่วยงานระดับจังหวัด ตามภาระงานที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันแล้วแต่กรณี
- กาหนด บุคคลจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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- ประสานรายชื่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดทาหนังสือประสานขออนุญาตหน่วยงาน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
- เสนอผู้บริหารลงนาม และจัดส่งหนังสือฯ
- เสนอรายชื่อคณะกรรมการ เสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ
- จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
- เสนอคาสั่งแต่งตั้งฯ ให้พิจารณาลงนาม
- จัดส่งคาสั่งฯ ให้คณะกรรมการเพื่อทราบ พร้อมทั้งเชิญประชุม
4.๑.๒. ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ
- การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการงานวิชาการ การนิเทศและแนะแนว
การศึกษา เพื่อทราบสภาพ ที่แท้จริง โดยใช้วิธีการสารวจ
- ศึกษาสภาพและคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทุกระดับ ทุกประเภทในพื้นที่จังหวัด
- สภาพที่เป็นปัญหาและความต้ องการการดาเนินการหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ ทุก
ประเภทในพื้นที่จังหวัด
- สังเคราะห์ข้อมูลและกาหนดแนวทางตัดสินใจในการแก้ปัญหา
- กาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายการส่ง เสริม สนับสนุนและดาเนินการเกี่ยวกับงาน
วิชาการ การนิเทศและแนะแนวการศึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.๒ วางแนวทางในการนิเทศการศึกษาแบบบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานอืน่ ทุก
ระดับ ทุกประเภทที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องงานวิชาการ การนิเทศและแนะแนวการศึกษา
4.๒.๑ ทาหนังสือเชิญประชุมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนวางระบบหรือ
แนวทางในการนิเทศการศึกษาแบบบูรณาการ
4.๒.๒ ประชุมคณะทางานวางแผนจัดทากรอบประเด็นการติดตาม/
- วางแผนการนานโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับงานวิชาการ การ
นิเทศและแนะแนวการศึกษาสู่การนิเทศ
- กาหนดประเด็นเกี่ยวกับงานวิชาการ การนิเทศและแนะแนวการศึกษาสู่การนิเทศ
- ลาดับความสาคัญของนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับงานวิชาการ
การนิเทศและแนะแนวการศึกษาสู่การนิเทศ
- กาหนดกิจกรรมการนิเทศบูรณาการ
- ทาปฏิทินปฏิบัติการนิเทศ
4.๒.๓ จัดทาเครื่องมือ/จัดทาคู่มือการนิเทศบูรณาการ
- สร้างคู่มือการนิเทศบูรณาการ/คู่มือการนิเทศ
- สร้างแบบสอบถาม แบบสารวจ แบบประเมินค่า แบบสังเกตพฤติกรรม
- หาคุณภาพและทดลองใช้เครื่องมือ
- ปรับปรุงเครื่องมือ
- จัดทาเครื่องมือฉบับสมบูรณ์

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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4.๒.๔ ขั้นประสานแผนงาน/บูรณาการ
- ประชุมคณะทางานใน ศธจ. เพื่อการทบทวน เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ งบประมาณ
เวลา ประสานคน และประสานแผนงาน
- จัดทาร่างกรอบสนับสนุน และส่งเสริมการนิเทศการศึกษาทุกระดับ นาเสนอคณะกรรมการ
4.๒.๕ ขั้นเตรียมการ
1) ทาหนังสือเชิญประชุมคณะทางานของ ศธจ. ในการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
- กาหนดงานที่จะทา
- แบ่งงานรับผิดชอบ
- บันทึกขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง (เอกสารการประชุม) วัสดุ อุปกรณ์การประชุม
2) เตรียมการจัดหาสถานที่จัดประชุมคณะนิเทศ/นิเทศบูรณาการ
4.๓. ดาเนินการสนับสนุน และส่งเสริมการนิเทศการศึกษา/นิเทศบูรณาการ งานวิชาการและการแนะ
แนวทุกระดับ ทุกประเภท
4.๓.๑ ประชุมคณะทางานการวางแผนสนับสนุน และส่งเสริมการนิเทศการศึกษาทุกระดับ
- เสนอกรอบสนับสนุน และส่งเสริมการนิเทศการศึกษาทุกระดับ คณะทางาน
- เสนอการจัดสายการนิเทศ/ นิเทศบูรณาการ ติดตามและประเมินผล
- จัดระบบการนิเทศที่สอดคล้องกับทุกหน่วยงานระดับจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
- การกาหนดแผนในการนิเทศ / นิเทศบูรณาการ
- จัดทาตารางการนิเทศ / นิเทศบูรณาการ
- จัดเตรียมข้อมูล เอกสารและอุปกรณ์ตามความต้องการและการร้องขอของหน่วยงานต่างๆ
- ปรับปรุงแก้ไขร่างกรอบแนวทาง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ กศจ.
- จัดทาบันทึกเสนอร่างกรอบแนวทางฯ เสนอผู้บริหารให้ทราบ / ข้อเสนอแนะ
4.๓.๒ ประสานงานกับหน่วยงานสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ และดาเนินการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
- จัดทาหนังสือการประสานฝ่ายต่างๆ ทุกหน่วยงานทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย หน่วยงานระดับจังหวัด เสนอ ศธจ. ลงนาม
- จัดส่งหนังสือถึงทุกหน่วยงาน
- ประสานทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงานด้านวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก
- ประสานกาหนดเวลาในการนิเทศ / นิเทศบูรณาการ ในแต่ละช่วง
4.๓.๓ ลงพื้นที่เพื่อดาเนินการนิเทศ และนิเทศบูรณาการ ติดตามและประเมินผลตามแผนที่กาหนด
4.๓.๔ ประชุมเพื่อวิเคราะห์และสรุปผลรายงานการนิเทศ / นิเทศบูรณาการ ติดตามและประเมินผล
4.๓.๕ จัดทาเอกสารรายงานสรุปผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
4.๓.๖ ประชุมเชิงปฏิบัติการนาเสนอผลการดาเนินงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4.๓.๗ รายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
4.๓.๘ การรายงานการนิเทศ / นิเทศบูรณาการ เชิงวิชาการ และเผยแพร่ผลงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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5. Flow Chart การปฏิบัติงาน
งานบูรณาการส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนวการศึกษา
ทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สภาพปัจจุบัน ปัญหาเกี่ยวกับงานวิชาการ การนิเทศและ
แนะแนวการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทในจังหวัด

วางแนวทางในการนิเทศการศึกษาแบบบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานการศึกษาและ
หน่วยงานอื่นทุกระดับ ทุกประเภทที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องงานวิชาการ การนิเทศ
และแนะแนวการศึกษา ฃตามลาดับขั้นตอน
ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ

ประสานแผนงาน/บูรณาการ ประชุมคณะทางาน
ใน ศธจ. จัดทาร่างกรอบสนับสนุน และส่งเสริมการนิเทศการศึกษาทุก
ระดับ นาเสนอคณะกรรมการ ตามลาดับขั้นตอน

รับทราบ

ดาเนินการสนับสนุน และส่งเสริมการนิเทศการศึกษา/นิเทศบูรณาการ งานวิชาการและ
การแนะแนวทุกระดับ ทุกประเภทตามลาดับขั้นตอน
จัดทาเอกสารรายงานสรุปผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล และ
รายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับขั้น
รับทราบ

รายงานการนิเทศ / นิเทศบูรณาการ เชิงวิชาการ
และเผยแพร่ผลงาน ขั้นตอน
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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6. แบบฟอร์มที่ใช้
แผนการส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนวการศึกษาทุก
ระดับและทุกประเภท
7. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
7.2 นโยบายของรัฐบาล
7.3 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง
7.4 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
8. เอกสารอ้างอิง
- คู่มือการบริหารงานด้านวิชาการ
- คู่มือการนิเทศภายใน
- คู่มือการแนะแนวการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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9. กระบวนงานและมาตรฐานงาน
ชื่องาน งานบูรณาการส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนวการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค์ 1. ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนวการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภท
2. ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภท
เวลาดาเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินการ
รายละเอียดงาน
๑ ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สภาพปัจจุบัน ปัญหาเกี่ยวกับงาน
80 ชั่วโมง
กลุม่
1
ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สภาพปัจจุบัน
ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาของ
หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด
๒-๕

วางแนวทางในการนิเทศการศึกษาแบบบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานอื่น
ทุกระดับ ทุกประเภทที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องงานวิชาการ การนิเทศฯตามลับขั้นตอน

ประสานแผนงาน/บูรณาการ
ตามลาดับขั้นตอน

ปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะ

ยอมรับ

ดาเนินการสนับสนุน และส่งเสริมการนิเทศการศึกษา/นิเทศบูรณาการฯ
ตามลาดับขั้นตอน
จัดทาเอกสารรายงานสรุปผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล และ
รายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับ ขั้นตอน
ยอมรับ

๖

รายงานการนิเทศ / นิเทศบูรณาการ เชิงวิชาการ และเผยแพร่ผลงาน

วิชาการ การนิเทศและแนะแนวการศึกษาของหน่วยงานทาง
การศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทในจังหวัด
๑.๑. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศฯ
๑.๒. ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ

นิเทศฯ

๒. วางแนวทางในการนิเทศการศึกษาแบบบูรณาการ ร่วมกับ
๓๖0 ชั่วโมง
หน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานอื่นทุกระดับทุกประเภทที่มีส่วนที่
เกี่ยวข้องงานวิชาการ การนิเทศและแนะแนวการศึกษา
๒.๑ ทาหนังสือเชิญประชุมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
วางแผนวางระบบหรือแนวทางในการนิเทศการศึกษาแบบบูรณาการ
๒.๒ ประชุมคณะทางานวางแผนจัดทากรอบประเด็นการติดตาม/
๒.๓ จัดทาจัดทาเครื่องมือ/จัดทาคู่มือการนิเทศบูรณาการ
๒.๔ ขั้นประสานแผนงาน/บูรณาการ ๒.๕ ขั้นเตรียมการ
๔๒๐ ชั่วโมง
๓. ดาเนินการสนับสนุน และส่งเสริมการนิเทศการศึกษา/นิเทศ
บูรณาการ งานวิชาการและการแนะแนวทุกระดับ ทุกประเภท
๓.๑ ประชุมคณะทางานการวางแผนสนับสนุน และส่งเสริมการนิเทศ
๓.๒ ประสานงานกับหน่วยงานสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
๓.๓ ลงพื้นที่เพื่อดาเนินการนิเทศ และนิเทศบูรณาการ ติดตามO
๓.๔ ประชุมเพื่อวิเคราะห์และสรุปผลรายงานการนิเทศ / นิเทศบูรณา
การ ติดตามและประเมินผล
๓.๕ จัดทาเอกสารรายงานสรุปผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล

กลุ่ม
นิเทศฯ

๓.๖ ประชุมเชิงปฏิบัติการนาเสนอผลการดาเนินงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

๓.๗ รายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับ

๓.๘ การรายงานการนิเทศ / นิเทศบูรณาการ เชิงวิชาการ และ
เผยแพร่ผลงาน

เอกสารอ้างอิง : คู่มือการบริหารงานด้านวิชาการ, คู่มือการนิเทศภายใน และคู่มือการแนะแนวการศึกษา
คาอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

12๐ ชั่วโมง

เผยแพร่ให้โรงเรียนนาไปใช้

กลุ่ม
นิเทศฯ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน  จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)

การตัดสินใจ
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งานที่ ๓
งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ชื่องาน งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
1. วัตถุประสงค์
1.๑ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
1.๒ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน วิเคราะห์ วิจัย ที่เกี่ยวกับการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
2. ขอบเขตงาน
งานส่งเสริมและพัฒนาวิเคราะห์วิจัยระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
3. คาจากัดความ
งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล หมายถึง การปรับปรุง และพัฒนาระบบ
การนิ เทศ ติ ดตาม และประเมิ นผลให้ ดี ขึ้ น เพื่ อให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกั บบริ บท สภาพสั งคม และการ
เปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน
4. ขั้นตอนปฏิบัติงาน
4.๑ ศึกษา วิเคราะห์หรือ สนับสนุนส่งเสริมงานวิจัย เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา / นิเทศ
บูรณาการ หรือแนวทางการนิเทศการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
- ศึกษาเอกสาร ตาราเกี่ยวกับงานวิจัย
- ศึกษาหลักการทาวิจัยระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา กระบวนการ และการออกแบบการวิจัย
4.๒ การวางแผนการวิจัย
- จัดเตรียมเอกสารประกอบการวางแผนการวิจัย
- กาหนดแนวทางดาเนินการวิจัย
- ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวิจัย
4.๓ การดาเนินการวิจัยและการรวบรวมข้อมูลระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
- การดาเนินการวิจัยและการรวบรวมข้อมูล
- ศึกษาสถิติพื้นฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย และการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยศึกษา
- การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
4.๔ การสรุปผลการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัย
4.๕ การนาผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษาหรือแนวทางการนิเทศการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ
4.๖ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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5. Flow Chart การปฏิบัติงาน
งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ศึกษา วิเคราะห์หรือ สนับสนุนส่งเสริมงานวิจัย เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา
/ นิเทศบูรณาการ หรือแนวทางการนิเทศการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

การวางแผนการวิจัย
การดาเนินการวิจัยและการรวบรวมข้อมูลระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การสรุปผลการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัย
การนาผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา
หรือแนวทางการนิเทศการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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6. กระบวนงานและมาตรฐานงาน
ชื่องาน งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
๒. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน วิเคราะห์ วิจัย ที่เกี่ยวกับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินการ
รายละเอียดงาน
๑-๖
๑. ศึกษา วิเคราะห์หรือ สนับสนุนส่งเสริม

เวลาดาเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน
๓๖๐ ชั่วโมง
คุณภาพของวิเคราะห์
วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตร สถานศึกษา
การจัดการเรียนการสอน
๗๐ ชั่วโมง
แหล่งเรียนรู้และสื่อการ
เรียนรู้
๖๓๐ ชั่วโมง

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศฯ

งานวิจัย เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศ
การศึกษา / นิเทศบูรณาการ หรือแนวทาง
การนิเทศการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
๒. การวางแผนการวิจัย
๓. การดาเนินการวิจัยและการรวบรวม
ข้อมูลระบบการนิเทศ ติดตาม และ
๒๑๐ ชั่วโมง
ประเมินผล
๔.การสรุปผลการวิจัยและเขียนรายงานการ ๔๒๐ ชั่วโมง
วิจัย๕. การนาผลการวิจัยไปใช้เพื่อ พัฒนา
ระบบการนิเ ทศการศึกษาหรือ แนวทางการ
นิเทศการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
๖. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
๓๔ ชั่วโมง

เอกสารอ้างอิง : ๑. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมภิ าคของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ๒. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
คาอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน  จุดเชือ่ มต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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บทที่ ๔
การปฏิบัตงิ านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
กลุ่มที่ 3 กลุ่มงานบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ มีกรอบกระบวนงานภายในกลุ่มจานวน 4 งาน และ
การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
1. งานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะทางานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอานาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
2. งานจัดทากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกาหนดตัวชี้วัดการดาเนินในลักษณะตัวชี้วัดร่วม
ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
3. งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และศึกษา วิเคราะห์
สังเคราะห์ และวิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและการนิเทศทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
4. งานธุรการของกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ดาเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป
งานข้อมูลสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ์ และงานอื่นๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์

ร่างคู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

40

งานที่ 1
งานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
ชื่องาน งานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะทางานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติ
ราชการที่เป็นไปตามอานาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
1. วัตถุประสงค์
1.๑ เพื่อดาเนินงานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์การศึกษา และคณะทางาน
ที่เกีย่ วข้อง
1.๒ เพื่อปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามอานาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ.มอบหมาย
2. ขอบเขตงาน
งานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์การศึกษา และคณะทางานที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งปฏิบัติราชการที่เป็นไปตามอานาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ.มอบหมาย
3. คาจากัดความ
3.๑ คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง คณะกรรมการตามข้อ ๘(๙) และข้อ
๙ ของคาสั่ง หัวหน้า คณะรั กษาความสงบแห่ง ชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรู ปการศึกษาในภูมิภ าคของ
กระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ มีหน้าที่ ช่วยเหลือและเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ได้แก่
๑) การขับเคลื่อนประสานงาน เร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การบริหาร
การจัดการศึกษาของส่วนราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
๒) การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การด าเนิ น การเกี่ย วกั บ งานด้ า นวิ ช าการ การนิ เ ทศ แนะแนว
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษาของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
๓) การส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้ านคุณภาพการศึกษาของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
๔) การประสานงานและสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ แผนการรองรับการ
ตรวจราชการ ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการกระทรวง ในการตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผล
ตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง
๕) การส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ แหล่ง
เรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖) การจั ด ทากรอบการประเมิ นผลการปฏิ บั ติง านและก าหนดตั ว ชี้วั ด การดาเนิน การใน
ลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
๗) การขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัด
๘) การปฏิ บั ติ ง านอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด มอบหมาย และตามที่
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
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3.๒ ดาเนินงานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์การศึกษา หมายถึง การ
ดาเนินงานให้มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษาใน จัง หวัดให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและนาเสนอผลการประชุมต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
4. ขั้นตอนปฏิบัติงาน
4.๑ ศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัด และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อวางแผนการดาเนินงานงานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุ ท ธศาสตร์ และคณะท างานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง การปฏิ บั ติ ร าชการที่ เ ป็ น ไปตามอ านาจและหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมอบหมาย
4.๒ วางแผนการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และกาหนดปฏิทินการประชุม
4.๓ จัดทาระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ตามกาหนด
ปฏิทิน และเสนอวาระการประชุมให้คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ทราบล่วงหน้า
4.๔ เชิญคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ประชุม และเชิญผู้เกี่ยวข้องตามวาระการ
ประชุมเป็นผู้เข้าร่วมประชุม
4.๕ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
ปฏิบัติหน้าที่บันทึกการประชุมตามวาระการประชุม
4.๖ จัดทารายงานสรุปการประชุมตามมติการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์ เสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
4.๗ แจ้งรายงานผลการประชุมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
4.๘ จัดทารายงานผลการเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อเผยแพร่
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5. Flow Chart การปฏิบัติงาน
งานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
ศึ ก ษา ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารศึ ก ษาชาติ
ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัด และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
วางแผนการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
จัดทาปฏิทินกาหนดการประชุม
จัดทาระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

เชิญคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์และ
ผู้เกี่ยวข้องประชุม
จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์และ
บันทึกการประชุม

จัดทารายงานสรุปการประชุมตามมติการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ เสนอต่อ
ไม่
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ยอมรับ

ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ

ยอมรับ

แจ้งรายงานผลการประชุมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
รายงานผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
เพื่อเผยแพร่
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6. แบบฟอร์มที่ใช้
6.๑ แบบฟอร์ม ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
ครั้งที่ ........................ ประจาปี ……………………………….
วันที่ ...................เดือน ............................................................พ.ศ………………………………………
ณ ห้องประชุม......................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑......................................................................
๑.๒........................................................................
๑.๓......................................................................
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ....... / ................. เมื่อวันที่.................................
๒.๑.....................................................................
๒.๒......................................................................
๒.๓.....................................................................
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง (ถ้ามี)
๓.๑.....................................................................
๓.๒.....................................................................
๓.๓.....................................................................
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
๔.๑.......................................................................
๔.๒........................................................................
๔.๓.......................................................................
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระ ที่ ๖ เรื่องอื่น
6.๒ แบบฟอร์มรายงานการประชุม
รายงานการประชุม..........................................
ครั้งที่......./................
เมื่อวันที่...................................................
ณ .....................................................
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ผู้มาประชุม
1. นาย/นาง..................................... ตาแหน่ง...........................................
2. นาย/นาง.................................... ตาแหน่ง...........................................
3. นาย/นาง..................................... ตาแหน่ง...........................................
4. นาย/นาง.................................... ตาแหน่ง...........................................
5. นาย/นาง.................................... ตาแหน่ง...........................................
6. นาย/นาง.......................................ตาแหน่ง...........................................
7. นาย/นาง.......................................ตาแหน่ง...........................................
8. นาย/นาง.......................................ตาแหน่ง...........................................
9. นาย/นาง....................................... ตาแหน่ง...........................................
10. นาย/นาง...................................... ตาแหน่ง...........................................
ผู้ช่วยเลขานุการ
11. นาย/นาง..................................... ตาแหน่ง...........................................
ผู้ช่วยเลขานุการ

ประธาน

เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. นาย/นาง..............................................
2. นาย/นาง..............................................
3. นาย/นาง..............................................
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นาย/นาง..............................................
2. นาย/นาง..............................................
3. นาย/นาง..............................................
เริ่มประชุมเวลา……………. น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
..............................................................................................................................................................................................................
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เลขานุการเสนอรายงานการประชุมครั้งที่............../...........เมื่อวันที่................. ให้ที่ประชุมรับรอง
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3. เรื่องสืบเนื่อง(ถ้ามี)
3.1......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
มติ ที่ประชุม.............
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45

3.2......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
มติ ที่ประชุม.............
วาระที่ 4. เรื่องที่เสนอให้ทปี่ ระชุมทราบ
4.1......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.2......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 5. เรื่องที่เสนอให้ทปี่ ระชุมพิจารณา
5.1.......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
5.2......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
วาระที่ 6. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
6.1.......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
มติ ที่ประชุม……….
6.2......................................................................................................................................................
มติ ที่ประชุม……….
เลิกประชุมเวลา…………………. น.
(...........................................)
ผู้จดรายงานการประชุม
(...........................................)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
๗. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง/เอกสารอ้างอิง
7.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
7.2 ยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
7.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
7.4 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
7.5 นโยบายของรัฐบาล
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7.6 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง
7.7 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 3 เมษายน 2560
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๘. กระบวนงานและมาตรฐานงาน
ชื่องาน งานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะทางานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติราชการที่เป็นไปตามอานาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ.มอบหมาย
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อดาเนินงานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์การศึกษา และคณะทางานที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามอานาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ.มอบหมาย
ลาดับที่
๑

๒-๔

ผังขั้นตอนการดาเนินการ
ศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัด
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

วางแผนการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์จัดทาปฏิทินกาหนดการประชุม
จัดทาระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
เชิญคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ประชุม

รายละเอียดงาน

เวลาดาเนินการ

๑.ศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ
ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัด และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

๑๘0 ชั่วโมง

๑. แผนการประชุม
คณะอนุกรรมการบริหาร
ราชการเชิงยุทธศาสตร์

กลุ่ม
นิเทศฯ

๒. วางแผนการประชุมจัดทาปฏิทินกาหนดการประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
๓. จัดทาระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
๔. เชิญคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
ประชุม
๕. จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์ตามระเบียบวาระการประชุมที่กาหนด

4๒0 ชั่วโมง

๒. วาระการประชุม
คณะอนุกรรมการบริหาร
ราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ
ข้อเสนอแนะของ
อนุกรรมการบริหารราชการ
เชิงยุทธศาสตร์

กลุ่ม
นิเทศฯ

จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
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มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

ชื่องาน งานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะทางานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติราชการที่เป็นไปตามอานาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ.มอบหมาย
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อดาเนินงานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์การศึกษา และคณะทางานที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามอานาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ.มอบหมาย
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินการ
รายละเอียดงาน
๕-๖
จัดทารายงานสรุปการประชุมตามมติการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ เสนอต่อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ

เวลาดาเนินการ

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

๖. จัดทารายงานสรุปการประชุมตามมติการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ เสนอต่อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
๗. แจ้งรายงานผลการประชุมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ

4๒0 ชั่วโมง

๑. รายงานสรุปการประชุม
ตามมติการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการบริหาร
ราชการเชิงยุทธศาสตร์

กลุ่มนิเทศฯ

๘. จัดทารายงานผลการเนินงานของคณะอนุกรรมการ
บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อเผยแพร่

240 ชั่วโมง

๑. รายงานผลการเนินงาน
ของคณะอนุกรรมการ
บริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์ และการ
เผยแพร่

กลุ่มนิเทศฯ

๑๐๕ ชั่วโมง

ไม่
ยอมรับ

ยอมรับ

แจ้งรายงานผลการประชุมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ

๗
รายงานผลการเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์ เพื่อเผยแพร่

เอกสารอ้างอิง : ๑. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมภิ าคของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
๒. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙
คาอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน  จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)
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งานที่ 2
งานจัดทากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกาหนดตัวชี้วัดการดาเนินการในลักษณะตัวชี้วัดร่วม
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
ชื่องาน งานจัดทากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกาหนดตัวชี้วัดการดาเนินการในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อจัดทากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
1.2 เพื่อกาหนดตัวชี้วัดการดาเนินการในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
1.3 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา จัดทาคารับรองการปฏิบัติ
ราชการตามตัวชี้วัด
1.4 เพื่อนิเทศ ติดตาม การดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานและสถานศึกษา
1.5 เพื่อสรุป รายงานการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานและสถานศึกษา
2. ขอบเขตงาน
2.1 งานจัดทากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกาหนดตัวชี้วัดการดาเนินการในลักษณะ
ตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
2.2 การส่งเสริม สนับสนุน ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา จัดทาคารับรองการปฏิบัติ
ราชการตามตัวชี้วัด
2.3 การนิเทศ ติดตาม การดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานและสถานศึกษา
3. คาจากัดความ
3.1 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง ขอบเขตในการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.2 สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด หมายถึง หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด หรือ
ในกากับของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ง โรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
3.๓ ตัวชี้วัดร่วม หมายถึง กรอบการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดการดาเนินงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
และสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด
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4. ขั้นตอนปฏิบัติงาน
4.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกาหนดตัวชี้วัดการดาเนินการ
ในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
4.2 จัดทา (ร่าง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกาหนดตัวชี้วัด การดาเนินการในลักษณะตัวชี้วัด
ร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
4.3 เสนอ (ร่าง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกาหนดตัวชี้วัดการดาเนินการในลักษณะตัวชี้วัดร่วม
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ต่อคณะอนุกรรมการบริหาร
ราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพื่อให้ความเห็นชอบ
4.4 นากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกาหนดตัวชี้วัดการดาเนินการในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดที่ผ่านความเห็นชอบนามาประกาศใช้
4.5 ประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดการดาเนินการ และชี้แจงการจัดทาคา
รับรองการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด
4.6 นิเทศ ติดตาม กากับการดาเนินงานดาเนินงานตามตัวชี้วัดของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา
ในจังหวัด
4.7 สรุปผล รายงานผลการดาเนินงานดาเนินงานตามตัวชี้วัดของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา
ในจังหวัด แก่คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
4.8 นาผลการประเมินและการดาเนินการตามตัวชี้วัดมาทบทวนและปรับปรุงกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในรอบต่อไป
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5. Flow Chart การปฏิบัติงาน
งานจัดทากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกาหนดตัวชี้วัดการดาเนินการในลักษณะตัวชี้วัดร่วม
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกาหนด
ตัวชี้วัดการดาเนินการในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
จัดทา (ร่าง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกาหนดตัวชี้วัด การดาเนินการใน
ลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
เสนอ (ร่าง) ต่อคณะอนุกรรมการบริหาร
ราชการเชิงยุทธศาสตร์
และ กศจ. เพื่อพิจารณา
เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ปรับปรุง

ประกาศใช้
เห็นชอบ
ประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดการดาเนินการ และชี้แจงการ
จัดทาคารับรองการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาใน
จังหวัด
นาผลการประเมินและการดาเนินการตามตัวชี้วัดมาทบทวนและ
ปรับปรุงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบต่อไปต่อ
หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกสังกัด
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6. แบบฟอร์มที่ใช้
6.1 แบบฟอร์มการนิเทศ ติดตาม การดาเนินงานตามกรอบคารับรองการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดร่วมที่
กาหนด โดยผู้นิเทศสามารถกาหนดรูปแบบได้ตามบริบทของแต่ละจังหวัด
6.2 แบบฟอร์ มการสรุปรายงาน การด าเนินงานตามกรอบคารับรองการปฏิบัติ ง านและตัวชี้วั ดร่วมที่
กาหนด โดยผู้นิเทศสามารถกาหนดรูปแบบได้ตามบริบทของแต่ละจังหวัด
7. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง/เอกสารอ้างอิง
7.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
7.2 ยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
7.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
7.4 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
7.5 นโยบายของรัฐบาล
7.6 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง
7.7 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 3 เมษายน 2560
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8. กระบวนงานและมาตรฐานงาน
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานจัดทากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกาหนดตัวชี้วัดการดาเนินการในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อจัดทากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
๒. เพื่อกาหนดตัวชี้วัดการดาเนินการในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด

ลาดับที่
๑

๒

ผังขั้นตอนการดาเนินการ
ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกาหนดตัวชี้วัดการดาเนินการในลักษณะ
ตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด

จัดทา (ร่าง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกาหนดตัวชี้วัด การดาเนินการใน
ลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
เสนอ (ร่าง) ต่อคณะอนุกรรมการบริหาร
ราชการเชิงยุทธศาสตร์
และ กศจ. เพื่อพิจารณา

ไม่เห็นชอบ
เห็นชอบ

ปรับปรุง

ประกาศใช้

๓

ประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดการดาเนินการเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ส่วนราชการ
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
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รายละเอียดงาน

เวลาดาเนินการ

มาตรฐานคุณภาพงาน

๑. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทากรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและกาหนดตัวชี้วัดการดาเนินการในลักษณะ
ตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด

๑๘0 ชั่วโมง

๒. จัดทา (ร่าง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกาหนด
ตัวชี้วัด การดาเนินการในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน
จังหวัด
๓. เสนอ (ร่าง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกาหนด
ตัวชี้วัดการดาเนินการในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
ต่อคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพื่อให้ความเห็นชอบ
๔. นากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกาหนดตัวชี้วัดการ
ดาเนินการในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดที่ผ่าน
ความเห็นชอบนามาประกาศใช้

๑๘0 ชั่วโมง

๑. ข้อมูลในการจัดทากรอบการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานและกาหนด
ตัวชี้วัดการดาเนินการในลักษณะตัวชี้วัด
ร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
๑. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
กาหนดตัวชี้วัดการดาเนินการในลักษณะ
ตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
๒. ประกาศการใช้กรอบการประเมินผล
การปฏิบัติงานและกาหนดตัวชี้วัดการ
ดาเนินการในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด

๕. ประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัด
การดาเนินการ และชี้แจงการจัดทาคารับรองการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด
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๒๑๐ ชั่วโมง

๒๑๐ ชั่วโมง

๑๘0 ชั่วโมง

๑. ความรู้ความเข้าใจในกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัด
การดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่ม
นิเทศฯ

กลุ่ม
นิเทศฯ

ชื่องาน (กระบวนงาน) งานจัดทากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกาหนดตัวชี้วัดการดาเนินการในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อจัดทากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
๒. เพื่อกาหนดตัวชี้วัดการดาเนินการในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด

ลาดับที่
๔-๖

ผังขั้นตอนการดาเนินการ
นาผลการประเมินและการดาเนินการตามตัวชี้วัดมาทบทวนและปรับปรุง
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบต่อไปต่อหน่วยงานทาง
การศึกษา และสถานศึกษาทุกสังกัด

รายละเอียดงาน

เวลาดาเนินการ

๖. นิเทศ ติดตาม กากับการดาเนินงานดาเนินงานตามตัวชี้วัดของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด
๗. สรุปผล รายงานผลการดาเนินงานดาเนินงานตามตัวชี้วัดของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด แก่
คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

๑,๒๖๐
ชั่วโมง

๘. นาผลการประเมินและการดาเนินการตามตัวชี้วัดมา
ทบทวนและปรับปรุงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในรอบต่อไป

มาตรฐานคุณภาพงาน
๑. กรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในรอบต่อไป

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศฯ

240 ชั่วโมง
240 ชั่วโมง

เอกสารอ้างอิง : ๑. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐

๒. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙
คาอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

ร่างคู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
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งานที่ 3
งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
ชื่องาน งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
1. วัตถุประสงค์
1.๑ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
1.๒ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน วิเคราะห์ วิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ราชการเชิงยุทธศาสตร์
2. ขอบเขตงาน
งานส่งเสริมและพัฒนาวิเคราะห์วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
3. คาจากัดความ
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การศึกษาของจังหวัด ดังนี้
๑) การขับเคลื่อนประสานงาน เร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การบริหาร
การจัดการศึกษาของส่วนราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
๒) การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การด าเนิ น การเกี่ย วกั บ งานด้ า นวิ ช าการ การนิ เ ทศ แนะแนว
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษาของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
๓) การส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพการศึกษาของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
๔) การประสานงานและสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ แผนการรองรับการ
ตรวจราชการ ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการกระทรวง ในการตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผล
ตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง
๕) การส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ แหล่ง
เรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖) การจัดทาจัดทากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกาหนดตัวชี้วัดการดาเนินการใน
ลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
๗) การขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัด
4. ขั้นตอนปฏิบัติงาน
4.๑ ศึกษาค้นคว้าเอกสารวิเคราะห์ วิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
4.๒ วิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
4.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ
เชิงยุทธศาสตร์
4.๔ สรุป รายงานผลการวิจัย
ร่างคู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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4.๕ นาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาระบบหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์
4.๖ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
5. Flow Chart การปฏิบัติงาน
งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

ศึกษาค้นคว้าเอกสารวิเคราะห์ วิจัย ทีเ่ กี่ยวข้อง
กับการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

วิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเพือ่ พัฒนาระบบหรือ
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
สรุป รายงานผลการวิจัย

นาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาระบบหรือกระบวนการ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

6. แบบฟอร์มที่ใช้
6.1 แบบรายงานผลการวิจัย
7. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 (มาตรา 20)
7.2 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 (ข้อ 8)
8. เอกสารอ้างอิง

ร่างคู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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9. กระบวนงานและมาตรฐานงาน
ชื่องาน งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
๒. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน วิเคราะห์ วิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
ลาดับที่
1.

ผังขั้นตอนการดาเนินการ

รายละเอียดงาน
๑) ศึกษาค้นคว้าเอกสารวิเคราะห์ วิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
๒) วิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
๓) ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินการศึกษาค้นคว้1)า
วิเคราะห์ วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์
๔) สรุป รายงานผลการวิจัย
๕) นาผลวิจัยไปใช้ในการพัฒนาระบบหรือกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

เวลาดาเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ
กลุ่ม
คุณภาพของวิเคราะห์
๑๘0 ชั่วโมง
วิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการ นิเทศฯ
บริหารราชการเชิง
๑,๒๖๐ ชั่วโมง ยุทธศาสตร์
๒๘0 ชั่วโมง
๒๔0 ชั่วโมง
๒๔๐0 ชั่วโมง

เอกสารอ้างอิง : ๑. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมภิ าคของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ๒. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
คาอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน
 จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)
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งานที่ ๔
งานธุรการของกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
ชือ่ งาน งานธุรการของกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
1. วัตถุประสงค์
1.๑ เพื่อดาเนินงานธุรการของกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
1.๒ เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป งานข้อมูลสารสนเทศ งาน
ประชาสัมพันธ์ และงานอื่นๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์
2. ขอบเขตงาน
ดาเนินงานเกี่ยวกับงานธุรการของกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ดาเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ
งานบริ หารทั่ วไป งานข้ อมู ลสารสนเทศ งานประชาสั มพั นธ์ และงานอื่ นๆ ที่ สนั บสนุ นการปฏิ บั ติ ง านของ
ศึกษานิเทศก์
3. คาจากัดความ
งานธุรการของกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล หมายถึง ดาเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป
งานข้อมูลสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ์ และงานอื่นๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ ได้แก่
1. งานสารบรรณ
1.1 งานรับ - ส่ง และลงทะเบียนหนังสือราชการ
1.2 งานคัดแยกหนังสือและการเสนอหนังสือ
1.3 งานร่างโต้ตอบหนังสือราชการ
1.4 งานเก็บรักษา ยืม และทาลายหนังสือราชการ
1.5 งานแจ้งเวียนหนังสือราชการ คาสั่ง ประกาศ ให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อถือปฏิบัติ
1.6 นาแฟ้มเสนอผอกลุ่มฯ /ศึกษาธิการจังหวัด / รองศึกษาธิการจังหวัด เพื่อลงนาม หรือสั่งการ
1.7 งานเดินหนังสือ
2. งานเอกสารการพิมพ์
2.1 การพิมพ์หนังสือราชการ
2.2 การพิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ
2.3 การทาสาเนาหนังสือ เช่น ถ่ายเอกสาร อัดสาเนา
2.4 การเรียบเรียง และจัดทารูปเล่ม
2.5 การจัดพิมพ์คาสั่ง
3. งานประชุม
3.1 การจัดทาหนังสือ/บันทึกเชิญประชุม และเชิญประชุม
3.2 การประสานด้านสถานที่และอาหารในการประชุม
3.3 การจัดเตรียมเอกสารในการประชุม
3.4 การบันทึกการประชุม
3.5 การจัดส่งรายงานการประชุม
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

4. งานประชาสัมพันธ์
4.1 การนาเสนอและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ
4.๒ การจัดทาเอกสาร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอก
4.๓ การประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกในการประชาสัมพันธ์
5. งานพัสดุ
5.1 งานประสานการจัดซื้อจัดจ้าง
5.2 งานทะเบียนคุมพัสดุ และรายงานการเบิกจ่ายพัสดุ
5.3 งานเบิกจ่ายพัสดุ
6. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
4. ขั้นตอนปฏิบัติงาน
4.๑ ศึกษากรอบการดาเนินงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลในทุกกลุ่มงาน
4.๒ วางแผนและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
4.๓ ดาเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป งานข้อมูลสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ์
และงานอื่นๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ ดังนี้
1) งานสารบรรณ
1.1) งานรับ - ส่ง และลงทะเบียนหนังสือราชการ
1.2) งานคัดแยกหนังสือและการเสนอหนังสือ
1.3) งานร่างโต้ตอบหนังสือราชการ
1.4) งานเก็บรักษา ยืม และทาลายหนังสือราชการ
1.5) งานแจ้งเวียนหนังสือราชการ คาสั่ง ประกาศ ให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อถือปฏิบัติ
1.6) นาแฟ้มเสนอผอกลุ่มฯ /ศึกษาธิการจังหวัด / รองศึกษาธิการจังหวัดเพื่อลงนาม หรือสั่งการ
1.7) งานเดินหนังสือ
2) งานเอกสารการพิมพ์
2.1) การพิมพ์หนังสือราชการ
2.2) การพิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ
2.3) การทาสาเนาหนังสือ เช่น ถ่ายเอกสาร อัดสาเนา
2.4) การเรียบเรียง และจัดทารูปเล่ม
2.5) การจัดพิมพ์คาสั่ง
3) งานประชุม
3.1) การจัดทาหนังสือ/บันทึกเชิญประชุม และเชิญประชุม
3.2) การประสานด้านสถานที่และอาหารในการประชุม
3.3) การจัดเตรียมเอกสารในการประชุม
3.4) การบันทึกการประชุม
3.5) การจัดส่งรายงานการประชุม
4) งานประชาสัมพันธ์
4.1) การนาเสนอและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ
4.๒) การจัดทาเอกสาร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอก
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

4.๓) การประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกในการประชาสัมพันธ์
5) งานพัสดุ
5.1) งานประสานการจัดซื้อจัดจ้าง
5.2) งานทะเบียนคุมพัสดุ และรายงานการเบิกจ่ายพัสดุ
5.3) งานเบิกจ่ายพัสดุ
6) ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
๕.๔ สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานธุรการของกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล แก่ผู้บังคับบัญชา
5. Flow Chart การปฏิบัติงาน
งานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
ศึกษา กรอบการดาเนินงาน
ของกลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลในทุกกลุ่มงาน

วางแผนและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผล
ดาเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป งานข้อมูลสารสนเทศ
งานประชาสัมพันธ์ และงานอืน่ ๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์

สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานธุรการ
ของกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล แก่ผู้บังคับบัญชา

6. แบบฟอร์มที่ใช้
๗. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง/เอกสารอ้างอิง
7.1 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 3 เมษายน 2560

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

๘. กระบวนและมาตรฐานงาน
ชื่องาน งานธุรการของกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อดาเนินงานธุรการของกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
๒.๒ เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป งานข้อมูลสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ์ และงานอื่นๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์
ผู้รับผิดชอบ
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินการ
รายละเอียดงาน
เวลาดาเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
๑. แผนการประชุมคณะอนุกรรมการ กลุม่
๑.ศึกษา กรอบการดาเนินงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม
๑๘0 ชั่วโมง
๑
ศึกษา กรอบการดาเนินงาน
ประเมินผลในทุกกลุ่มงาน

ของกลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลในทุกกลุ่มงาน

๒-๓

วางแผนและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผล
ดาเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป งานข้อมูลสารสนเทศ
งานประชาสัมพันธ์ และงานอื่นๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์

๔

รายงานผลการเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์ เพื่อเผยแพร่

๒. วางแผนและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผล
๓. ดาเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป
งานข้อมูลสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ์ และงานอื่นๆ
ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์

๑,๘๐0 ชั่วโมง

๔. จัดทารายงานผลการเนินงานของคณะอนุกรรมการ
บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อเผยแพร่

๑๘0 ชั่วโมง

๒๔0 ชั่วโมง

บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

นิเทศฯ

๒. วาระการประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารราชการ
เชิงยุทธศาสตร์ และข้อเสนอแนะ
ของอนุกรรมการบริหารราชการ
เชิงยุทธศาสตร์

กลุ่ม
นิเทศฯ

๑. รายงานผลการเนินงานของ
คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์ และการเผยแพร่

กลุ่ม
นิเทศฯ

เอกสารอ้างอิง : ๑. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
คาอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน  จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)

** ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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บทที่ 5
การปฏิบัตงิ านพัฒนามาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา
การปฏิบัติงานงานพัฒนามาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษามีกรอบกระบวนงานภายใน
กลุ่มจานวน 2 งาน และการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอืน่ ที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย ดังนี้
1. งานขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
2. งานศึกษาวิจัยผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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งานที่ 1
กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
ชือ่ งาน งานขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อสร้างความเข้าใจการจัดทาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ
จุดเน้น และยุทธศาสตร์ของจังหวัด
1.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดพัฒนามาตรฐานการศึกษาของ
หน่วยงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติและจุดเน้นหรือยุทธศาสตร์ของจังหวัด
1.3 เพื่อจัดทาแผนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม กับทุกหน่วยงาน
การศึกษาทุกระดับเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด
1.4 เพื่อนิเทศติดตามการดาเนินงานขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับทุก
หน่วยงานการศึกษาทุกระดับ
2. ขอบเขตงาน
2.1 ประสานงานสร้างความเข้าใจงานขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงาน
การศึกษาในจังหวัดทุกสังกัด
2.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานการศึกษาทุกสังกัดพัฒนามาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาชาติและจุดเน้นหรือยุทธศาสตร์ของจังหวัด
2.3 ร่วมกับหน่วยงานการศึกษาระดับจังหวัดจัดทาแผนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็น
ส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด
2.4 นิเทศ ติดตาม กากับแบบบูรณาการ ในการดาเนินการระบบการประกันคุณภาพหน่วยงานการศึกษา
ทุกสังกัดในจังหวัด
3. คาจากัดความ
3.1 แผนพัฒนาการศึกษา หมายถึง แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ส่งผลให้การขับเคลื่อนระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาทุกสังกัดเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง ระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ประกาศใน
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
3.3 หน่วยงานต้นสังกัด หมายถึง หน่วยงานการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบทุกสังกัด
3.4 คณะกรรมการระดับจังหวัด หมายถึง ผู้ได้รับแต่งตั้งจากผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นคณะกรรมการ
ดาเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
3.5 หน่วยงานการศึกษา หมายถึง หน่วยงานการศึกษาตามกฎหมาย ที่รับผิดชอบระดับจังหวัด
ประกอบด้วย
3.5.1 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่
1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3) สานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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4) สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
5) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3.5.2 หน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่
1) สานักงานตารวจแห่งชาติ
2) สานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนจังหวัด
3) สานักงานพระพุทธศาสนา
4) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
5) สถาบันพระบรมราชชนก
6) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
4. ขั้นตอนปฏิบัติงาน
4.1 ศึกษาสภาพการดาเนินงานและปัญหาการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานต้น
สังกัดและสถานศึกษาทุกสังกัด
4.2 นาผลการศึกษาสภาพและปัญหาการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาทุก
สังกัดมาจัดทาข้อมูลสารสนเทศเพื่อวางแผนในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน
ทางการศึกษาทุกสังกัด
4.3 จัดทาแผนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดจัดทาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาของ
หน่วยงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ และจุดเน้นหรือยุทธศาสตร์ของจังหวัด
4.5 นิเทศ ติดตาม กากับ หรือดาเนินการ ตามที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา
4.6 สรุปรายงานผลการดาเนินงานขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา นาเสนอ
คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ คณะกรรมการการศึกษาจังหวัดเพื่อทราบและเผยแพร่
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5. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
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6. แบบฟอร์มที่ใช้
6.1 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
6.2 แบบสรุปข้อมูลสารสนเทศระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
6.3 เครื่องมือนิเทศ ติดตาม กากับ
6.4 แบบสรุปรายงานผลการดาเนินงาน
7. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7.1 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
7.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ
7.3 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 (นายธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
7.4 จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
7.5 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ การประกันคุณภาพการการศึกษา พ.ศ. 2560
7.6 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ (ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑)
7.7 มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ.2561
7.8 ยุทธศาสตร์จังหวัด
8. เอกสารอ้างอิง
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9. กระบวนงานและมาตรฐานงาน
ชื่องาน (กระบวนงาน) ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างความเข้าใจการจัดทาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ จุดเน้น และยุทธศาสตร์ของจังหวัด 2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาของหน่วยงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติและจุดเน้นหรือยุทธศาสตร์ของจังหวัด 3. เพื่อจัดทาแผนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม กับทุกหน่วยงานการศึกษาทุกระดับเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาระดับจังหวัด
4. เพื่อนิเทศติดตามการดาเนินงานขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับทุกหน่วยงานการศึกษาทุกระดับ
ผู้รับผิดชอบ
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินการ
รายละเอียดงาน
เวลาดาเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
1.แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
๙๕ ชั่วโมง
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
กลุ่ม
1
2.ประสานหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด ศึกษาบริบท
๑๘๐ ชั่วโมง
2. จัดทาเครื่องมือรวบรวมข้อมูล
นิเทศฯ
การจัดการศึกษาทุกระดับในจังหวัด
3. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
3.จัดทาเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
๒๔๐ ชั่วโมง
4. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการดาเนินงานของ
๒,๑๐๐ ชั่วโมง
หน่วยงานการศึกษา
1.ศึกษาข้อมูลสารสนเทศสภาพปัญหาการจัดการศึกษา
๑๘๐ ชั่วโมง
1.คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กลุ่ม
2-4
ภายในบริบท
ระดับจังหวัด
นิเทศฯ
2. จัดทาแผนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
240 ชั่วโมง
2.ศธจ.มีแผนการพัฒนาระบบ
3. นาแผนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเสนอ
๔๐ ชั่วโมง
ประกันคุณภาพระดับจังหวัด
ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
3. ผลการนิเทศติดตาม
4.ปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
๑๒๐ ชั่วโมง
เสนอแนะ
5.แจ้งหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องทราบเตรียม
๑๘๐ ชั่วโมง
ดาเนินการตามแผน

1. แต่งตั้งคณะกรรการนิเทศระดับจังหวัด
2.กาหนดปฏิทินและประสานหน่วยงานการศึกษาทราบ
3.ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด นิเทศให้ความช่วยเหลือ และ
พัฒนา
4. นิเทศ ติดตาม กากับ หรือดาเนินการ ตามที่ปฏิทิน

5
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๓๐๐ ชั่วโมง
๑๔๐ ชั่วโมง
๑,๔๔๐ ชั่วโมง
๑,๒๐๐ ชั่วโมง

1.คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ
ระดับจังหวัด
2. กาหนดปฏิทินการนิเทศ
3. นิเทศกดติดตามผล

กลุ่ม
นิเทศฯ

ชื่องาน (กระบวนงาน) ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างความเข้าใจการจัดทาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ จุดเน้น และยุทธศาสตร์ของจังหวัด 2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาของหน่วยงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติและจุดเน้นหรือยุทธศาสตร์ของจังหวัด 3. เพื่อจัดทาแผนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม กับทุกหน่วยงานการศึกษาทุกระดับเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาระดับจังหวัด
4. เพื่อนิเทศติดตามการดาเนินงานขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับทุกหน่วยงานการศึกษาทุกระดับ
ผู้รับผิดชอบ
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินการ
รายละเอียดงาน
เวลาดาเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
1. รวบรวมผลการพัฒนางานระบบการประกันคุณภาพ
๒๔๐ ชั่วโมง
1.รายงานการพัฒนาคุณภาพ
กลุ่ม
6
การศึกษาหน่วยงานในสังกัด
การศึกษา
นิเทศฯ
2. เผยแพร่ผลการปฏิบัติที่ดีให้หน่วยงานทางการศึกษาและ
๑๘๐ ชั่วโมง
2. เผยแพร่ผลงานของหน่วยงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเอกสาร/ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์/
การศึกษากระดับจังหวัด
เว็บไซด์/E-office
เอกสารอ้างอิง : กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
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งานที่ 2
งานศึกษาวิจัยผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ชื่องาน งานศึกษาวิจัยผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อ ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานทางทางการศึกษาพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
1.2 เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยให้หน่วยการศึกษาทุกสังกัดได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
1.3 เพื่อสังเคราะห์งานวิจัย จัดทารูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาของจังหวัด เพื่อนาเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดทราบ และเผยแพร่
2. ขอบเขตงาน
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการทาวิจัยของหน่วยงานการศึกษาทุกสังกัด
2.2 ได้รูปแบบงานวิจัยที่เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
2.3 หน่วยงานการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
3. คาจากัดความ
3.๑ งานวิจัย หมายถึง กระบวนการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน
3.๒ การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การบริหารจัดการและการดาเนินกิจกรรมตามปกติ
ของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ยอมรับ
3.๓ หน่วยงานการศึกษา หมายถึง หน่วยงานการศึกษาตามกฎหมาย ที่จัดการศึกษาในความ
รับผิดชอบของจังหวัด ประกอบด้วย
3.3.1 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่
1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3) สานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
4) สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
5) สานักงาคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3.3.2 หน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่
1) สานักงานตารวจแห่งชาติ
2) สานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนจังหวัด
3) สานักงานพระพุทธศาสนา
4) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
5) สถาบันพระบรมราชชนก
6) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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4. ขั้นตอนปฏิบัติงาน
4.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดดาเนินการวิจัยและนาผลการวิจัยมาใช้
เป็นฐานในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
4.2 สังเคราะห์ งานวิจัยเพื่อจัดทารูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาของจังหวัด
4.3 นารูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาของจังหวัดนาเสนอคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์ และ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพื่อทราบ
4.4 จัดทารูปเล่มงานวิจัย ปรับปรุงเติมเต็มความสมบูรณ์
4.5 เผยแพร่รายงานการวิจัยรูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาของจังหวัด

5. Flow Chart การปฏิบัติงาน ศึกษาวิจัยผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
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6. แบบฟอร์มที่ใช้
6.๑ แบบสารวจข้อมูล
6.๒ แบบสรุปข้อมูลการวิจัย
6.๓ แบบฟอร์มรายงานผลการกากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7.1 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
7.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ
7.3 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 (นายธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
7.4 จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
7.5 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ การประกันคุณภาพการการศึกษา พุทธศักราช 2560
7.6 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ (ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑)
7.7 มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ.2561
7.8 ยุทธศาสตร์จังหวัด
8. เอกสารอ้างอิง
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9. กระบวนงานและมาตรฐานงาน
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานศึกษาวิจัยผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
วัตถุประสงค์ 1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานการศึกษาพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2. เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยให้หน่วยการศึกษาทุกสังกัดได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
3. เพื่อสังเคราะห์งานวิจัย จัดทารูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาของจังหวัด เพื่อนาเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดทราบ และเผยแพร่

ลาดับที่
1

ผังขั้นตอนการดาเนินการ

2

3

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

รายละเอียดงาน

เวลาดาเนินการ

1.สารวจผลงานวิจัยของสถานศึกษาที่เกี่ยวกับระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
2.สารวจความต้องการการทาวิจัยการประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา
3.ส่งเสริมสนับสนุนความรู้เรื่องการทาวิจัยการทาประกัน
คุณภาพที่เชื่อมโยงกับการเรียนรู้
4. นิเทศติดตามและให้ข้อเสนอแนะ

๑๘๐ ชั่วโมง
๑๘๐ ชั่วโมง

มาตรฐานคุณภาพงาน
- ข้อมูลสารสนเทศระบบประกัน
คุณภาพภายในหน่วยงานทาง
การศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศฯ

๓๖๐ ชั่วโมง
๑,๔๐๐ ชั่วโมง

1. แจ้งหน่วยงานการศึกษาส่งงานวิจัยที่เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา
2. สังเคราะห์รูปแบบงานวิจัยที่สามารถเป็นแบบอย่างได้
3. ประชาสัมพันธ์รูปแบบของหน่วยงานการศึกษา

๑๘๐ ชั่วโมง

1. รวบรวมผลงานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับจังหวัด
2. นาเสนอผลงานวิจัยต่อคณะกรรมการการศึกษา
จังหวัด

๑๘๐ ชั่วโมง

๒๔๐ ชั่วโมง
๑๘๐ ชัว่ โมง

๑๘๐ ชั่วโมง
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- แบบสารวจข้อมูล
- แบบสรุปข้อมูลการวิจัย
- เผยแพร่ผลงานเป็นเอกสาร/ทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์/เว็บไซด์/
E-office

กลุ่มนิเทศฯ

แบบฟอร์มรายงานผลการกากับ
ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

กลุ่มนิเทศฯ

ชื่องาน (กระบวนงาน) งานศึกษาวิจัยผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
วัตถุประสงค์ 1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานการศึกษาพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2. เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยให้หน่วยการศึกษาทุกสังกัดได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
3. เพื่อสังเคราะห์งานวิจัย จัดทารูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาของจังหวัด เพื่อนาเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดทราบ และเผยแพร่

ลาดับที่
1

ผังขั้นตอนการดาเนินการ

รายละเอียดงาน

เวลาดาเนินการ

1.สารวจผลงานวิจัยของสถานศึกษาที่เกี่ยวกับระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
2.สารวจความต้องการการทาวิจัยการประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา
3.ส่งเสริมสนับสนุนความรู้เรื่องการทาวิจัยการทาประกัน
คุณภาพที่เชื่อมโยงกับการเรียนรู้
4. นิเทศติดตามและให้ข้อเสนอแนะ

๑๘๐ ชั่วโมง
๑๘๐ ชั่วโมง

๑,๔๐๐ ชั่วโมง

1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลงานที่ได้รับคัดเลือก Best
Practices แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนาผลการวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

5

** ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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- ข้อมูลสารสนเทศระบบประกัน
คุณภาพภายในหน่วยงานทาง
การศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศฯ

๓๖๐ ชั่วโมง

รวบรวมผลงานวิจัยด้านการประกันคุณภาพหน่วยงานการศึกษา
มาสังเคราะห์หารูปแบบ Best Practices

4

มาตรฐานคุณภาพงาน
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๑๘๐ ชั่วโมง

ผลงานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงาน

กลุ่มนิเทศฯ

๑๘๐ ชั่วโมง

เผยแพร่ผลงานเป็นเอกสาร/ทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์/เว็บไซด์/Eoffice

กลุ่มนิเทศฯ

บทที่ 6
การปฏิบัติงานพัฒนาระบบการจัดการการศึกษาตลอดชีวิต
การปฏิบัติงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิตมีกรอบกระบวนงานภายในกลุ่มงาน
จานวน ๕ งาน และการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอืน่ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย ดังนี้
๑. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร
๒. งานส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
3. งานส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สื่อ และแหล่งการเรียนรู้
4. งานส่งเสริมพัฒนาการวัดและประเมินผล
5. งานส่งเสริมพัฒนาวิเคราะห์วิจัยหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน สื่อ
และแหล่งเรียนรู้
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งานที่ ๑
งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ชื่องาน ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
1. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพเน้นตามหลักสูตรแกนกลาง และสภาพบริบท
ของสถานศึกษา
๒. เพื่อส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๓. เพื่อส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
2. ขอบเขตงาน
งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3. คาจากัดความ
งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินการตาม
กระบวนการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และเกี่ยวข้องกับการสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. ขั้นตอนปฏิบัติงาน
4.๑ ศึกษานโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตร์ ในการพัฒนา บริหารจัดการหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพ
ครู และผู้เรียนในทุกหน่วยงาน สถานศึกษาทุกระดับ และทุกประเภท
4.๒ จัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ด้านหลักสูตรในทุกหน่วยงาน
สถานศึกษาทุกระดับ และทุกประเภท
4.๓ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)
4.๔ นิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษา
4.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรียนรู้ เทคนิควิธีการดาเนินงานวิชาการ บริหาร
จัดการหลักสูตร และการจัดการศึกษาที่ประสบผลสาเร็จ (Best Practice)
4.๕ สรุป รายงาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
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5. Flow Chart งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ศึกษานโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตร์ ขอบข่ายการ
ดาเนินการเกี่ยวกับบริหารจัดการหลักสูตร

จัดประชุม อบรม สัมมนา พัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้
ด้านหลักสูตรในทุกหน่วยงานสถานศึกษาทุกระดับ และทุกประเภท

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)

นิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผล
หลักสูตรสถานศึกษา

ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เ รี ย นรู้ เทคนิ ค วิ ธี ก าร
ดาเนิ นงานวิชาการ บริห ารจัด การหลักสู ตร และการจัด การศึ กษาที่
ประสบผลสาเร็จ (Best Practice)

สรุปและจัดทารายงานนาเสนอที่ประชุม
คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และ กศจ. ทราบ
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
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6. แบบฟอร์มที่ใช้
6.๑ รูปแบบ/องค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา
6.๒ แบบนิเทศติดตามและประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษา
6.๓ แบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษ
7. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
7.๒ ยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
7.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
7.๔ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
7.๕ นโยบายของรัฐบาล
7.๖ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง
7.๗ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
8. เอกสารอ้างอิง
8.๑ เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
8.๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
8.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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9. กระบวนงานและมาตรฐาน
ชื่องาน งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
วัตถุประสงค์ ๑. เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพเน้นตามหลักสูตรแกนกลาง และสภาพบริบทของสถานศึกษา
๒. เพื่อส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินการ
รายละเอียดงาน
๑
งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๑) ศึกษานโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตร์
ศึกษานโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตร์ ขอบข่าย
การดาเนินการเกี่ยวกับพัฒนาหลักสูตร

จัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ด้าน
หลักสูตรในทุกหน่วยงานสถานศึกษาทุกระดับ และทุกประเภท
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)

นิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผล
หลักสูตรสถานศึกษา
สรุปและจัดทารายงานนาเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ และ กศจ.
และทุกประเภท

เวลาดาเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ
กลุม่
๑๘๐ ชั่วโมง
คุณภาพของ
หลักสูตรสถานศึกษา นิเทศฯ

ขอบข่าย การดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
๒) จัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี ๑๘๐ ชั่วโมง
องค์ความรู้ด้านหลักสูตรในทุกหน่วยงานสถานศึกษา
ทุกระดับทุกประเภท
๖๐ ชั่วโมง
๓) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)
๔) นิ เ ทศ ก ากั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผล ๑,๒๐๐ชั่วโมง
หลักสูตรสถานศึกษา
๕) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย น ๙๐ ชั่วโมง
เรียนรู้เรียนรู้ เทคนิควิธีการดาเนินงานวิชาการ
บริหารจัดการหลักสูตร และการจัดการศึกษา
ที่ประสบผลสาเร็จ (Best Practice)
๑๘๐ ชั่วโมง
๖) สรุปจัดทารายงานนาเสนอที่ประชุม
คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ และ กศจ.
เพื่อทราบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป

เอกสารอ้างอิง : ๑. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมภิ าคของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ๒. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
คาอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน  จุดเชือ่ มต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน ๑ หน้า)
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งานที่ ๒
งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ชื่องาน ส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
1. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอนที่
ประสบผลสาเร็จ
2. ขอบเขตงาน
งานส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
3. คาจากัดความ
งานส่ ง เสริ ม พัฒ นาหลั ก สู ต รการจั ด การเรีย นการสอน กระบวนการเรี ย นรู้ สื่ อ และแหล่ ง เรี ย นรู้
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษา
4. ขั้นตอนปฏิบัติงาน
4.๑ ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ นโยบายการจัดการศึกษาของชาติ แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ ระบบบริหารการจัดการศึกษา
4.๒ เสริมสร้างความรู้ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรใน
สถานศึกษาเกี่ยวกับการนิเทศ ติดตามและประเมินผล งานวิชาการ ระบบบริหารการจัดการศึกษา
4.๓ กาหนดวิธีการนิเทศ ติดตามและประเมินผล งานวิชาการ ระบบบริหารการจัดการศึกษา
4.๔ ดาเนินการนิเทศติดตามและประเมินผลงานวิชาการ ระบบบริหารการจัดการศึกษา
4.๕ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรียนรู้ เทคนิควิธีการดาเนินงานวิชาการระบบ
บริหารและการจัดการศึกษาที่ประสบผลสาเร็จ (Best Practice)
4.๖ สรุป รายงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
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5. Flow Chart งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ นโยบายการจัดการศึกษาของชาติ
แนวคิด ทฤษฏี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิควิธีการ
การเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ประสบผลสาเร็จ
(Best Practice)

กาหนดวิธีการนิเทศ ติดตามและประเมินผล เกี่ยวกับการจัด
การเรียนการสอน

การนิเทศติดตามและประเมินผล
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา

สรุปรายงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
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6. แบบฟอร์มที่ใช้
6.๑ แบบสอบถามความพึงพอใจ
6.๒ แบบนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
7. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
7.๒ ยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
7.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
7.๔ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
7.๕ นโยบายของรัฐบาล
7.๖ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง
7.๗ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
8. เอกสารอ้างอิง
8.๑ เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
8.๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
8.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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9. กระบวนการและมาตรฐานงาน
ชื่องาน งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
วัตถุประสงค์ ๑. เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อส่งเสริมสนับสนับให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ประสบผลสาเร็จ
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินการ
รายละเอียดงาน
๒
งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
๑) ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ นโยบายการจัด
ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ นโยบายการจัดการศึกษาของชาติ
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร
ในสถานศึกษาเกี่ยวกับเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรียนรู้ เทคนิควิธีการเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนที่ประสบผลสาเร็จ (Best Practice)
กาหนดวิธีการนิเทศ ติดตามและประเมินผล เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
กาหนดวิธีการนิเทศ ติดตามและประเมินผล เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

ดาเนินการนิเทศติดตามและประเมินผล
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

การศึกษาของชาติ แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
๒) เสริมสร้างความรู้ความรู้ความเข้าใจให้กับ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรใน
สถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
๓) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรียนรู้ เทคนิควิธีการเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนที่ประสบผลสาเร็จ (Best Practice)
๔) กาหนดวิธีการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
๕) ดาเนินการนิเทศติดตามและประเมินผล
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
๖) สรุป รายงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

เวลาดาเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ
กลุม่
๑๘๐ ชั่วโมง
คุณภาพของการ
จัดการเรียนการสอน นิเทศฯ
๑๘๐ ชั่วโมง

๓๖๐ ชั่วโมง

๒๘๐ ชั่วโมง
๑,๒๐๐ ชั่วโมง
๑๘๐ ชั่วโมง

สรุปรายงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เอกสารอ้างอิง : ๑. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ๒. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
คาอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน  จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)
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งานที่ ๓
งานส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้
ชื่องาน งานส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. วัตถุประสงค์
1.๑ เพื่อส่งเสริม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
1.๒ เพื่อส่งเสริม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
1.๓ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
2. ขอบเขตงาน
งานส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
3. คาจากัดความ
งานแหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ หมายถึง ประสบการณ์ แหล่งข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ
แหล่งความรู้วิทยาการต่างๆ ที่เสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองได้ตามอัธยาศัยอย่างต่อเนื่อง เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. ขั้นตอนปฏิบัติงาน
4.๑ ศึกษาค้นคว้าเอกสาร งานวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานแหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
4.๒ ดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนางานแหล่งเรียนรูแ้ ละสื่อการเรียนรู้
4.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ที่เกี่ยวกับงานแหล่ง
เรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
4.๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิเคราะห์ วิจัย ที่เกี่ยวกับงานแหล่งเรียนรู้ และ
สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ
4.๕ นิเทศ ติดตามและประเมินผลแหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
4.๖ สรุปรายงานผลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
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5. Flow Chart งานส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้
ศึกษา ค้นคว้าเอกสาร งานวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานงาน
แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้

ดาเนินวิจัยเพื่อพัฒนางานงานแหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้

ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินการศึกษาค้นคว้า
วิเคราะห์ วิจัย ที่เกี่ยวกับงานแหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้

ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิเคราะห์
วิจัย ที่เกี่ยวกับงานแหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้

สรุปรายงานผล เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
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6. แบบฟอร์มที่ใช้
6.๑ แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
6.๒ แบบนิเทศติดตามและประเมินผล
6.๓ แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
7. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
7.๒ ยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
7.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
7.๔ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
7.๕ นโยบายของรัฐบาล
7.๖ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง
7.๗ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
8. เอกสารอ้างอิง
8.๑ เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
8.๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
8.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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9. กระบวนงานและมาตรฐาน
ชื่องาน งานส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ ๒. เพื่อส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่สื่อและแหล่งเรียนรู้
ลาดับที่

๓

ผังขั้นตอนการดาเนินการ
งานส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้

ศึกษาค้นคว้าเอกสาร งานวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงาน
แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
ดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนางานแหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย
เกี่ยวกับงานแหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิเคราะห์ วิจัย ที่เกี่ยวกับ
งานแหล่งเรียนรู้

และสื่อการเรียนรู้
นิเทศ ติดตามและประเมินผลแหล่ง
เรียนรู้และสื่อการเรียนรู้

รายละเอียดงาน

๑) ศึกษาค้นคว้าเอกสาร งานวิเคราะห์ วิจัย
เกี่ยวกับงานแหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
๒) ดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนางานแหล่งเรียนรู้
และสื่อการเรียนรู้
๓) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินการ
ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ที่เกี่ยวกับงาน
แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้งานวิเคราะห์ วิจัย ที่เกี่ยวกับงานแหล่ง
เรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
๕) นิเทศ ติดตามและประเมินผลแหล่งเรียนรู้
และสื่อการเรียนรู้
๖) สรุปรายงานผลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

เวลาดาเนินการ
๑๘๐ ชั่วโมง

๑๘๐ ชั่วโมง

มาตรฐานคุณภาพงาน

คุณภาพของแหล่ง
เรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่ม
นิเทศฯ

๓๖๐ ชั่วโมง

๒๘๐ ชั่วโมง
๑,๒๐๐ ชั่วโมง
๑๘๐ ชั่วโมง

สรุปรายงานผลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เอกสารอ้างอิง : ๑. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ๒. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
คาอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน  จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)
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งานที่ ๔
งานส่งเสริมพัฒนาการวัดและประเมินผล
ชื่องาน งานส่งเสริมพัฒนาการวัดและประเมินผล
1. วัตถุประสงค์
1.๑ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาดาเนินการวัดและประเมินผลในระดับต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.๒ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานการวัดและประเมินผลที่ประสบผลสาเร็จ
2. ขอบเขตงาน
งานส่งเสริมพัฒนาการวัดและประเมินผล หมายถึง กระบวนการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสิน ระดับของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเมื่อ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ผลความสาเร็จที่พึงปรารถนาหรือผลความสาเร็จตามมาตรฐานคุณภาพผลการเรียนรู้
3. คาจากัดความ
งานส่งเสริมพัฒนาการวัดและประเมินผลในระดับต่าง ๆ หมายถึง กระบวนการจัดเก็บข้อมูล รวบรวม
ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินระดับของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเมื่อ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ผลความสาเร็จที่พึงปรารถนาหรือผลความสาเร็จตามมาตรฐานคุณภาพผลการเรียนรู้
และเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. ขั้นตอนปฏิบัติงาน
4.๑ ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลผู้เรียนระดับห้องเรียน สถานศึกษา
ระดับท้องถิ่น และระดับชาติ
4.๒ กาหนดวิธีการพัฒนาและจัดทาเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานสาหรับใช้เป็นแนวทางในการวัด
และประเมินผลในระดับต่าง ๆ
4.๓ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับ
การและประเมินผลในระดับต่าง ๆ
4.๔ ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผล
4.๕ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวัดและประเมินผลที่ประสบผลสาเร็จ (Best
Practice)
4.๖ ดาเนินการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษาในรูปแบบของคณะกรรมการในทุกระดับ
4.๗ สรุปรายงานผลการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนในทุกระดับ เผยแพร่ต่อสถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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5. Flow Chart งานส่งเสริมและพัฒนาการวัดและประเมินผล
ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลผู้เรียนระดับห้องเรียน
สถานศึกษา ระดับท้องถิ่น และระดับชาติ

กาหนดวิธีการพัฒนาและจัดทาเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานสาหรับใช้เป็นแนวทาง
ในการวัดและประเมินผลในระดับต่าง ๆ

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร
ในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลในระดับต่าง ๆ

ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผล

ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวัดและประเมินผล
ที่ประสบผลสาเร็จ (Best Practice)

ดาเนินการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนของ
สถานศึกษาในรูปแบบของคณะกรรมการในทุกระดับ

สรุปและรายงานผลการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน
ในทุกระดับเผยแพร่ต่อสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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6. แบบฟอร์มที่ใช้
6.๑ เครื่องมือวัดและประเมินผล
6.๒ แบบกรอกคะแนน
6.๓ แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผลการวัดและประเมินผล
7. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
7.๒ ยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
7.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
7.๔ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
7.๕ นโยบายของรัฐบาล
7.๖ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง
7.๗ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
8. เอกสารอ้างอิง
8.๑ เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
8.๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
8.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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9. กระบวนงานและมาตรฐานงาน
ชื่องาน งานส่งเสริมและพัฒนาการวัดและประเมินผล
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินการวัดและประเมินผลในระดับต่าง ๆ ๒.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานการวัดและประเมินผลที่ประสบผลสาเร็จ
ลาดับที่

๔

ผังขั้นตอนการดาเนินการ
งานส่งเสริมและพัฒนาการวัดและประเมินผล
ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนระดับห้องเรียน สถานศึกษา ระดับท้องถิ่น และระดับชาติ
กาหนดวิธีการพัฒนาและจัดทาเครื่องมือที่เป็นมาตรฐาน
สาหรับใช้เป็นแนวทางในการวัดและประเมินผลในระดับต่าง ๆ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลในระดับต่าง ๆ
ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผล
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน
วัดและประเมินผลที่ประสบผลสาเร็จ (Best Practice)

ดาเนินการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนของ
สถานศึกษาในรูปแบบของคณะกรรมการในทุกระดับ

รายละเอียดงาน

เวลาดาเนินการ

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

๑๘๐ ชั่วโมง 7) คุณภาพของการวัด
1) ๑) ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัด
กลุ่ม
2) และประเมินผลผู้เรียนระดับห้องเรียน สถานศึกษา
และประเมินผลระดับ นิเทศฯ
ระดับท้องถิ่น และระดับชาติ
ต่าง ๆ
๑๘๐ ชั่วโมง
3) ๒) กาหนดวิธีการพัฒนาและจัดทาเครื่องมือ
4) ที่เป็นมาตรฐานสาหรับใช้เป็นแนวทางในการวัดและ
ประเมินผลในระดับต่าง ๆ
๓๖๐ ชั่วโมง
๓) เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจให้กับผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับ
การวัดและประเมินผลในระดับต่าง ๆ
๒๘๐ ชั่วโมง
5) ๔) ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา
6) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผล
๕) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวัด ๑,๒๐๐ ชั่วโมง
และประเมินผลที่ประสบผลสาเร็จ (Best Practice)
๖) ดาเนินการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนของ ๑๘๐ ชัว่ โมง
สถานศึกษาในรูปแบบของคณะกรรมการ
ในทุกระดับ
๒๔๐ ชั่วโมง
๗) สรุปและรายงานผลการวัดและประเมินผลคุณภาพ
ผู้เรียนในทุกระดับ เผยแพร่ต่อสถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สรุปรายงานผลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เอกสารอ้างอิง : ๑. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ๒. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
คาอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน  จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)
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งานที่ ๕
งานส่งเสริมพัฒนาวิเคราะห์วิจัยหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน สื่อและแหล่งเรียนรู้
ชื่องาน งานส่งเสริมและพัฒนาวิเคราะห์วิจัยหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. วัตถุประสงค์
1.๑ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน
แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
1.๒ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ง าน วิเคราะห์ วิจัย ที่เกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
2. ขอบเขตงาน
งานส่งเสริมและพัฒนาวิเคราะห์วิจัยหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
3. คาจากัดความ
งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ หมายถึง การ
ปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงการจัดทาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ ให้ดีขึ้น
เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของบุคคล สภาพสังคม และเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
4. ขั้นตอนปฏิบัติงาน
4.๑ ศึกษาค้นคว้าเอกสารวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัดการเรียน
การสอน แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
4.๒ วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน สื่อและแหล่งเรียนรู้
4.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย
4.๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิเคราะห์ วิจัย ที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
4.๕ นิเทศ ติดตามและประเมินผลงานวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการ
จัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
4.๖ สรุป รายงานผลเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
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5. Flow Chart
งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
ศึกษาค้นคว้าเอกสารวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาการจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้

วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน
แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้

ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย
ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิเคราะห์

ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิเคราะห์

นิเทศ ติดตามและประเมินผลงานวิเคราะห์วิจัย

สรุปรายงานผลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
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6. แบบฟอร์มที่ใช้
6.๑ แบบสอบถาม
6.๒ แบบนิเทศติดตาม
6.๓ แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
7. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
7.๒ ยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
7.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
7.๔ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
7.๕ นโยบายของรัฐบาล
7.๖ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง
7.๗ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
8. เอกสารอ้างอิง
8.๑ เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
8.๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
8.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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9. กระบวนการและมาตรฐานงาน
ชื่องาน งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพเน้นตามหลักสูตรแกนกลาง และสภาพบริบทของสถานศึกษา
๒.เพื่อส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ลาดับที่

ผังขั้นตอนการดาเนินการ

๕

งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้

ศึกษาค้นคว้าเอกสารวิเคราะห์ วิจัย
วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียน
การสอน สื่อและแหล่งเรียนรู้
ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินการศึกษาค้นคว้า
วิเคราะห์ วิจัย
ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิเคราะห์ วิจัย

นิเทศติดตามและประเมินผล
งานวิเคราะห์วิจัย

รายละเอียดงาน

เวลาดาเนินการ

๑๘๐ ชั่วโมง
๑) ศึกษาค้นคว้าเอกสารวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัดการเรียนการสอน
แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
๒) วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียน ๑๘๐ ชั่วโมง
การสอน สื่อและแหล่งเรียนรู้
๓๖๐ ชั่วโมง
๓) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินการศึกษา
ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย
๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู1)้งาน
วิเคราะห์ วิจัย ที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ๒๘๐ ชั่วโมง
การจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
๑,๒๐๐ ชั่วโมง
๕) นิเทศ ติดตามและประเมินผลงานวิเคราะห์วิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัด
การเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
๑๘๐ ชั่วโมง
๖) สรุป รายงานผลเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

มาตรฐานคุณภาพงาน

คุณภาพของวิเคราะห์
วิจัย เกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การ
จัดการเรียนการสอน
แหล่งเรียนรู้และสื่อ
การเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่ม
นิเทศฯ

สรุป รายงานผลเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
เอกสารอ้างอิง : ๑. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ๒. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
คาอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน  จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)
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กองบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา
1. ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ
2. นายชุมพล ศรีสังข์
3. นายเจียร ทองนุ่ม
4. นางวัชรกาญจน์ คงพูล
คณะทางานร่างคู่มือ ครั้งที่ 1
1. นายชุมพล ศรีสังข์
2. นายประกอบ จันทรทิพย์
3. นายบุญพฤกษ์ มะศิริ
4. นางทองพิน ขันอาสา
5. นางดารณีย์ พยัคฆ์กุล
6. นางสมสมัย วัชรินทร์รัตน์
7. นางนปภา ศรีเอียด
8. นายประจวบ อินทแย้ม
9. นายประชุม พันธ์เรือง
10. นายอดุลย์ สุชิรัมย์
11. นางสาวนวพร จินดาชื่น
12. นางกนกวรรณ มโนตั้งวรพันธ์
13. นางรัตนาภรณ์ ทันตกาญจนาพันธุ์
14. นายพรชัย จันทะคุณ
15. นางสาวเกษศิรินทร์ ศรีสัมฤทธิ์
16. นางสาวสุรีรัตน์ โตเขียว

ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประธาน
ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
กรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สานักงาน กศน.
กรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสาโรงพิมาน
กรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลาภู
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
และเลขานุการ
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ และผู้ช่วยเลขานุการ
/นางสาวสุขพัชรา...
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17. นางสาวสุขพัชรา ซิ้มเจริญ
18. นางสาวรุ่งทิพย์ ทองไทย
19. นางเบญจมาศ อภิชาติประคัลภ์
20. นางสาวอรัญญา ธาราวร

ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร และผู้ช่วยเลขานุการ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร และผู้ช่วยเลขานุการ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร และผู้ช่วยเลขานุการ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร และผู้ช่วยเลขานุการ

บรรณาธิการ และปรับปรุงคู่มือ ครั้งที่ 2
1. ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประธาน
2. นายวินัย ยงเขตรการณ์
รองศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
กรรมการ
3. นางดารณีย์ พยัคฆ์กุล
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
4. นายบุญพฤกษ์ มะศิริ
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
5. นางสมสมัย วัชรินทร์รัตน์
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
6. นางนปภา ศรีเอียด
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
7. นางสาวนวพร จินดาชื่น
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
8. นางสาวสุขพัชรา ซิ้มเจริญ
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
และเลขานุการ
9. นางสาวรุ่งทิพย์ ทองไทย
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร และผู้ช่วยเลขานุการ
10. นางเบญจมาศ อภิชาติประคัลภ์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร และผู้ช่วยเลขานุการ
11. นางสาวอรัญญา ธาราวร
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร และผู้ช่วยเลขานุการ
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บรรณาธิการ และปรับปรุงคู่มือ ครั้งที่ 3
วันที่ 6- 8 มกราคม 2562 ณ โรงแรม รอยัลซิตี้ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
คณะที่ปรึกษา
1. นายการุณ สกุลประดิษฐ์
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. นายประเสริฐ บุญเรือง
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3. นายพีระ รัตนวิจิตร
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4. นายอานาจ วิชยานุวัติ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
คณะกรรมการดาเนินงาน
1. นายชุมพล ศรีสังข์
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. นสยพิเชษฐ์ เจ้ยทองศรี
ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
3. นายประกอบ จันทรทิพย์
ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
4. นายสุวิทย์ ศรีฉาย
ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
5. นายสุดใจ มอญรัต
ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
6. นายกนก ปิ่นตบแต่ง
ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
7. นายรัชพร วรรณคา
ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
8. นางสาวสุขพัชรา ซิ้มเจริญ
9. นางสาวรุ่งทิพย์ ทองไทย
10. นางเบญจมาศ อภิชาติประคัลภ์
11. นางสาวอรัญญา ธาราวร

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร และผู้ช่วยเลขานุการ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร และผู้ช่วยเลขานุการ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร และผู้ช่วยเลขานุการ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร และผู้ช่วยเลขานุการ

บรรณาธิการ และปรับปรุงคู่มือ ครั้งที่ 4
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
กองบรรณาธิการ
๑. นางสาวสุขพัชรา ซิ้มเจริญ
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
๒. นางสาวรุ่งทิพย์ ทองไทย
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
๓. นางเบญจมาศ อภิชาติประคัลภ์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
๔. นางสาวอรัญญา ธาราวร
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ผู้จัดพิมพ์
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ร่างคู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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