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ก 
 

คำนำ 

 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เล่มนี้  จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของศึกษานิเทศก์   
โดยศึกษานิเทศก์มีบทบาท  อำนาจ  และหน้าที่สำคัญ  ๘  ประการ  ซึ่งเกี่ยวกับ  การพัฒนาหลักสูตร  
กระบวนการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลการศึกษา  การประกันคุณภาพการศึกษา  การนิเทศ  ติดตาม  
และประเมินผลการศึกษา  การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี  งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม  
ตรวจสอบ  ประเมินผลอละนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  และร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องจาการวิเคราะห์  บทบาท  อำนาจ  หน้าที่  ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  
เพ่ือให้เกิดภาระงาน  และเพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพ  ได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน  ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการศึกษา 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษาเล่ม
นี้จะเปน็ประโยชน์ต่อผู้ที่ได้ศึกษาทุกท่าน 
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๑ 
 

ส่วนนำ 

กลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจดัการศึกษา 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
   " เป็นผู้นำการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ " 
 
พันธกิจ (Mission) 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ 
  2. ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมอัน
พึงประสงค์ 
  3. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพ 
  4. ส่งเสริมการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม 

เป้าประสงค์ (Goal) 
  1. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับโอกาสทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 
  2. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์           
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามสายงานและวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ 
  4.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  2. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
  3. พัฒนาคุณภาพนักเรียนเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     
  5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

 

 

 



๒ 
 

แนวคิด 

กลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
สุพรรณบุรี  เป็นกลุ่มงานดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย ติดตาม  ตรวจสอบและ
ประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา  เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการ
บริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน  โดยใช้
กระบวนการนิเทศพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล  
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของกลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัด 

การศึกษา 

๒. เพ่ือสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของกลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา 

๓. เพ่ือประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแกครูและบุคลากรทางการศึกษาในบทบาท  หน้าที่   
และภารกิจของศึกษานิเทศก ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 
 

ตอนที่  ๑ 
 

บทบาท  หน้าที่  และความรับผิดชอบของศกึษานิเทศก์ 
 

๑. งานตามหน้าที่  ความรับผิดชอบตามมาตราฐานตำแหน่ง 
ศึกษานิเทศก์ทุกคน  ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ปฏิบัติหน้าที่

เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน  ดังนี้  
๑.๑ งานนิเทศการศึกษา  โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการ 

เรียนรู ้  มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา  พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  

๑.๒ การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพ่ือจัดทำเป็นเอกสาร คู่มือและสื่อใช้ในการปฏิบัติงานและ  
เผยแพร่ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน  

๑.๓ การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ 
การศึกษาเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้สนใจทั่วไป  

๑.๔ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนการ 
นิเทศและการพัฒนางานวิชาการ  

๑.๕ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคบัญชามอบหมาย  
๒. งานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต  ๙  เป็นกลุ่มงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  ติดตาม  ตรวจสอบ  และ 
ประเมินผลการพัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและ 
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน  ส่งผลให้ผู้เรียน 
เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา  โดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและ
งานนิเทศการศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานศึกษา  ค้นคว้าทางวิชาการ  และ
วิเคราะห์  วิจัย  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผล  เพื ่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ
นิเทศการศึกษา  หลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  การวัดการประเมินผลการศึกษา  การประกันคุณภาพ
การศึกษา  ระบบดูแลช่วยเหลือครูและผู ้เรียนในระดับสูงมีความสามารถในการวางแผนการนิเทศ 
การศึกษา  งานวิชาการ  งานติดตาม  ตรวจสอบประเมินผลการจัดการศึกษา  และจัดทำรายงานโดย
แสดงให้เห็นว่ามีการวิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือนำผลไปใช้ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา 



๔ 
 

มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง  มีการถ่ายทอดและได้รับการยอมรับและมีการพัฒนาตน  และพัฒนา
วิชาชีพ มีเทคนิคชั้นสูงในการนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  สามารถพัฒนานวัตกรรมการนิเทศ 
การศึกษาจนเป็นแบบอย่างแก่วิชาชีพ  ส่งผลให้ครูและบุคลากรในเขตพื้นที ่การศึกษาสามารถจัด 
กระบวนการเรียนรู ้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของเขตพื ้นที่
การศึกษา  และกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๓. ภารกิจ สาระความรู้ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
๑. การนิเทศการศึกษา ได้แก่ หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการ และกระบวนการนิเทศ        

กลยุทธ์การนิเทศการศึกษาในเรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสร้างทักษะในการ
นิเทศ การใช้กลยุทธ์ในการนิเทศ การนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ การควบคุมและการ
ประเมินเพื ่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศภายในโดยสามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนา ระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาได้ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัด
กระบวนการเรียนรู้การสอนและการบริหารจัดการการศึกษา ประสาน สนับสนุน และเผยแพร่ผลงานด้าน
การนิเทศการศึกษาแก่ หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่างหลากหลายด้านความเป็น
กัลยาณมิตร  

๒. นโยบายและการวางแผนการศึกษา ได้แก่ ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริบททาง 
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา  แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่าง  ๆ 
การวิเคราะห์ และกำหนดนโยบายการศึกษา  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและ
ประเมินนโยบาย การศึกษา  โดยสามารถให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผล
เพื่อจัดทำ นโยบาย แผน และการติดตามประเมินผลด้านการศึกษา ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการ
กำหนด นโยบายและการวางแผนดำเนินงานและการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ให้คำแนะนำ
ปรึกษา เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ ่งให้เกิดผลดีคุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา สังคมและสิ่งแวดล้อม  

๓. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ได้แก่ ความรู้เกี ่ยวกับหลักสูตร  การสร้างหลักสูตร
สถานศึกษา หลักการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา การวัดและการประเมินผล 
การจัดการศึกษาพิเศษ  โดยสามารถให้คำแนะนำ คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษา  สาธิตแนะนำครูให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู ้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน 
ประเมินหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้  

๔. การประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา  กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถ
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดทำมาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โดยนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้คำปรึกษา 
ข้อเสนอแนะและการวางระบบการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและพร้อมรับการประเมินภายนอก  



๕ 
 

๕. การบริหารจัดการการศึกษา ได้แก่ หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา หลักการ 
บริหารจัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาโดยสามารถให้คำปรึกษาแนะนำการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
เจตนารมณ์ ของการศึกษานิเทศก์การบริหารจัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  

๖. การวิจัยทางการศึกษา ได้แก่ ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การนำผลการวิจัยไปใช้โดย 
สามารถให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการนำกระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียน 
การสอนให้คำแนะนำปรึกษาเก่ียวกับการนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษา  

๗. กลวิธีการถ่ายทอดความรู ้  แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ได้แก่ กลวิธีการ
นำเสนอ ความรู้ แนวคิดทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษา
ค้นคว้า ฯลฯ การวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์ โดยสามารถเขียนเอกสารทางวิชาการ
ประเภทต่าง ๆ แนะนำและให้คำปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่คุณครู  และบุคลากรทางการ
ศึกษานำเสนอ ความรู้  แนวคิด  ทฤษฎีด้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมต่อการเรียนรู้  

๘. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ   ได้แก่ หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ สำนักงานอัตโนมัติโดยสามารถใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาตนและการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม ให้คำปรึกษาแนะนำการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา  

๙. คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับศึกษานิเทศก์ ได้แก่ คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับ 
ศ ึกษานิเทศก์ จรรยาบรรณของว ิชาช ีพศึกษานิเทศก์ การบร ิหารจั ดการบ้านเมืองที่ ดี (Good 
Governance) โดยปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ มีหลักธรรมในการนิเทศและ
ประพฤติเปน็แบบอยา่งที่ด ี
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ตารางวิเคราะห์บทบาท  อำนาจ  หน้าที ่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 

บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ 
ตามประกาศ ศธ. 

งาน/เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
บุคคล/หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม
มาตรฐานการศึกษา  และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  
ประเมิน  ติดตาม  และ
ตรวจสอบ 

๑. การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐาน
การจัดการศึกษา 

๑. ศึกษาระบบหลักเกณฑ์  วิธีการ  แนวทางการปฏิบัติ  ตลอดจนกฎเกณฑ์ระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

๒. ศึกษา  ค้นคว้า  หลักการ  แนวคิด  และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานการศึกษา
แล้วนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติ  มาตรฐานการศึกษาระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา  และมาตรฐานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก  ความรู้  ความเข้าใจ  
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง 

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินการตามกฎกระทรวง พ.ศ.๒๕๖๑  ว่าด้วย
ระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
และความต้องการของชุมชน/ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง  รวมทั้งการกำหนดตัวบ่งชี้
เกณฑ์ในการแปลผล  การตัดสินการผ่านมาตรฐาน  และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ระหว่าง
สถานศึกษา 

๕. ร่วมกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
ระดับสถานศึกษา 

๖. นิเทศ  ติ ดตาม  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๗. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน  และจัดทำเอกสารเผยแพร่ผลการดำเนินงาน/วิธีการ
ปฏิบัติที่ดี 
 

๑. ผู้บริหารระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

๒. ศึกษานิเทศก์/กลุ่ม
นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

๓. ผู้บริหาร
สถานศึกษา  ครู  และ
บุคลากรทางการศึกษา 

๔. คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๕. ก.ต.ป.น. 
๖. สมศ. 
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บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ 
ตามประกาศ ศธ. 

งาน/เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
บุคคล/หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม
มาตรฐานการศึกษา  และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  
ประเมิน  ติดตาม  และ
ตรวจสอบ (ต่อ) 

๒. การติดตาม  
ตรวจสอบ
คุณภาพ
การศึกษา 

๑. วางแผนและจัดทำระบบการติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา
ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๒. นิเทศ  บุคลากรที่เก่ียวข้อง  เพ่ือให้สามารถดำเนินการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. ดำเนินการตรวจสอบประเมินคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุก
แห่ง  อย่างน้อย  ๑  ครั้ง  นิเทศ  ติดตาม  ประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  วิเคราะห์  ผลการตรวจสอบ  การประเมินคุณภาพการศึกษา  
เพ่ือกำหนดนโยบายในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๔. ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ  พัฒนาสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์อย่าง
เป็นระบบ  ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

๕. จัดทำ  จัดหา  เผยแพร่  ระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพ  นวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๖. ประสานงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  ส่งเสริมสถานศึกษาให้พร้อมรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก 

๗. สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดทำเอกสาร  เผยแพร่ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  และ
นวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

๑. ผู้บริหารระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

๒. ศึกษานิเทศก/์กลุ่ม
นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

๓. ผู้บริหาร
สถานศึกษา  ครู  และ
บุคลากรทางการศึกษา 

๔. คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๕. ก.ต.ป.น. 
๖. สมศ. 
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บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ 
ตามประกาศ ศธ. 

งาน/เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
บุคคล/หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม
มาตรฐานการศึกษา  และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  
ประเมิน  ติดตาม  และ
ตรวจสอบ (ต่อ) 

๓. การวิจัย
พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๑. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของแต่ละ
หน่วยงาน 

๒. ส่งเสริม  สนับสนุนและ/หรือร่วมกับสถานศึกษาดำเนินการวิจัยมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

๓. ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษานำผลการวิจัยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
มาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๔. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๕. นิเทศ  ติดตาม  การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแล
นำผลมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

๑. ผู้บริหารระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

๒. ศึกษานิเทศก์/กลุ่ม
นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

๓. ผู้บริหาร
สถานศึกษา  ครู  และ
บุคลากรทางการศึกษา 

๔. คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๕. ก.ต.ป.น. 
๖. สมศ. 
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บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ 
ตามประกาศ ศธ. 

งาน/เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
บุคคล/หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม
มาตรฐานการศึกษา  และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  
ประเมิน  ติดตาม  และ
ตรวจสอบ (ต่อ) 

๔. งาน
ประสานงานการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

๑. ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง  จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาที่เป็นรายงานประจำปี 
๒. ให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อขอรับการ
ประเมินภายนอก  ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

๓. จัดทำข้อมูลสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก  ประสานงานกับ
สถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก  จากสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
๔. ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ใน
การตรวจสอบข้อมูล  ผลการประเมินคุณภาพ  เพ่ือให้ได้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกท่ี
ถูกต้องและนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

๕. จัด/ส่งเสริมให้บุคลากรของสถานศึกษาอบรม  สัมมนา  พัฒนาเกี่ยวกับการเตรียมความ
พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

๖. นิเทศ  ติดตาม  กำกับ  สถานศึกษาในการดำเนินการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา  ให้พร้อมรับและผ่านมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก 

๗. สรุปรายงาน  สังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  เพ่ือเผยแพร่  และนำไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

๑. ผู้บริหารระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

๒. ศึกษานิเทศก์/กลุ่ม
นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

๓. ผู้บริหาร
สถานศึกษา  ครู  และ
บุคลากรทางการศึกษา 

๔. คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๕. ก.ต.ป.น. 
๖. สมศ. 
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ตอนที่  ๒ 
 

ขอบข่ายงานที่รับผิดชอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ชื่องาน (กระบวนงาน)  
งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

วัตถุประสงค์   
๑. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานส่งเสริม  สนับสนุน  ระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในของสถานศึกษา 
๒. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ขอบเขตของงาน 
 เป็นการดำเนินการประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  และร่วมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่าง
เป็นระบบตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.๒๕๖๑  
และประกาศคณกรรมการประกันคุณภาพในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่องแนวปฏิบัติการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๑   
คำจำกัดความ  

“การประกันคุณภาพการศึกษา” หมายความว่า การประเมินผล และการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แต่ละระดับและประเภทการศึกษา  โดยมีกลไกในการ
ควบคุม ตรวจสอบ ระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้นเพื่อให้เกิดการพัฒนา และ
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ  ตามมาตรฐานการศึกษาและบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงาน ที่กำกับ
ดูแล  

 “การประเมินคุณภาพภายใน”  หมายความว่า  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่
ดำเนินการอย่างมีระบบ  ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดังนี้ 

๑. การกำหนด"การศึกษาของสถานศึกษา 
๒. การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
๓. การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๔. การจัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
๕. ติดตามผลการดำเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๖. การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๗. การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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“การพัฒนาคุณภาพการศึกษา” หมายความว่า  กระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่  
คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  โดยมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา  การจัดระบบและ
โครงสร้าง  การวางแผนและการดำเนินงานตามแผน  รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกให้เห็นว่า  การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน  โดยระบบ
การประกันคุณภาพภายในประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน  การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๑.  ศึกษา  วิเคราะห์  หลักเกณฑ์  ระเบียบ  มาตรฐาน  แนวคิด  ทฤษฎีเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  มาตรฐานการศึกษาชาติ  มาตรฐานการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  มาตรฐาน
การศึกษาเพื ่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ  สมศ. ความต้องการของชุมชนและท้องถิ ่น  และ
มาตรฐานหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๒.  จัดทำมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  และนำเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาให้ความเห็นชอบ  และประกาศใช้ 

 ๒.๑  จัดทำมาตรฐานการศึกษาขั ้นพื ้นฐานของเขตพื้นที ่การศึกษาที ่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาชาติ  มาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับ  และแสดงเอกลักษณ์ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ๒.๒  นำมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  เสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาให้ความเห็นชอบ 

 ๒.๓  ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา  แจ้งสถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ 

๓.  ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ 

 ๓.๑  สร้างความตระหนัก  ความรู้  ความเข้าใจให้บุคลากรของเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วย  ระบบ  หลักเกณฑ์  
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.๒๕๖๑  และประกาศคณกรรมการประกันคุณภาพในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื ่องแนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๑   

 ๓.๒  ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้สถานศึกษาจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
และนำไปใช้ในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ๓.๓  กำหนดแนวปฏิบัติในการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

3.4 รวบรวม และสังเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จากรายงานการประเมินคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา 
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  3.5 จัดทำสรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 

4. การนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  4.1 วิเคราะห์และสรุปผล การรายงานการประเมินคุณภาพภายใน และผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
  4.2 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ระยะ 3-5ปี) และ
แผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกัน 
  4.3 ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ มาตรการ และการปฏิบัติที ่กำหนดตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี 
  4.4 นิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  4.5 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลเพื่อแสดง จุดเด่น จุดควรพัฒนา  

5. ประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
  5.1 ประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 
  5.2 วิเคราะห์ผลการประเมิน และนำผลมาใช้เพื่อวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

6.  สรุปรายงานผลการดำเนินการ จัดทำเอกสารเผยแพร่ และนำผลการประเมินไปวางแผน
ปรับปรุงการดำเนินงาน 
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Flow Chart การปฏิบตัิงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอขอความเห็นชอบ และประกาศ 

นิเทศ  ติดตาม การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  

  ประเมินผลการดำเนินงาน 

ไม่มีคุณภาพ 

ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษา ดำเนินงานและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ศึกษาวิเคราะห์ หลักเกณฑ์ ระเบียบ มาตรฐาน แนวคิด ทฤษฎี 
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา 

สรุปรายงาน ผลการดำเนินการ จัดทำเอกสารเผยแพร่  
นำผลการประเมินไปวางแผนปรับปรุงการดำเนินงาน  

มีคุณภาพ 

ปรับ/แก้ไข 
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แบบฟอร์มที่ใช้  

๑. แบบนิเทศติดตามระบบการด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา       
๒. แบบประเมินผลการด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา              
๓. แบบรายงานผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงานระบบการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง   

๑. มาตรฐานการศึกษาชาติ ฉบับปัจจุบัน  
2. มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับปฐมวัย ฉบับปัจจุบัน และมาตรฐานการศึกษาอ่ืน ๆ   

ที่เก่ียวข้อง  
3. กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  
๔. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ทุกฉบับ 

5. หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.  
6. มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับปฐมวัย ของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 
ชื่องาน งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  กลุม่นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา รหัสเอกสาร : … 
วัตถุประสงค์    1.  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานส่งเสริม  สนับสนุน ระบบประกันคณุภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา     2. เพือ่เป็นแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ลำดับ

ที่ 
ผังขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา

ดำเนินงาน 
มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ศึกษาวิเคราะห์ หลกัเกณฑ์ ระเบียบ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มาตรฐานการศึกษาชาติ/ปฐมวัย/
พื้นฐาน/ภายนอก (สมศ.) ความต้องการชุมชน/ท้องถิ่น และมาตรฐาน
การศึกษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ตลอดปี มีเอกสารคู่มือแนวทาง
ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่มี
คุณภาพ 

กลุ่มนิเทศฯ/
สถานศึกษา 

๒ ๒. จัดทำมาตรฐานการศึกษาของเขตพืน้ที่การศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐาน การศึกษาชาต ิมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ แสดง
เอกลักษณ์ของเขตพื้นที่ นำเสนอ กปท. ขอความเห็นชอบ ประกาศใช้ 
แจ้งสถานศึกษาในสังกัด และ ผู้เกีย่วขอ้ง 

ตลอดปี ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
สถานศึกษาเข้มแข็ง 

กลุ่มนิเทศ/
สถานศึกษา/
กปท./กตปน. 

๓ ๓. สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเขา้ใจ ให้บุคลากรเขตพื้นที่ 
สถานศึกษา เกี่ยวกับการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2561 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาจัดทำ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/นำไปใช้  กำหนดแนวปฏิบัติการ
จัดทำรายงานประจำป ี สังเคราะห์ จุดเด่น จดุควรพัฒนาจาก รายงาน
ประเมินภายในสถานศึกษา  สรุปรายงานผลการประเมินภายในของ 
สถานศึกษาในสังกัด ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

ต้นปี
การศึกษา
ภาคเรียนที่
สอง 

ทุกฝ่ายมีสว่นร่วม มกีาร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
การพัฒนางาน 

กลุ่มนิเทศ/
สถานศึกษา 

๔ ๔. วิเคราะห์ สรุปผลการประเมินคณุภาพภายใน/ภายนอก จัดทำ
แผนพัฒนา คุณภาพการศึกษา  ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ มาตรการ  
แผนพัฒนาคุณภาพ แผนปฏิบัติการประจำปี นิเทศติดตามผลการ
ดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษา จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

ตลอดปี 
อย่างน้อย
ปีละ ๑ 
ครั้ง 

กระบวนการประเมินมี
คุณภาพเป็นที่เชื่อถือ 

กลุ่มนิเทศ/
สถานศึกษา 

๕ ๕. ประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบ
ประกัน คุณภาพการศึกษา วิเคราะห์ผลการประเมิน 

ปีละ ๑ 
ครั้ง 

มีการนำผลการประเมิน
ไปใช้พัฒนาการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ 

๖ ๖. สรุปรายงานผลการดำเนินการ จัดทำเอกสารเผยแพร่ และนำผล
การประเมินไป วางแผนปรับปรุงการดำเนินงาน 

ทุกสินปี
การศึกษา 

มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ กลุ่มนิเทศ/
สถานศึกษา 

เอกสารอ้างอิง : 1.  มาตรฐานการศึกษาชาติ  2. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   3. กฎกระทรวงวา่ด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิิีการประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ.2561 4. พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม ทุกฉบบั   5. หลกัเกณฑ์วิธีการประเมินคณุภาพภายนอก ของ สมศ.  6. มาตรฐานการศึกษาระดับเขตพืน้ที่การศึกษา 
คำอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน              จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน              กจิกรรมงานหรือการปฏบิัติ              การตัดสินใจ         ทิศทางหรอืการเคลื่อนไหวของงาน         จุดเชื่อมต่อระหว่างหนา้(ถ้าไม่จบภายใน ๑ หนา้) 

 
 

ศึกษาวิเคราะห ์หลักเกณฑ์ ระเบียบ 
มาตรฐาน แนวคิด ทฤษฎ ีเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา 

จัดทำมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เสนอ
ขอความเห็นชอบ และประกาศใช ้

สร้างความตระหนัก ความรู ้ความเข้าใจแก่ บุคลากร เขตพื้นที่ 
สถานศึกษา สง่เสริม สนับสนนุ สถานศึกษาดำเนินงานและ พัฒนาระบบ

การประกนัคณุภาพภายใน 

นิเทศ  ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ระเมินผลการ
ดำเนินงาน 

ไม่มีคุณภาพ 

สรุปรายงานผล/
เผยแพร่/นำไปใช ้

 

มีคุณภาพ 

ปรับ/แก้ไข 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

งานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
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ชื่องาน (กระบวนงาน)  
งานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

วัตถุประสงค์   
1.  เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินการงานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
2. เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานระบบ การประกัน 

คุณภาพภายในสถานศึกษา   
3. เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการพัฒนาการดำเนินการระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ที่มุ่งสู่คุณภาพและมาตรฐาน 

ขอบเขตของงาน   

เป็นกระบวนการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 เป็นหลักในการเทียบเคียงสาหรับสถานศึกษา 
หน่วยงานต้นสังกัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม กำกับดูแลและ
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตั้งแต่วันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามประกาศใช้ 
(วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561) จัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะ
มาตรการ เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

คำจำกัดความ  

งานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายความว่า การดำเนินการ  ติดตาม ตรวจสอบ 
คุณภาพการศึกษา เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา ซึ่งเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถดำเนินงานได้สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นปัจจุบัน และเป็นการส่งเสริม 
พัฒนาสถานศึกษาตามภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์
และ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  หมายความว่า กระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู ่คุณภาพ ที ่ สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ โดยมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบ และโครงสร้าง การวางแผน และ
การดำเนินงานตามแผน รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกให้เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จะต้อง
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง   และเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน  
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
๑.  ศึกษาระบบ หลักเกณฑ์ ระเบียบ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีว่าด้วยวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. 2561 ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พ.ศ. 2561 เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับ 
สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม กำกับ  
ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตั้งแต่วันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนาม 
ประกาศใช้ (วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561) มาตรฐานการศึกษาทุกระดับท่ีเกี่ยวข้อง 

๒. วางแผนการดำเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา      
2.1 จัดทำเครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา     
1.2  จัดทำปฏิทิน กำหนดเวลาการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่  

3. ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด แต่ละระดับ         
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ดำเนินการ  

ติดตามตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษาในสังกัด อย่างน้อย 3 ปี ต่อ 1 ครั้ง  
4. วิเคราะห์และสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

4.1 รวบรวมและวิเคราะห์ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาแต่ละแห่ง  
4.2 สรุปผล สังเคราะห์ผล การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

5. รายงานและเผยแพร่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและนำผลไป 
ใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา     

 5.1 จัดทำรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษารายสถานศึกษา     
 5.2 จัดทำรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา     

 5.3 นำเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาแก่สาธารณชน     
 5.4 นำข้อสรุป ข้อเสนอแนะ ผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  
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Flow Chart การปฏิบตัิงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วางแผนการดำเนินงานการตรวจสอบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

วิเคราะห์และสรุปผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา 

ไม่มีคุณภาพ 

ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถารศึกษาแต่ละระดับ 

ศึกษาระบบ หลักเกณฑ์ ระเบียบ มาตรฐาน แนวคิด ทฤษฎี ว่าด้วย
วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา 

รายงานและเผยแพร่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาและนำผลไปใช้เพ่ือการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

มีคุณภาพ 
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แบบฟอร์มที่ใช้  

1. เครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา       
2. แบบรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของ 

สถานศึกษา       
3. แบบรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับเขต 

พ้ืนที่การศึกษา  
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง   

1.  มาตรฐานการศึกษาของชาติ   
2.  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ปฐมวัยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรฐานการศึกษาของ สมศ. และมาตรฐานการศึกษาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
3.  กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

 4.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ทุกฉบับ  
5.  หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.  
6.  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และปฐมวัย ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
7. คู่มือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
8. แนวทางการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  
9. ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
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แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 
ชื่องาน  งานติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  กลุม่นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา รหัสเอกสาร : … 
วัตถุประสงค ์ 1.  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการงานติดตาม ตรวจสอบคณุภาพการศึกษา  2. เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา    
3. เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการพัฒนาการดำเนินการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มุ่งสู่คุณภาพและมาตรฐาน    
ลำดับ

ที่ 
ผังขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา

ดำเนินงาน 
มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ ระเบียบหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ว่าดว้ย
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ตลอดปี
การศึกษา
และเมื่อมี
การ 
เปลี่ยนแปลง 

บุคลากรมีความรู ้
ความเข้าใจ ระบบการ
ติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษ 

กลุ่มนิเทศฯ/
สถานศึกษา 

๒ 2. วางแผนการดำเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา     
  2.1 จัดทำเครื่องมือตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา     
  2.2 จัดทำปฏิทิน กำหนดเวลาการติดตามตรวจสอบคุณภาพ  
การศึกษา 

พฤษภาคม- 
มิถุนายน 

มีเครื่องมือ มีปฏิทิน  
มีแผนการตดิตาม
ตรวจสอบ คุณภาพ
การศึกษา 

กลุ่มนิเทศ/
สถานศึกษา 

๓ 3. ดำเนินการตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ในสังกัดแต่ละระดับ โดยคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
อย่างน้อย  3 ปี ตอ่ 1 ครั้ง 

ตามรอบ 
ระยะเวลา 

มีเครื่องมือตดิตาม
ตรวจสอบ คุณภาพ ฯ 
และดำเนินงาน ตาม
กฎกระทรวง 

กลุ่มนิเทศ/
สถานศึกษา 

๔ 4. วิเคราะห์และสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   
 4.1 รวบรวมวิเคราะห์ผลการติดตามตรวจสอบฯ รายสถานศึกษา     
 4.2 สรุปผล สังเคราะห์ผล การตดิตามตรวจสอบ ฯ ระดับเขตพื้นที ่

ตลอดปี
การศึกษา 

มีผลการประเมิน
มาตรฐาน  
รายสถานศึกษา  
และระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 

กลุ่มนิเทศ/
สถานศึกษา 

๕ 5. รายงานและเผยแพร่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษาและนำาผลไปใช้เพื่อการพัฒนา    
 5.1 รายงานรายสถานศึกษา   
 5.2 รายงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
 5.3 นำเสนอผลการติดตามตรวจสอบ ฯ ต่อสาธารณชน   
 5.4 นำผลการประเมินคุณภาพไปใช้เพือ่การพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

มีรายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพระดับ 
สถานศึกษา ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา และนำ
ผลไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ฯ 
สถานศึกษา  
ก.ต.ป.น. 

เอกสารอ้างอิง : 1.  มาตรฐานการศึกษาชาติ  2. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   3. กฎกระทรวงวา่ด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธิีการประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ.2561 4. พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม ทุกฉบบั   5. หลกัเกณฑ์วิธีการประเมินคณุภาพภายนอก ของ สมศ.   
คำอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน              จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน              กจิกรรมงานหรือการปฏบิัติ              การตัดสินใจ         ทิศทางหรอืการเคลื่อนไหวของงาน         จุดเชื่อมต่อระหว่างหนา้(ถ้าไม่จบภายใน ๑ หนา้) 

 

ศึกษาระบบหลกัเกณฑ์ ระเบียบ หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎี ว่าดว้ยวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

วางแผนดำาเนินงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 

ดำเนินการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 

วิเคราะห์และ
สรุปผล การติดตาม
ตรวจสอบ คุณภาพ

การศึกษา 

ไม่มีคุณภาพ 

รายงานและเผยแพร่ผลการติดตามตรวจสอบ 
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและนำผล

ไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

มีคุณภาพ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานวิจัยและพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ชื่องาน (กระบวนงาน)  
งานวิจัยและพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา   

วัตถุประสงค์   
1.  เพ่ือให้ได้นวัตกรรมที่เกี่ยวกับ การดำเนินการงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
2. เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพและเข้มแข็ง  
ขอบเขตของงาน  

เป็นกระบวนการศึกษา  ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ตลอดจนการดำเนินงานศึกษา วิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ 
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
คำจำกัดความ 

การวิจ ัยและพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธ ีการประกันคุณภาพการศึกษา  หมายความว่า          
การดำเนินการ ศึกษารูปแบบ เทคนิค วิธีการที่ส่งผลต่อการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ทำให้สถานศึกษา สามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง  
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน    

1. ศึกษา วิจัย เกี่ยวกับรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบประกัน 
คุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา     

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ นวัตกรรมที่เกี ่ยวกับ รูปแบบ เทคนิค และวิธีการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ     

1.2 ศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัจจุบันปัญหา และความต้องการจำเป็น การดำเนินงาน 
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา     

1.3 จัดทำแผนงาน/โครงการ ศึกษาวิจัย รูปแบบ เทคนิค และวิธีการเก่ียวกับการพัฒนา 
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา     

1.4 ดำเนินการศึกษา วิจัย ตามแผนงาน/โครงการศึกษาวิจัยที่กำหนด     
1.5 สรุปรายงานผลการวิจัย        

2. ส่งเสริม สนับสนุนและ/หรอืร่วมกับสถานศึกษาดำเนินการวิจัย เกี่ยวกับ รูปแบบ เทคนิค และ  
วิธีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา    

2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ นวัตกรรมที่เก่ียวกับ 
รูปแบบ เทคนิค และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ    

2.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา วิเคราะห์ผลการดำเนินงานจากรายงานประเมิน 
คุณภาพ ภายในและรายงานประเมินคุณภาพภายนอก 
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  ๒.๓ ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับระบบ
ประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา     

2.4 ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมดำเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพ การศึกษาภายในสถานศึกษา              

3. นิเทศ ติดตาม การดำเนินการวิจัยและการนำผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา    

3.1 นิเทศ ติดตาม กำกับการดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา    

3.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานำผลการศึกษาวิจัยมาใช้ในการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา     

4.  ประเมินผลการดำเนินงาน เพ่ือคัดเลือกรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ส่งเสริม สนับสนุน และ  
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา ที่มีคุณภาพ            

4.1 วิเคราะห์ ประเมินผลคุณภาพการด าเนินงาน ตามรูปแบบ เทคนิค วิธีการ ในการ  
ดำเนินงานเพื่อคัดเลือกรูปแบบ เทคนิค วิธีการที่มีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพ            

4.2 พิจารณาปรับปรุงแก้ไข รูปแบบ เทคนิค วิธีการที่ไม่ประสบผลสำเร็จ      
5.  สรุป รายงานผล รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา             
5.1 สรุปรายงานผลการด าเนินงานวิจัย            
5.2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ                    
5.3 เผยแพร่รายงานผลการวิจัย           
5.4 นำผลการวิจัยไปใช้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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Flow Chart การปฏิบตัิงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ใช้      
1. แบบสังเคราะห์งานวิจัย      
2. แบบเก็บข้อมูลงานวิจัย 

ส่งเสริม สนับสนุนและ/หรือร่วมกับสถานศึกษาดำเนินการวิจัย เกี่ยวกับ รูปแบบ 
เทคนิค และวิธีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

และการประกันคุณภาพการศึกษา 

ประเมินผลการด าเนินงาน 
เพ่ือ คัดเลือกรูปแบบ เทคนิค 

และวิธีการ 

ไม่มีคุณภาพ 

นิเทศ ติดตาม การด าเนินการวิจัยและการน าผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนา 
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 

ศึกษา วิจัย เกี่ยวกับรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

และการประกันคุณภาพการศึกษา 

สรุปรายงาน ผลการดำเนินการ จัดทำเอกสารเผยแพร่  
นำผลการประเมินไปวางแผนปรับปรุงการดำเนินงาน  

มีคุณภาพ 

ปรับ/แก้ไข 



27 
 

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง   
๑. มาตรฐานการศึกษาของชาติ   
๒. มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ระดับปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประเมิน  

คุณภาพภายนอกของ สมศ. และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  
๓. กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  
๔. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ทุกฉบับ  
๕. หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.  
๖. มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับปฐมวัย ของสำนักงานเขตพ้ืนที่  

การศึกษา  
๗. แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2561 ของสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
๘. เอกสารผลการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. ทั้งฉบับจริง ฉบับร่าง และรายงานด้วย  

วาจา       
๙. เอกสารงานวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน ระบบการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษา การพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการศึกษา เป็นต้น       
๑๐. ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่องกำหนด  

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 
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แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 
ชื่องาน  งานวิจัยและพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  กลุม่นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา รหัสเอกสาร : … 
วัตถุประสงค ์ เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็ง   2. เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพระดับเขพื้นที่การศึกษา    
ลำดับ

ที่ 
ผังขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา

ดำเนินงาน 
มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 ศึกษา วิเคราะห ์สังเคราะห์ นวัตกรรมที่เกี่ยวกับ รูปแบบ เทคนิค และ
วิธีการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
1.2 ศึกษา วิเคราะห ์สภาพปัจจบุันปัญหา และความต้องการจำเป็น การ
ดำเนนิงานการ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
1.3 จัดทำแผนงาน/โครงการ ศึกษาวิจยั รูปแบบ เทคนิค และวธิีการ
เกี่ยวกบัการพัฒนา ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
1.4 ดำเนินการศึกษา วิจัยตามแผนงาน/โครงการศึกษาวิจัย 

ตลอดปี มีข้อมูลพื้นฐานในการ
ดำเนินงาน 

กลุ่มนิเทศฯ/
สถานศึกษา 

๒ 2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์์
นวัตกรรมที่เกี่ยวกับ รูปแบบ เทคนิค และวิธกีารประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
2.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา วเิคราะห์ผลการดำเนินงาน จาก
รายงานประเมิน คุณภาพภายใน และรายงานประเมินคุณภาพภายนอก  
2.3 ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมจัดท าแผนงาน/โครงการศึกษาวจิัย 
เกี่ยวกบัระบบประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา  
2.4 ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมดำเนินการศึกษาวิจยัเกี่ยวกับ 
การพัฒนาระบบประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ตลอดปี มีการร่วมมือในการ
ดำเนินงานวิจัยทั้งระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 

กลุ่มนิเทศ/
สถานศึกษา 

๓ 3.1 นิเทศ ติดตาม กำกับการดำเนินการวิจัยเกีย่วกับการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
3.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานำผลการศึกษาวิจยัมาใช้ในการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ตลอดปี สถานศึกษามีระบบ
ประกันคุณภาพภายในที่
มีคุณภาพ 

กลุ่มนิเทศ/
สถานศึกษา 

๔ 4.1 วิเคราะห์ ประเมินผลคุณภาพการดำเนินงาน ตามรูปแบบ เทคนิค 
วิธีการ ในการดำเนินงาน เพื่อคัดเลือกรปูแบบ เทคนิค วธิีการที่มี
ประสิทธิภาพ ในการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา และ
การประกันคุณภาพ   
4.2 พิจารณาปรับปรุงแก้ไข รูปแบบ เทคนิค วิธีการที่ไม่ประสบผลสำเร็จ 

ตลอดปี มีรูปแบบเทคนิค วิธกีาร
การพัฒนาที่มี คุณภาพ 

กลุ่มนิเทศ 

๕ 5.  สรุป รายงานผล รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจยัเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา  
จัดกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ นำเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ นำ
ผลการวิจยัไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตลอดปี มีเอกสารรายงาน การ
วิจัย ในการ น าไปใช้
พัฒนา คุณภาพ 

กลุ่มนิเทศ/
สถานศึกษา 

เอกสารอ้างอิง : 1.  มาตรฐานการศึกษาชาติ  2. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   3. กฎกระทรวงวา่ด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิิีการประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ.2561 4. พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม ทุกฉบบั   5. หลกัเกณฑ์วิธีการประเมินคณุภาพภายนอก ของ สมศ.   
คำอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน              จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน              กจิกรรมงานหรือการปฏบิัติ              การตัดสินใจ         ทิศทางหรอืการเคลื่อนไหวของงาน         จุดเชื่อมต่อระหว่างหนา้(ถ้าไม่จบภายใน ๑ หนา้) 

ศึกษา วิจัย เกี่ยวกับรูปแบบ เทคนิค และ 
วิธีการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา 

ส่งเสริม สนับสนุนและ/หรือร่วมกับสถานศึกษาดำเนินการ
วิจัย เกี่ยวกับ รูปแบบ เทคนิค และวธิีการพัฒนา 

นิเทศ ติดตาม การดำเนินการวิจยั 

ประเมินผลการ
ดำเนินงาน 

ไม่มีคุณภาพ 

สรุป/น าเสนอผลการวจิัย/เผยแพร่  
และนำไปใช้ 

มีคุณภาพ 

ปรับ/แก้ไข 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก 
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ชื่องาน (กระบวนงาน)      
งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก  

วัตถุประสงค์   
1. เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินการงานส่งเสริมสนับสนุน และเตรียมความพร้อมให้สถานศึกษา 

พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
2. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาใช้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาใน

สังกัดสำหรับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
3. เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดสามารถดำเนินการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและได้รับการ

รับรองคุณภาพมาตรฐาน  
ขอบเขตของงาน  

เป็นแนวทางการปฏิบัติงานส่งเสริม และประสานงานการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
สถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัด ดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกตามรอบ
การ ประเมิน   
คำจำกัดความ               

การประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก หมายความว่า การดำเนินการด้วยวิธ ีการ 
กิจกรรม ต่าง ๆ ที่ส่งเสริม สนับสนุน หรือกระตุ้นให้สถานศึกษามีความเข้าใจ และสามารถพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ ภายในของสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้ตาม
รอบการประเมิน การประเมินคุณภาพภายนอก หมายความว่า การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา   
การติดตามและการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งกระทำโดยสำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือผู้ประเมินภายนอก  
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน        

1. ประสานงานกับสถานศึกษาในสังกัดเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
จาก สมศ. การส่งข้อมูล เอกสารเพิ่มเติมเพื่อขอรับการประเมินซ้ ำ รวมทั้งติดตามกำหนดการประเมิน
คุณภาพ ภายนอกของสถานศึกษาในสังกัด ตามรอบการประเมินจากสมศ.      

2. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้นำผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือขอรับการ 
ประเมินซ้ำ      

3. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กับหลักเกณฑ์วิธีการประเมิ นคุณภาพภายนอก     
จาก สมศ. ในทุกระดับการศึกษา   

4. นิเทศ ติดตาม กำกับ ให้สถานศึกษาดำเนินการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกทุกแห่งในเขตพ้ืนที่ ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์       
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5. ประเมินความพร้อมสถานศึกษาในสังกัดเพ่ือพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก      
6. แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมรับฟังรายงานด้วยวาจาจาก สมศ.      
7. รวบรวมผลการประเมิน จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศการประเมินคุณภาพภายนอกให้เป็น

ปัจจุบัน สะดวกสำหรับการน าผลประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา     
8. จัดทำเอกสาร รายงาน สังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก เผยแพร่ และนำผลการ

ประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
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Flow Chart การปฏิบตัิงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษานำผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาร่วมปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

เพ่ือขอรับการประเมินซ้ำ 

แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมรับฟังรายงานด้วยวาจาจาก สมศ. 

จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศการประเมินคุณภาพภายนอก 

นิเทศ ติดตาม กำกับ ให้สถานศึกษาดำเนินการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกทุกแห่งในเขตพ้ืนทีให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 

  ประเมินผลการดำเนินงาน ไมพ่ร้อม 

ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาบุคลากรเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้มีความรู้  
ความเข้าใจระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษากับหลักเกณฑ์วิธีการประเมิน

คุณภาพภายนอก จาก สมศ. 

ประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอกและการขอรับการประเมินซ้ำ 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก เผยแพร่  
และนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

พร้อม 
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แบบฟอร์มที่ใช้  
1. แบบนิเทศติดตามผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา                  
2. แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรายมาตรฐาน                   
3. รูปแบบการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายใน-ภายนอก  
 

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง   
1.  มาตรฐานการศึกษาของชาติ   
2.  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการ  

ประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ.และมาตรฐานการศึกษา อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
3.  กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  
4.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ทุกฉบับ  
5.  หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.  
6.  มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับปฐมวัย ของสำนักงานเขตพ้ืนที่  

การศึกษา  
7.  แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2561 ของสำนักงาน  

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
8.  เอกสารผลการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. ทั้งฉบับจริง ฉบับร่าง และรายงานด้วย  

วาจา  
9. ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องกำหนด 

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 
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แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 
ชื่องาน งานประสานวานการประเมินคุณภาพภายนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  กลุม่นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา รหัสเอกสาร : … 
วัตถุประสงค์    1.  สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก  ๒. มแีนวทางในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐาน 
ลำดับ

ที่ 
ผังขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา

ดำเนินงาน 
มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ประสานงานกับสถานศึกษาในสังกัดเพื่อเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. การส่งข้อมูล เอกสารเพิ่มเติม
เพื่อขอรับการประเมินซ้ำ รวมทั้งติดตามกำหนดการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษาในสังกัดตามรอบการประเมินจาก สมศ. 

ตามรอบการ
ประเมิน 

มีข้อมูลจุดเด่นจุดด้อย
ของสถานศึกษา รูปแบบ
การพัฒนา 

กลุ่มนิเทศฯ/
สถานศึกษา 

๒ ๒. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้นำผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจาก สมศ.ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษารว่ม
ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพือ่ขอรับการ
ประเมินซ้ำ 

ตลอดปี
การศึกษา 

มีแผนพัฒนาการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน 

กลุ่มนิเทศ/
สถานศึกษา 

๓ ๓. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา กับหลกัเหณฑ์วิธกีารประเมินคุณภาพภายนอกจาก สม
ศ. ในทุกระดับการศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

สถานศึกษาดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนา 

กลุ่มนิเทศ/
สถานศึกษา 

๔ ๔. นิเทศ ติดตาม กำกับ ให้สถานศึกษาดำเนินการเกี่ยวกับการ
เตรียมความมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกทกุแห่งในเขต
พื้นที่ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 

ตลอดปี
การศึกษา 

ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความ
เข้าใจในการดำเนินงาน
ประเมินภายนอก 

กลุ่มนิเทศ 

๕ ๕. ประเมินความพร้อมสถานศึกษาในสังกัดเพื่อพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

ก่อนประเมิน
ภายนอก 

สถานศึกษาพรอ้มรับการ
ประเมินภายนอก 

กลุ่มนิเทศ 

๖ ๖. แต่งต้ังคณะกรรมการร่วมรีบฟังรายงานด้วยวาจาจา สมศ. ในวัน
สุดท้ายของการประเมิน 

ก่อนประเมิน
ภายนอก 

สถานศึกษาพรอ้มรับการ
ประเมิน 

กลุ่มนิเทศ 

๗. รวบรวมผลการประเมิน จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศการ
ประเมินคุณภาพภายนอกให้เป็นปัจจบุนั สะดวกสำหรับการนำผล
ประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ทุกครั้งที่มี
การประเมิน 

มีข้อมูลในการพัฒนา กลุ่มนิเทศ 

๘. จัดทำเอกสาร รายงาน สังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกเผยแพร่และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

หลังทราบผล
การประเมิน 

มีผลการประเมิน 
นำไปใช้พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

กลุ่มนิเทศ 

เอกสารอ้างอิง : 1.  มาตรฐานการศึกษาชาติ  2. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   3. กฎกระทรวงวา่ด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธ๊การประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ.2561 4. พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม ทุกฉบบั   5. หลกัเกณฑ์วิธีการประเมินคณุภาพภายนอก ของ สมศ.  6. มาตรฐานการศึกษาระดับเขตพืน้ที่การศึกษา  ๗. แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  ๘. รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก  ๙. ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ฯ 
คำอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน              จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน              กจิกรรมงานหรือการปฏบิัติ              การตัดสินใจ         ทิศทางหรอืการเคลื่อนไหวของงาน         จุดเชื่อมต่อระหว่างหนา้(ถ้าไม่จบภายใน ๑ หนา้) 

การประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก 

ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษานำผลการประเมินไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รว่มปรับแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อจอรับการประเมิน 

การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเขา้ใจ ระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา กับหลกัเกณฑ์วิธกีารประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 

นิเทศ  ติดตาม เตรียมความพรอ้มสถานศึกษา 

ประเมินความพร้อมสถานศึกษา 

ไม่พร้อม 

สรุปรายงานผล/
เผยแพร่/นำไปใช ้

 

พร้อม 

แต่งต้ังคณะกรรมการรับฟังรายงานตัวด้วยวาจา 

จัดทำระบบขอ้มูลสารสนเทศการประเมินคุณภาพภายนอก 
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งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

สาระการเรียนรู้ หมายถึง องค์ความรู้ ทักษะและค่านิยมที่ผู้เรียนควรเรียนรู้เพื่อจะช่วยนำพาให้
บรรลุ คุณภาพตามเป้าหมายที่กำหนด กลุ่มสาระการเรียนรู้ หมายถึง กลุ่มขององค์ความรู้  ทักษะและ
คุณลักษณะที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่เกี ่ยวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่าง  ๆ โดย
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดแบ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็น ๘ กลุ่ม ได้แก่ ๑) ภาษาไทย      
๒) คณิตศาสตร์ ๓) วิทยาศาสตร์ ๔) สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ๕) สุขศึกษาและพลศึกษา     
๖) ศิลปะ ๗) การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘) ภาษาต่างประเทศ  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

มาตรฐานการเร ียนร ู ้  (Content standards/Academic standards/Learning standards) 
หมายถึง คุณภาพที่ต้องการให ้เกิดขึ้นในตัวเรียนเป็นสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ เมื่อจบการศึกษาขั้น 
พื้นฐาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะที่ระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ถือเป็นสิ่งจำเป็น
สำหรับผู้เรียนทุกคน ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาทั้งระดับชาติ เขตพื้นที่การศึกษาและ 
สถานศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ เรียนให้บรรลุคุณภาพตามที่ 
มาตรฐานกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ขั ้นพื้นฐานถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาเป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ 
ตามอัธยาศัยและใช้สำหรับผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แนวคิดดังกล่าวอยู่บนฐานความเชื่อ  
ทีว่่าผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันได้  

ตัวชี้วัด (Indicators) หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรยีนรู้ 
ตัวชี้วัดมีลักษณะเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรมในการนำไปใช้ในการกำหนดเนื้อหาการเรียนการ
สอน และเป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับการวัดและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน โดยทั่วไปจะมีการ 
กำหนดตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการตรวจสอบผู้ เรียนเป็นระยะ ๆ ในการพัฒนาไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ การ
กำหนดตัวชี้วัดดังกล่าวนั้นในระบบการศึกษาบางแห่งอาจกำหนดไว้เป็นช่วง ๆ ทุก ๓-๔ ปี แต่บางแห่ง
อาจกำหนดทุกระดับชั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับบริบทการศึกษาแต่ละแห่ง (สำนักวิชาการและ 
มาตรฐานการศึกษา, ๒๕๕๓)   

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพื่อพัฒนางานสถานศึกษาหรื อ
ครูผู ้สอนในด้านการพัฒนาองค์ความรู้  ทักษะ  และคุณลักษณะที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัดที่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่าง ๆ  โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดแบ่งกลุ่ม
สาระการ เรียนรู้เป็น ๘ กลุ่ม ได้แก่ ๑) ภาษาไทย ๒) คณิตศาสตร์ ๓) วิทยาศาสตร์ ๔) สังคมศึกษา 
ศาสนา และ วัฒนธรรม ๕) สุขศึกษาและพลศึกษา ๖) ศิลปะ ๗) การงานอาชีพและเทคโนโลยี               
๘) ภาษาต่างประเทศ  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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งานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 
 
 

ภาคีเครือข่าย หมายถึง กลุ่มบุคคล องค์กรที่มีเป้าหมายร่วมกันมารวมตัวกันด้วยความสมัครใจ
เพ่ือทำกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย (ร่วมคิด/วางแผนร่วมทำร่วมประเมินผล) โดยมีความสัมพันธ์แนวราบมี
ความเสมอภาค และเรียนรู ้ร ่วมกันอย่างต่อเนื ่อง งานกลุ ่มเครือข่ายสถานศึกษา เป็นกิจกรรมที่
ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพ่ือพัฒนางานของ สถานศึกษาในรูปของภาคีเครือข่าย ในการทำงานร่วมกันกับ
กลุ ่มสถานศึกษาในลักษณะของเครือข่ายใน ด้านการประสานงาน (Coordination) ความร่วมมือ 
(Cooperation) การทำงานร่วมกัน (Collaboration) และการมีส่วนร่วม (Participation) ในการขับเคลื ่อน
คุณภาพการศึกษาและการปฏิบัติงานของสถานศึกษาครอบคลุม ๔ ภาระงาน ได้แก่ การบริหารงาน
วิชาการ การบริหารงานงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล และการบริหารงาน ทั่วไป  

  
 

งานพิเศษ งานโครงการและตัวชี้วัด 
 
 

 งานพิเศษ งานโครงการและตัวชี้วัด เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพื่อพัฒนางานใน
หน้าที่ ของศึกษานิเทศก์ที่เกี่ยวข้องกับงานพิเศษที่ไม่ใช่งานตามมาตรฐานตำแหน่ง รวมถึงงานโครงการ
และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ กับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา รวมถึงเป็นฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานในปีต่อไปในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
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กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาของศึกษานิเทศก์ 
  
  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการรับส่งเอกสารราชการ 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับหนังสือจากสพฐ./
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พิจารณากลั่นกรองจัดลำดับ
ความสำคัญและความ

เร่งด่วนวางแผนดำเนินการ 

บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา 

ลงนาม 

ลงนาม 

รายงานผล 

เห็นชอบ 

แจ้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

รวบรวมผลการปฏิบัติ ติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติ 
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ขั้นตอนการนิเทศ ตดิตาม และประเมินโรงเรียนที่รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาข้อมูลสารสนเทศ 

ข้อมูลของโรงเรียน 

จัดทำแผนและเครื่องมือการนิเทศ 

ขออนุญาตออกนิเทศตามแผนฯ 

ออกนิเทศโรงเรียนโดยใช้เครื่องมือ
นิเทศและเทคนิควิธีการนิเทศ 

ที่หลากหลาย 

ศึกษานิเทศก์ เครื่องมือ ครูผู้สอน นักเรียน 

สะท้อนผลการนิเทศ 

ให้ผู้รับการนิเทศ 
ผู้บริหาร 

รวบรวมรายงานผลการนิเทศ วางแผนพัฒนา ฯ 
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ตอนที่  ๓ 

การมอบหมายหน้าท่ี ความรับผิดชอบ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

ปี พ.ศ. 256๔ 

 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เป็นกลุ่มที่
ดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการ
พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา  เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ     ได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ 
ผู ้เรียนทั ้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
การศึกษา  โดยมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ภาระงานตามกลุ่มงาน 

กลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบ  ผู้รวบรวมงาน 
1) งานหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ/ หลักสูตร
การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

นางสาวอรไท  แสงลุน 

นางสาวอรไท  แสงลุน 
นายปราโมทย์  เจตนเสน 
นายจิรวัฒน์  บุญครอง 

นางสุทธาสินี  เปาอินทร์ 

2) งานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา  

นายวีรกิตติ์  ดิษฎาวีระวัฒน์ 
นายวีรกิตติ์  ดิษฎาวีระวัฒน์ นางสาวสุกัลยา  นิยมทอง 

 

3) งานวัดและประเมินผลการศึกษา  
นางศศิธร  ศรีพรหม 

นางศศิธร  ศรีพรหม นายปราโมทย์  เจตนเสน 
นางธนวรรณพร  สังข์พิชัย 

4) งานนิเทศติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา  

นางดวงพร  อายุการ 
นางสาวกุลธิดา  สิทธิมงคล 

นางสาวกุลธิดา  สิทธิมงคล 
5) งานประกันคุณภาพการศึกษา
ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 

นายจิรวัฒน์  บุญครอง 

นายจิรวัฒน์  บุญครอง 
นายธนกฤต  ธนภัทรมงคล 
นางสุทธาสินี  เปาอินทร์ 
นางชาติรส  ใจตรง 
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กลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบ  ผู้รวบรวมงาน 

6) งานเลขานุการคณะกรรมการ ติดตาม
ตรวจสอบประเมินและนิเทศ การศึกษาของ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

นางธนวรรณพร  สังข์พิชัย 

นางธนวรรณพร  สังข์พิชัย 
นางศศิธร  ศรีพรหม 

นางสาววรัทภส์ณิชา  ล้ำเลิศ
ธนกุล 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้รับผิดชอบ  ผู้รวบรวมงาน 

1) วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
 

นางชาติรส  ใจตรง 

   นางชาติรส  ใจตรง 
นางศศิธร  ศรีพรหม 
นายวีรกิตติ์  ดิษฎาวีระวัฒน์ 
นางสาวสุกัลยา  นิยมทอง 

2) ภาษาต่างประเทศ  
 

นางสาวอรไท  แสงลุน 
 นางสาวอรไท  แสงลุน 

นางดวงพร  อายุการ 
3) ภาษาไทย  นางสาวกุลธิดา  สิทธิมงคล นางสาวกุลธิดา  สิทธิมงคล 

 นายจิรวัฒน์  บุญครอง 
4) สุขศึกษาและพลศึกษา  นางธนวรรณพร  สังข์พิชัย นางธนวรรณพร  สังข์พิชัย 
5) ศิลปะ  นายธนกฤต  ธนภัทรมงคล นายธนกฤต  ธนภัทรมงคล 
6) สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  

นางสุทธาสินี  เปาอินทร์ นางสุทธาสินี  เปาอินทร์ 

 นางสาวกุลธิดา  สิทธิมงคล 
7) คณิตศาสตร์  นายปราโมทย์ เจตนเสน นายปราโมทย์ เจตนเสน 

8) การงานอาชีพ  
นางสาววรัทภส์ณิชา  ล้ำเลิศธนกุล นางสาววรัทภส์ณิชา  ล้ำเลิศธนกุล 
นางสุทธาสินี  เปาอินทร์  

9) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  นางธนวรรณพร  สังข์พิชัย 
นางธนวรรณพร  สังข์พิชัย 

 นางสาวสุกัลยา  นิยมทอง 
3. สหวิทยาเขต 

สหวิทยาเขต ผู้รับผิดชอบ   ผู้รวบรวมงาน 
จังหวัดสุพรรณบุรี   

สหวิทยาเขตนเรศวร 
นางสาวอรไท  แสงลุน นางสาวอรไท  แสงลุน 
นางสาวสุกัลยา  นิยมทอง  
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สหวิทยาเขต ผู้รับผิดชอบ   ผู้รวบรวมงาน 
สหวิทยาเขตทวารวดี นายวีรกิตติ์  ดิษฎาวีระวัฒน์ นายวีรกิตติ์  ดิษฎาวีระวัฒน์ 

นายจิรวัฒน์  บุญครอง 
นางสุทธาสินี  เปาอินทร์ 

สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นายธนกฤต  ธนภัทรมงคล นายธนกฤต  ธนภัทรมงคล 
นางสาววรัทภส์ณิชา  ล้ำเลิศธนกุล 
นางชาติรส  ใจตรง 

สหวิทยาเขตพุเตย นายปราโมทย์  เจตนเสน นายปราโมทย์  เจตนเสน 
นางธนวรรณพร  สังข์พิชัย 

 

4. โครงการพิเศษ  

โครงการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ  ผู้รวบรวมงาน 
โครงการวิจัย นางศศิธร  ศรีพรหม 

นางธนวรรณพร  สังข์พิชัย นางศศิธร  ศรีพรหม 

โครงการจัดการเรียนรู้ตาม
แนว Stem Education 

นางชาติรส  ใจตรง 
นางศศิธร  ศรีพรหม นางชาติรส  ใจตรง 

 นายปราโมทย์ เจตนเสน 

นางสาวสุกัลยา  นิยมทอง 

โครงการประชารัฐ นายวีรกิตติ์  ดิษฎาวีระวัฒน์ นายวีรกิตติ์  ดิษฎาวีระวัฒน์ 

โครงการโรงเรียนดีประจำ
ตำบล 

นายจิรวัฒน์  บุญครอง 
นางชาติรส  ใจตรง 
นางสาวกุลธิดา  สิทธิมงคล 

นายจิรวัฒน์  บุญครอง 

โครงการลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ 

นายธนกฤต  ธนภัทรมงคล นายธนกฤต  ธนภัทรมงคล 

โครงการปลูกฝังค่านิยมหลัก 
12ประการ 

นางสาวอรไท  แสงลุน นางสาวอรไท  แสงลุน 

โครงการโรงเรียนสุจริต นายปราโมทย์ เจตนเสน นายปราโมทย์ เจตนเสน 

นางธนวรรณพร  สังข์พิชัย นางธนวรรณพร  สังข์พิชัย 
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โครงการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ  ผู้รวบรวมงาน 
โครงการติดตาม ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น. 
สพม.9) 

นางศศิธร  ศรีพรหม 

โครงการพัฒนาสมรรถนะทาง
สาขาอาชีพตามแนวทางทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21/
ทวิศึกษา 

นางสาวสุกัลยา  นิยมทอง 

นางสาวสุกัลยา  นิยมทอง นางสาววรัทภส์ณิชา  ล้ำเลิศธนกุล 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
และ DLTV 

นายวีรกิตติ์  ดิษฎาวีระวัฒน์ 

นายวีรกิตติ์  ดิษฎาวีระวัฒน์ 
นางสาวสุกัลยา  นิยมทอง 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 

นายธนกฤต  ธนภัทรมงคล 
นางสาวกุลธิดา  สิทธิมงคล 

นายธนกฤต  ธนภัทรมงคล 

โครงการโรงเรียนคู่พัฒนา นายปราโมทย์  เจตนเสน 
นางธนวรรณพร  สังข์พิชัย 

นายปราโมทย์  เจตนเสน 

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ นางสาววรัทภส์ณิชา  ล้ำเลิศธนกุล นางสาววรัทภส์ณิชา  ล้ำเลิศธนกุล 

โครงการสถานศึกษาพอเพียง นางสาวกุลธิดา  สิทธิมงคล 
นายจิรวัฒน์  บุญครอง 
นางชาติรส  ใจตรง 

นางสาวกุลธิดา  สิทธิมงคล 

โครงการโรงเรียนในฝัน/
Education Hup/โครงการ
มาตรฐานสากล 

นายปราโมทย์  เจตนเสน 
นางศศิธร  ศรีพรหม นายปราโมทย์  เจตนเสน 

โครงการ Boot Camp นางดวงพร  อายุการ 
นางสาวอรไท  แสงลุน 

นางสาวอรไท  แสงลุน 
โครงการ Home School นายวีรกิตติ์  ดิษฎาวีระวัฒน์ นายวีรกิตติ์  ดิษฎาวีระวัฒน์ 
โครงการการจัดการเรียนรวม นางชาติรส  ใจตรง 

นางสาวสุกัลยา  นิยมทอง 
นางชาติรส  ใจตรง 

โครงการโรงเรียนคุณธรรม นางสุทธาสินี  เปาอินทร์ 
นายจิรวัฒน์  บุญครอง 

นางสุทธาสินี  เปาอินทร์ 
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โครงการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ  ผู้รวบรวมงาน 
โครงการเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพ การจัดการ
ศึกษามัธยมศึกษา/สหวิทยา
เขต 

นายปราโมทย์  เจตนเสน 
นางศศิธร  ศรีพรหม 

นายปราโมทย์  เจตนเสน 

Coding นายวีรกิตติ์  ดิษฎาวีระวัฒน์ 
นางสาวอรไท  แสงลุน 
นายปราโมทย์  เจตนเสน 

นายวีรกิตติ์  ดิษฎาวีระวัฒน์ 
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มาตรฐานวิชาชีพของศึกษานิเทศก์ 
 

หมวดที ่๑ 
มาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพของศึกษานิเทศก์ 

  
ข้อ ๑ ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ต้องมีมาตรฐานความรู้ ดังต่อไปนี้   
(ก) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโททางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภารับรองโดยมีความรู้ 
ดังต่อไปนี้    

(๑) การนเทิศการศึกษา     
(๒) นโยบายและการวางแผนการศึกษา    
(๓) การพัฒนาหลักสูตรและการสอน     
(๔) การประกันคุณภาพการศึกษา    
(๕) การบริหารการจัดการศึกษา     
(๖) การวิจัยทางการศึกษา    
(๗) กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ     
(๘) การบริหารการจัดการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ     
(๙) คุณธรรมและจริยธรรมสำหรบัศึกษานิเทศก์   
(ข) ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการนิเทศการศึกษาที่คณะกรรมการคุรสุุภารับรอง 

ข้อ ๒ ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ต้องมีมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้     
(๑) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี หรือมีประสบการณ์ด้าน 

ปฏิบัติการสอนและมีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษารวมกันมาแล้ว
ไม่น้อย กว่าสิบปี     

(๒) มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร่ 
 

หมวด ๒ 
สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ 

ตามมาตรฐานความรู้ 
 

ข้อ ๓ การนิเทศการศึกษาประกอบด้วยสาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้   
(ก) สาระความรู้       

(๑) หลกัการและรูปแบบการนิเทศ       
(๒) วิธีการและกระบวนการนิเทศ      
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(๓) กลยุทธ์การนิเทศการศึกษา     
(๓.๑) การวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา 
(๓.๒) การสร้างทักษะในการนิเทศ     
(๓.๓) การใช้กลยุทธ์ในการนเิทศ  
(๓.๔) การนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนเิทศ     
(๓.๕) การควบคุมและการประเมินเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา     
(๓.๖) การนิเทศภายใน 

(ข) สมรรถนะ       
(๑) สามารถวิเคราะห์ วิจัย สง่เสริม ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศภายใน

สถานศึกษา       
(๒) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้การสอนและการ

บริหารจัดการศึกษา       
(๓) สามารถประสาน สนับสนุน และเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศการศึกษาแก่หน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้ง       
(๔) สามารถใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่างหลากหลายด้วยความเป็นกลัยาณมิตร  

ข้อ ๔ นโยบายและการวางแผนการศึกษาประกอบด้วยสาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้   
(ก) สาระความรู้       

(๑) ระบบและทฤษฎีการวางแผน       
(๒) บรบิททางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา       
(๓) แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่าง ๆ       
(๔) การวิเคราะห์และกำหนดนโยบายการศึกษา       
(๕) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา       
(๖) การพัฒนาและประเมินนโยบายการศึกษา 

(ข) สมรรถนะ       
(๑) สามารถให้คำแนะนำปรึกษาเก่ียวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพ่ือการจัดทำ 

นโยบาย แผน และการติดตามประเมินผลด้านการศึกษา       
(๒) สามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและการวางแผนดำเนินงานและ

การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา       
(๓) สามารถให้คำแนะนำปรึกษาเก่ียวกับการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งให้เกิดผลดี 

คุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ข้อ ๕ การพัฒนาหลักสูตรและการสอนประกอบด้วยสาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้   
(ก) สาระความรู้       

(๑) ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร       
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(๒) การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา       
(๓) หลกัการพัฒนาหลักสูตร       
(๔) การจัดการเรียนรู้ 
(๕) จิตวิทยาการศึกษา       
(๖) การวัดและการประเมินผล      
(๗) การจัดการศึกษาพิเศษ   

(ข) สมรรถนะ       
(๑) สามารถให้คำแนะนำปรึกษาเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา     
(๒) สามารถสาธิต แนะนำครูให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน      
(๓) สามารถประเมินหลกัสูตรและการแนะนำหลักสูตรไปใช้  

ข้อ ๖ การประกันคุณภาพการศึกษาประกอบด้วยสาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้   
(ก) สาระความรู้       

(๑) การบริหารคุณภาพ       
(๒) การประกันคุณภาพการศึกษา       
(๓) มาตรฐานคุณภาพการศึกษา       
(๔) กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 

(ข) สมรรถนะ       
(๑) สามารถศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดทำมาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา       
(๒) สามารถนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา      
(๓) สามารถให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และการวางระบบการจัดทำรายงานผลการประเมิน 

ตนเองของสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับการประเมินภายนอก  
ข้อ ๗ การบริหารการจัดการการศึกษาประกอบด้วยสาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้   
(ก) สาระความรู้       

(๑) หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา       
(๒) หลักการบริหารจัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน       
(๓) การปฏิรูปการศึกษา       
(๔) กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการศึกษา 

(ข) สมรรถนะ      
(๑) สามารถให้คำปรึกษา แนะนำการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของ

การศึกษา      
(๒) สามารถนิเทศการบริหารจัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแหง่การเรียนรู้       
(๓) สามารถบริหารจัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
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ข้อ ๘ การวิจัยทางการศึกษาประกอบด้วยสาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้   
(ก) สาระความรู้       

(๑) ระเบียบวิธีวิจัย       
(๒) กระบวนการวิจัย 

   (๓) การนำผลการวิจัยไปใช้   
(ข) สมรรถนะ      

(๑) สามารถให้คำแนะนำปรึกษาเก่ียวกับการนำกระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและ 
พัฒนาการเรียนการสอน      

(๒) สามารถให้คำแนะนำปรึกษาเก่ียวกับการนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน       

(๓) สามารถดำเนินการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษา  
ข้อ ๙ กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วยสาระความรู้และ 
สมรรถนะ  ดังต่อไปนี้   
(ก) สาระความรู้       

(๑) กลวิธีการนำเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้      
(๒) การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษาค้นคว้าและอ่ืน ๆ      
(๓) การวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์ 

(ข) สมรรถนะ       
(๑) สามารถเขียนเอกสารทางวิชาการประเภทต่าง ๆ       
(๒) สามารถแนะนำและให้คำปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา      
(๓) สามารถนำเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎีด้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมต่อการเรียนรู้  

ข้อ ๑๐ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยสาระความรู้และสมรรถนะ  ดังต่อไปนี้   
(ก) สาระความรู้       

(๑) หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ      
(๒) อินเทอร์เน็ต       
(๓) คอมพิวเตอร์ช่วยสอน       
(๔) ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์        
(๕) สำนักงานอัตโนมัติ  

(ข) สมรรถนะ       
(๑) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาตน และการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม      
(๒) สามารถให้คำปรึกษา แนะนำการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาแก่  

สถานศึกษา 
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ข้อ ๑๑ คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วยสาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้  
(ก) สาระความรู้       

(๑) คุณธรรมและจริยธรรมสำหรบัศึกษานิเทศก์       
(๒) จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์       
(๓) การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี 

(ข) สมรรถนะ       
(๑) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์       
(๒) มีหลักธรรมในการนิเทศ และประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี 
หมวด ๓  มาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์  

ข้อ ๑๒ ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้    
(๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษาเพ่ือให้เกิดการพัฒนา

วิชาชีพทาง การศึกษา   
(๒) ตัดสินใจปฏิบัติกจิกรรมการนิเทศการศึกษา โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้รับการนิเทศ    
(๓) มุ่งม่ันพัฒนาผู้รบัการนิเทศให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกดิผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ   
(๔) พัฒนาแผนการนิเทศให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง    
(๕) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นลำดับ    
(๖) จัดกจิกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแกผู่้รับการนเิทศ    
(๗) รายงานผลการนิเทศการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ    
(๘) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี   (๙) ร่วมพัฒนางานกบัผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์    
(๑๐) แสวงหาและใช้ข้อมลูข่าวสารในการพัฒนา    
(๑๑) เป็นผู้นำและสร้างผู้นำทางวิชาการ    
(๑๒) สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์  
  

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๔ 
 
 

เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ 
(ศาสตราจารยเ์สริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์) 

ประธานกรรมการครุุสภา 
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กฎกระทรวง  
การประกอบวิชาชีพควบคุม  

พ.ศ. ๒๕๔๙  
-----------------------------------------   

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  บัญญัติ ให้กระทำ ได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้   

ให้วิชาชีพศึกษานิเทศก์เป็นวิชาชีพควบคุม  
 
 

  
    ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙      

จาตุรนต์ ฉายแสง   
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

 
 
  

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากวิชาชีพศึกษานิเเทศก์เป็นวิชาชีพที่
ทำหน้าที่สนับสนุนการศึกษาให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ  
การประสานงาน และให้คำแนะนำเพ่ือการพัฒนาการจัดการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ ประกอบ
กับมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติให้
การกำวิชาชีพ ควบคุมอื่นให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง  ดังนั้น เพื่อให้วิชาชีพศึกษานิเทศก์เป็น
วิชาชีพควบคุมท่ีมี มาตรฐานการประกอบวิชาชีพจึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้  
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพ่ือให้การดำเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการดำเนินงานในการจัดทำแผน
และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินงานด้าน
การศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพ่ือมุ่งเป้าหมาย คือ 
ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี้ 
หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้ และแผนย่อยท่ี 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
คาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อม
ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

ดังนั้น ในการเร่งรัดการทำงานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
สังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึง
กำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจและ
บุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถ
ลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้า
มาช่วยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/
โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้ง
กระบวนการจัดทำงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น 
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ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่ง
บริหารจัดการอัตรากำลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัด
การศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1.1 การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ 
จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการ

เรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา ตามความต้องการ

จำเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์
จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์
มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตและสร้างอาชีพ 
อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 

1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ 

(English for All) ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพท่ีเหมาะสม
รองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY โดย
เน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพ่ือส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับตำบล 

ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทำ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง 
ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 

พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล
เป็นขั้นตอน 

พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on 
Experience) เพ่ือให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของ
ประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 
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พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความพร้อมใน
การปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 
2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน 
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดำเนินการ 

เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด 
อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 

ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทย เป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใช้ภาษาอย่าง
หลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช้
ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกำลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของแต่ละ
สถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต 

สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนด้วย
เครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 
(Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้อง

กับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
ระดมสรรพกำลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนนำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือลดความ

เหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ และ
สร้างรายได้ 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
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ปฏิรูปองค์การเพื่อลดความทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงานที่มี
ภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น 

ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินงาน โดยคำนึงถึง
ประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 

สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับการ

ปฏิรูปองค์การ 
สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพได้อย่าง

อิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ

ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 

ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเน้น เป็นกรอบ
แนวทางมาใช้ในการวางแผนและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย
คำนึงถึงมาตรการ 4 ข้อ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหาร
งบประมาณไว้ ดังนี้ (1) งดดูงานต่างประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อ
กระทรวงศึกษาธิการ (2) ลดการจัดอบรมสัมมนาที่มีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัด
งาน Event และ (4) ทบทวนงบประมาณท่ีมีความซ้ำซ้อน 

ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การ
ปฏิบัติระดับพ้ืนที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน สำนักงานศึกษาธิการภาคและ
สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามลำดับ โดยมี
บทบาทภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ 

กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและดำเนินการ
แก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อ
คณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ตามลำดับ 

อนึ่ง สำหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ดำเนินการอยู่ก่อนเมื่อ
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รัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสำคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจากที่
กำหนด หากมีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการ
หลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดำเนินการเกิดผลสำเร็จและมี
ประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน 
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มนิเทศ  
ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : 
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