


 
คำนำ 

 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  
หมวด  5  มาตรา  39  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และ 
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553  มาตรา  8  มาตรา  34  วรรคสอง ได้กำหนดให้มีการแบ่งเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถม ศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
ให้มีสำนักงานเขตพ้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จำนวน 183 เขต และสำนักงานเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษา จำนวน 
42 เขต และได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถม ศึกษา โดยแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ออกเป็น 8 กลุ่ม และ 
ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษา ออกเป็น  
8 กลุ่ม 1 หน่วย  

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานขึ้นเพื่อให้ 
การปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบ 
การปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน   
 สำหรับ คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวนงานและคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่ม
นิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา  ซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
มีบทบาท อำนาจ หน้าท่ีสำคัญ 8 ประการ ซึ่งเกี่ยวกับ การพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา  การประกันคุณภาพการศึกษา  การนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา  
การพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี  งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและ 
นิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา  และร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวขอ้ง จาก 
การวิเคราะห์  บทบาท อำนาจ หน้าท่ี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เกิดเป็นภาระงาน  
 คู่มือปฏิบัติงาน นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ฉบับนี้ ได้ผ่านการวิพากษ์จาก 
ผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความเช่ียวชาญ เพื่อให้ภาระงานมีความครอบคลุม ถูกต้อง  และชัดเจน 
สามารถนำไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ขอขอบคุณคณะทำงานท่ีดำเนินการจัดทำ 
คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และคณะผู้วิพากษ์จากภูมิภาคต่าง ๆ  ไว้  ณ  โอกาสนี้  
 

                                               กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
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คู่มือ การปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.มค    

 สารบัญ  
 หน้า 
สารบัญ 
คำนำ 
โครงการสร้างการบริหารจัดการ 
กรอบภาระงาน 

 
 

3 
4 

ตารางวิเคราะห์บทบาท  อำนาจ  หน้าท่ี  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 8 
คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
1 งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษา

ระดับก่อนประถมศึกษา(หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย) และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
8 

2 งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนา หลักสูตรการสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 9 

3 งานวิจัย  พัฒนา  ส่งเสริม  ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

11 

 3.1 ระดับช้ันเรียนและสถานศึกษา 11 
 3.2 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 13 
 3.3 ระดับชาติ 14 

4 งานวิจัย  พัฒนา  ส่งเสริม  มาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา  ประเมิน  
ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

15 

 4.1  งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 15 
 4.2  งานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 15 
 4.3  งานวิจัยพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 17 
 4.4 งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก 17 

5 งานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
 5.1 งานส่งเสริม  และพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 18 
 5.2 งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน 

ท่ีเกี่ยวข้องและชุมชน 
20 
 

 5.3 งานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 21 
6 งานศึกษาวิเคราะห์  วิจัย  พัฒนา ส่งเสริม  และพัฒนาส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 22 
 6.1 งานส่งเสริม พัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 22 
 6.2 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 23 

7 งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการศึกษา 
 ของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

23 

8 งานปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับ
มอบหมาย 

24 

โครงสร้างการบริหารจัดการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
บรรณานุกรม 

27 
32 

คณะทำงาน 33 
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วิเคราะห์บทบาทหน้าที่และภาระงานความ
รับผิดชอบ จัดทำกรอบการพัฒนามอบงาน 

กลุ่มงานภายใน 
- กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและ 
  กระบวนการเรียนรู้ 
- กลุ่มงานวัดและประเมินผล 
- กลุ่มงานพัฒนาสื่อวัตกรรม 
- กลุ่มงานนิเทศติดตามและ 
  ประเมินผล 
- กลุ่มงานพัฒนาระบบประกัน 
- กลุ่มงานเลขานุการ/ธุรการ 
 

เครือข่ายสหวิทยาเขต 
1 เจริญราชเดช 
2 ตักสิลา 
3 บรบือ 
4 พุทธมณฑลเทพปทุม 
5 สารคามใต้ 
6 สะดืออีสาน 
7 พุทธมลคล 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ภาษาไทย 
- ภาษาต่างประเทศ 
- คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
- วิทยาศาสตร์ - สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม   
- การงานอาชีพ – กิจกรรม 
- สุขศึกษาและพลศึกษา 
- ศิลปะ 
 

งานนโยบาย 
- นโยบาย กระทรวง 
- นโยบาย สพฐ. 
- นโยบาย จุดเน้น 
  สพม. 26 
- นโยบาย หน่วยงาน 
  ที่เก่ียวขอ้ง 
- อื่นที่ได้รับมอบหมาย 
  
 

จัดทำแผนการนิเทศ 

ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ  วิเคราะห์  ออกแบบ วางแผน  กำหนดเป้าหมาย รูปแบบการ
นิเทศ 

หรือระบบการนิเทศ ให้สอดคล้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย ต่อเนือ่ง 2 – 3 ปีการศึกษา 

 ดำเนินการตามแผนการนิเทศ (เดือนละ 1 ครั้ง)  

ผลการนิเทศ 
ไม่/

ปรับปรุง/พัฒนา 

ไช่/Y 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปรายงานผลการดำเนินการ /สร้างขวัญกำลังใจผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ 

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถานศึกษา ผู้บริหาร รองผู้บริหาร 
ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรอื่น 38 ค (2) 

สรุปรายงานการประเมินโครงการ /
เผยแพร่  

Flow Chart รูปแบบการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพม.มค 
โดยใช้พื้นที่เปน็ฐาน : รูปแบบ SPACER Model 

ด้านวิชาการ 
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คู่มือ การปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.มค    

 
กรอบภาระงานตามบทบาทหน้าที่ ตามคำสั่ง (318/2563 ลงวันที่  11 พฤศจิกายน 2563) 
 

1. กลุ่มงานหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 
1.1 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษา การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและ 
1.2 ผู้มีความสามารถพิเศษ 
1.3 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
1.4 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

2. กลุ่มงานวัดและประเมินผล 
2.1 งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 

     2.2 งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
 2.3 งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 2.4 งานทดสอบทางการศึกษาระดับโรงเรียน 
3. กลุ่มงานประกันคุณภาพภายใน 

3.1 งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
        3.2 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
        3.3 งานส่งเสริมและประสานงานประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
        3.4 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัยมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา 
        3.5 งานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

4. กลุ่มงานสื่อนวัตกรรม 
4.1 งานส่งเสริม พัฒนาส่ือ นวัตกรรม  

        4.2 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
5. กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

4.1 งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
4.2 งานวางแผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
4.3 งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

6. กลุ่มงานเลขา และงานธุรการ 
 6.1 งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 

        6.2 งานวางแผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
        6.3 งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
   6.4 ประสานงานกับกลุ่มงานภายในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา / นอกเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   6.4 พัฒนาระบบการรับ – ส่งหนังสือ 
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คู่มือ การปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.มค    

 
การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่รับผิดชอบ และงานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  กับโรงเรียนนั้น ๆ ดังนี ้
 
  1. โรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตเจริญราชเดช ประกอบด้วย 

1. โรงเรียนสารคามพิทยาคม 
2. โรงเรียนมหาวิชานุกูล 
3. โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 
4. โรงเรียนกุดรงัประชาสรรค์ 
5. โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ ์

  ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
1. นายโพยม พลเรือง ศึกษานิเทศก์ สพม.26    
2. นางรุจาภา อรรถเวทิน ศึกษานิเทศก์ สพม.26 

  2. โรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตตักสิลา ประกอบด้วย 
1. โรงเรียนผดุงนาร ี
2. โรงเรียนแกดำวิทยาคาร 
3. โรงเรียนมิตรภาพ 
4. โรงเรียนยางวิทยาคม 
5. โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร 

  ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
   1. นางเอมอร  จันทนนตรี       ศึกษานิเทศก์ สพม.26 
   2. ว่าท่ี ร.ท.สุเขตร์ ศรีบุญเรือง  ศึกษานิเทศก์ สพม.26 
  3. โรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตบรบือ ประกอบด้วย 

1. โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 
2. โรงเรียนบรบือ 
3. โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 
4. โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร 
5. โรงเรียนโนนราษีวิทยา 

  ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
1. นางสาวธนาภา  บุญครอบ  ศึกษานิเทศก์ สพม.26 
2. นางสาวอิทธิ์ณณัฎฐ์  นันแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพม.26 

  4. โรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตพุทธมณฑเทพปทุม ประกอบด้วย 
1. โรงเรียนวาปีปทุม 
2. โรงเรียนดงใหญว่ิทยาคม รัชมังคลากิเษก 
3. โรงเรียนประชาพัฒนา 
4. โรงเรียนนาดูนประชาสรรค์ 
5. โรงเรียนดงบงัพิสัยนวการฯ 
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คู่มือ การปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.มค    

 
  ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 

1. นางอรชุมา  ด้วงช้าง  ศึกษานิเทศก์ สพม.26 
2. นายนิมิตต์   การะดี  ศึกษานิเทศก์ สพม.26 

  5. โรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตสารคามใต้ ประกอบด้วย 
1. โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 
2. โรงเรียนปอพานพิทยาคม 
3. โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 
4. โรงเรียนนาภูพิทยาคม 
5. โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 

  ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
1. นางนวพรรด์ิ     นามพุทธา  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
2. นางสาวฐิตารีย์  วิลัยเลิศ   ศึกษานิเทศก์ สพม.26   

  6. โรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตสะดืออีสาน ประกอบด้วย 
1. โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 
2. โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 
3. โรงเรียนเข่ือนพิทยาสรรค์ 
4. โรงเรียนโพนงามวิทยานุกูล 
5. โรงเรียนวงัยาวศึกษาวิทย ์

  ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
1. นางกรนนัท์  วรรณทวี   ศึกษานิเทศก์ สพม.26   
2. นางมิ่งขวญั  หนองขุ่นสาร    ศึกษานิเทศก์ สพม.26   

  6. โรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตพุทธมงคล ประกอบด้วย 
6.1 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 
6.2  โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม 
6.3  โรงเรียนช่ืนชมวิทยาคาร 
6.4  โรงเรียนกันทรวิชัย 
6.5 โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 

  ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
   1. นางดวงใจ  จำปาทอง    ศึกษานิเทศก์ สพม.26   
   2. นางรุ่งฤทัย  รัตนคุณศาสตน ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.26 
   3. นางสาวนงลักษณ์  มีแก้ว    ศึกษานิเทศก์ สพม.26     
 
  มีหน้าที่  ให้คณะศึกษานิเทศก์แต่ละสหวิทยาเขตท่ีได้รับการแต่งต้ังในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา จัดทำแผนพัฒนาในการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาร่วม 
กับโรงเรียนท่ีมอบหมายให้รับผิดชอบ ให้ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหา และหาแนวทาง วิธีการพัฒนา
คุณภาพหรือแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน โรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง และให้มีรายงานผลการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนท่ีได้รับมอบหมาย เมื่อส้ิน
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คู่มือ การปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.มค    

ปีงบประมาณ และส้ินปีการศึกษา เพื่อดูพัฒนาการของโรงเรียน และเมื่อส้ินปีการศึกษาของแต่ละปีเพื่อดูผลการ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขต และให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีการต่อเนื่อง จัดทำ
แผนการเยี่ยมห้องเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมอบหมาย เน้น การเยี่ยมห้องเรียนเต็มเวลาให้ครบ 20 ช่ัวโมง
ต่อสัปดาห์ และกำหนดให้ออกนิเทศติดตามช่วยเหลือครูผู้สอน และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียน
ท่ีได้รับมอบหมายในวันอังคาร พุธ และวันพฤหัสบดี สำหรับวันจันทร์ และวันศุกร์ให้ประชุมรายงานสะท้อนผล
การนิเทศ ติดตาม และการช่วยเหลือครูผู้สอน และงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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คู่มือ การปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.มค    

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ภาระงาน 

ท่ี 
บทบาท/อำนาจ/หน้าที่ 

ตามประกาศ ศธ. 
งาน / เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

บุคคล / หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

1 ประสาน ส่งเสริม 
สนับสนนุและพัฒนา
หลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  และ
หลักสูตรการศึกษา
พิเศษ 
 

 
 
 

 

1. งานประสาน 
ส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 
และสาระการเรียนรู้แกนกลางท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
2. ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนรู้  
แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนวทางการวัดและประเมินผล  
แนวทางการวัดและประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของผู้เรียน รวมทั้งศึกษาสภาพ บริบททางสังคม ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น 
ชุมชน แนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคต 
3. ดำเนินการจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นด้วยกระบวนการทำงานแบบมีส่วน
ร่วม และเผยแพร่ให้สถานศึกษาในสังกัดนำไปใช้ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลาง กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และความต้องการ จุดเน้นของ
สถานศึกษาด้วยกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วม  

1. ผู้อำนวยการ/รอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
2. ศึกษานิเทศก์/ 
กลุ่มนิเทศฯ 
3. คณะกรรมการ 
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
4. ก.ต.ป.น. 
5. ผู้บริหารสถานศึกษาครูและ
บุคลากรทาง 
การศึกษา 
6. กรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น/ชุมชน 
7. หน่วยงานอื่น ๆ  
ในท้องถิ่น 
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คู่มือ การปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.มค    

ตารางที่ 1 (ต่อ) 

ท่ี 
บทบาท/อำนาจ/หน้าที่ 

ตามประกาศ ศธ. 
งาน / เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

บุคคล / หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

   6. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
สถานศึกษา และชุมชนอย่างสม่ำเสมอเพื่อร่วมมือช่วยเหลือกันในการพัฒนา 
และใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
7. นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
เพื่อให้เกิดการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
8. ตรวจสอบประเมินผลคุณภาพหลักสูตร สรุป และรายงาน 
 

 

2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
เพื่อพัฒนาหลักสูตร 
การสอนและ
กระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

1. 1. งานศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย เพื่อ
พัฒนาหลักสูตร  
 

1. ศึกษานโยบาย แผนงาน และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร 
การพัฒนาและใช้หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพครูและผู้เรียน 
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรและประเมินผลการใช้หลักสูตร 
4. ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูให้ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  
เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา   
5. ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดย
ใช้ข้อมูลจากการนิเทศ การวิจัย การประเมินผลการใช้หลักสูตร การประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนระดับช้ันเรียนและระดับสถานศึกษา 
6. นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะนำผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
เพื่อให้เกิดการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ 
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คู่มือ การปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.มค    

ตารางที่ 1 (ต่อ) 

ท่ี 
บทบาท/อำนาจ/หน้าที่ 

ตามประกาศ ศธ. 
งาน / เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

บุคคล / หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
เพื่อพัฒนาหลักสูตร 
การสอนและ
กระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน (ต่อ) 

2. 1. งานศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย เพื่อ
พัฒนาหลักสูตร (ต่อ) 
 
 
 
 

6. นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะนำผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
เพื่อให้เกิดการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ 
7. นำผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
รวมทั้งกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายในการบริหารจัดการหลักสูตรในระดับ 
เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
8. ส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่ความรู้และจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับการ
วิจัยและพัฒนาหลักสูตร 
9. สรุปรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

1. ศึกษานิเทศก์/ 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม  
และประเมินผลการจัด
การศึกษา 
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
3. ผู้เรียน 
 

  2. งานศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย  
เพื่อพัฒนาการสอน
และกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
 

1. ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูให้ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
เพื่อพัฒนาการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตรโดยใช้ข้อมูลจาก
การวิจัยปฏิบัติการและติดตามผลการใช้หลักสูตร การวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ และการนิเทศภายใน 
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อการบริหาร 
จัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูทำวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) เพื่อพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ของครูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

1. ศึกษานิเทศก์/กลุ่มนิเทศฯ 
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
3. ผู้เรียน 
4. หน่วยงาน 
ทางการศึกษาอื่น 
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คู่มือ การปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.มค    

ตารางที่ 1 (ต่อ) 

ท่ี 
บทบาท/อำนาจ/หน้าที่ 

ตามประกาศ ศธ. 
งาน / เร่ือง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

บุคคล / หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

  2. งานศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย  
เพื่อพัฒนาการสอน
และกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
(ต่อ) 

4. นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะนำผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
เพื่อให้เกิดการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
5. นำผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนคุณภาพครูและคุณภาพนักเรียน 
ในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
6. ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้และจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับ 
การวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนโครงการ
กิจกรรมท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับ
การศึกษาข้นพื้นฐาน การศึกษาพิเศษ 

 

3 วิจัย พัฒนา ส่งเสริม 
ติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผล
เก่ียวกับการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 
 

1. งานวิจัย พัฒนา 
ส่งเสริม ติดตาม 
ตรวจสอบ และ
ประเมินผลเกี่ยวกับ
การวัดและ
ประเมินผล ระดับ  
ช้ันเรียนและ
สถานศึกษา 
 

1. ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
สถานศึกษารวมท้ังแนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร 
ในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร และ 
การเทียบโอนผลการเรียน 
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
มีความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตลอดจนความเข้าใจ 
ในเทคนิค วิธีการวัดและประเมินรูปแบบต่าง ๆ โดยเน้นการประเมินตาม 
สภาพจริง 

1. ศึกษานิเทศก์/ 
กลุ่มนิเทศฯ 
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
3.หน่วยงาน 
ทางการศึกษาอื่น 
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คู่มือ การปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.มค    

ตารางที่ 1 (ต่อ) 

ท่ี 
บทบาท/อำนาจ/หน้าที่ 

ตามประกาศ ศธ. 
งาน / เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

บุคคล / หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

 วิจัย พัฒนา ส่งเสริม 
ติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลเกี่ยวกับ
การวัดและประเมินผล
การศึกษา 
(ต่อ) 

1. งานวิจัย พัฒนา 
ส่งเสริม ติดตาม 
ตรวจสอบ และ
ประเมินผลเกี่ยวกับ
การวัดและ
ประเมินผล ระดับ  
ช้ันเรียนและ
สถานศึกษา 
(ต่อ) 

4. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาเครื่องมือท่ีเป็นมาตรฐาน บริหารจัดการ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ 
5. ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตรของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
6. ประสานให้มีการดำเนินการสอนซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการเรียนของ
ผู้เรียน 
7. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และให้คำปรึกษาให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา  
ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
และการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา 
8. วิจัย พัฒนา และประเมินผลการดำเนินงานด้านการวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ระดับช้ันเรียนและสถานศึกษาเพื่อนำผลมาใช้ในการวางแผนยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
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คู่มือ การปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.มค    

ตารางที่ 1 (ต่อ) 

ท่ี 
บทบาท/อำนาจ/หน้าที่ 

ตามประกาศ ศธ. 
งาน / เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

บุคคล / หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

 วิจัย พัฒนา ส่งเสริม 
ติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลเกี่ยวกับ
การวัดและประเมินผล
การศึกษา 
(ต่อ) 

2. งานวิจัย พัฒนา 
ส่งเสริม ติดตาม 
ตรวจสอบ และ
ประเมินผลเกี่ยวกับ
การวัดและ
ประเมินผลระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา 
 

1. ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน 
ระดับสถานศึกษาและระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
2. ประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา  
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร 
ในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
4. กำหนดวิธีการและพัฒนา/จัดทำเครื่องมือท่ีเป็นมาตรฐานสำหรับใช้ประเมินคุณภาพผู้เรียน
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
5. ดำเนินการประเมินคุณภาพของผู้เรียนของสถานศึกษาในสังกัดในรูปแบบ 
ของคณะกรรมการ 
6. วิจัย พัฒนา และประเมินผลการดำเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับช้ัน
เรียน ระดับสถานศึกษา และระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อนำผล 
มาใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา 
7. รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาต่อหน่วยงาน 
ต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อสถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษานำไปใช้เป็นข้อมูล 
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
8. นำผลการวิจัย การประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามาใช้ 
เป็นข้อมูลในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

1. ศึกษานิเทศก์/ 
กลุ่มนิเทศฯ 
2. ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
3.หน่วยงานทาง 
การศึกษาอื่น 
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คู่มือ การปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.มค    

ตารางที่ 1 (ต่อ) 

ท่ี 
บทบาท/อำนาจ/หน้าที่ 

ตามประกาศ ศธ. 
งาน / เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

บุคคล / หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

 วิจัย พัฒนา ส่งเสริม 
ติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลเกี่ยวกับ
การวัดและประเมินผล
การศึกษา 
(ต่อ) 

3. งานวิจัย พัฒนา 
ส่งเสริม ติดตาม 
ตรวจสอบ และ
ประเมินผลเกี่ยวกับ
การวัดและ
ประเมินผลระดับชาติ 
 

1. ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ 
2. ประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ เช่น สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (สทศ.) สำนักทดสอบทางการศึกษา 
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา
เกี่ยวกับการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ 
4. ดำเนินการประเมินคุณภาพของผู้เรียนตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ หรือสำนักทดสอบทางการศึกษากำหนด 
5. รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ต่อสถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษานำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
6. นำผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

1. ศึกษานิเทศก์/ 
กลุ่มนิเทศฯ 
2. ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู และบุคลากรทาง 
การศึกษา 
3. หน่วยงานอื่น ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ สำนักทดสอบ
ทางการศึกษา 
4. สมศ. 
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คู่มือ การปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.มค    

ตารางที่ 1 (ต่อ) 

ท่ี 
บทบาท/อำนาจ/หน้าที่ 

ตามประกาศ ศธ. 
งาน / เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

บุคคล / หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

4 
 

งานวิจัยพัฒนาส่งเสริม  
มาตรฐานการศึกษา 
และการประกัน
คุณภาพ 

1. การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการ
จัดการศึกษา 
 

1. ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทางการปฏิบัติ ตลอดจนกฎเกณฑ์ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
2. ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานการศึกษา แล้ว
นำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา และมาตรฐานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกฝ่าย 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินการตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2553 ว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและ
ความต้องการของชุมชน /ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง รวมทั้งการกำหนดตัวบ่งช้ี 
เกณฑ์ในการแปลผล การตัดสินการผ่านมาตรฐาน   และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระหว่าง
สถานศึกษา 
5. ร่วมกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพท้ังระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
ระดับสถานศึกษา 
6. นิเทศ ติดตาม พัฒนาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
อย่างต่อเนื่อง 
7. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน และจัดทำเอกสารเผยแพร่ผลการดำเนินงาน / วิธีการ
ปฏิบัติท่ีดี 

1. ผู้บริหารระดับ 
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
2. ศึกษานิเทศก์/ 
กลุ่มนิเทศฯ 
3. ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู และบุคลากรทาง 
การศึกษา 
4. คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
5. ก.ต.ป.น. 
6. สมศ. 
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คู่มือ การปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.มค    

ตารางที่ 1 (ต่อ) 

ท่ี 
บทบาท/อำนาจ/หน้าที่ 

ตามประกาศ ศธ. 
งาน / เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

บุคคล / หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

 วิจัย  พัฒนา  ส่งเสริม  
มาตรฐานการศึกษา 
และการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ประเมิน  
ติดตาม และตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 
(ต่อ) 

2. การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 
 

1. วางแผนและจัดทำระบบการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับ
สถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
2. นิเทศ บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถดำเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ดำเนินการตรวจสอบประเมินคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุกแห่ง 
อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 3 ปี นิเทศ ติดตาม ประเมินระบบประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง วิเคราะห์ ผลการตรวจสอบ การประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อ
กำหนดนโยบายในการพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
4. ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ พัฒนาสถานศึกษาท่ียังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์อย่างเป็น
ระบบทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
5. จัดทำ จัดหา เผยแพร่ ระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
6. ประสานงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ส่งเสริมสถานศึกษาให้พร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 
7. สรุปรายงานผลการดำเนินการ จัดทำเอกสาร เผยแพร่ผลการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ และ
นวัตกรรมด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 

1. ผู้บริหารระดับ 
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
2. ศึกษานิเทศก์/ 
กลุ่มนิเทศฯ 
3. ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู และบุคลากร 
ทางการศึกษา 
4. คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
5. ก.ต.ป.น. 
6. สมศ. 
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คู่มือ การปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.มค    

ตารางที่ 1 (ต่อ) 

ท่ี 
บทบาท/อำนาจ/หน้าที่ 

ตามประกาศ ศธ. 
งาน / เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

บุคคล / หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

 

วิจัย  พัฒนา  ส่งเสริม  
มาตรฐานการศึกษา 
และการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ประเมิน  
ติดตาม และตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 
(ต่อ) 

3. การวิจัยพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของแต่ละ
หน่วยงาน 
2. ส่งเสริม สนับสนุนและ/หรือร่วมกับสถานศึกษาดำเนินการวิจัยมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา   
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานำผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษามาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
4. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  
5. นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและ
นำผลมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

1. ผู้บริหารระดับ 
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
2. ศึกษานิเทศก์/ 
กลุ่มนิเทศฯ 
3. ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
4. คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
5. ก.ต.ป.น. 
6. สมศ. 

 

 4. งานประสานงาน
การประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาท่ีเป็นรายงานประจำปี   
2. ให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อขอรับการ
ประเมินภายนอก (ซ้ำ) ตามกรอบระยะเวลาท่ีกำหนด 
3. จัดทำข้อมูลสถานศึกษาท่ีเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ประสานงานกับ
สถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 

1. ผู้บริหารระดับ 
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
2. ศึกษานิเทศก์/ 
กลุ่มนิเทศฯ 
3. ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

 
 
 

11 



18 
 

คู่มือ การปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.มค    

ตารางที่ 1 (ต่อ) 

ท่ี 
บทบาท/อำนาจ/หน้าที่ 

ตามประกาศ ศธ. 
งาน / เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

บุคคล / หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

 

วิจัย  พัฒนา  ส่งเสริม  
มาตรฐานการศึกษา 
และการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ประเมิน  
ติดตาม และตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 
(ต่อ) 

4. งานประสานงาน
การประเมินคุณภาพ
ภายนอก (ต่อ) 

4. ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในการ
ตรวจสอบข้อมูล ผลการประเมินคุณภาพ เพื่อให้ได้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีถูกต้อง
และนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
5. จัด/ส่งเสริมให้บุคลากรของสถานศึกษาอบรม สัมมนา พัฒนาเกี่ยวกับการเตรียมความ
พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
6. นิเทศ ติดตาม กำกับ สถานศึกษาในการดำเนินการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
ให้พร้อมรับและผ่านมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก 
7. สรุปรายงาน สังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อเผยแพร่ และนำไปใช้ ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

4. คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
5. ก.ต.ป.น. 
6. สมศ. 

5 
 

นิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 
 

1. งานส่งเสริม  
และพัฒนาระบบ 
การนิเทศและ 
การจัดกระบวนการ
เรียนรู ้
    

1. รวบรวมจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการนิเทศและการจัด
กระบวนการเรียนรู ้
2. ศึกษาสภาพความต้องการของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
3. จัดทำแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
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คู่มือ การปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.มค    

 
ตารางที่ 1 (ต่อ) 

ท่ี 
บทบาท/อำนาจ/หน้าที่ 

ตามประกาศ ศธ. 
งาน / เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

บุคคล / หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

 

นิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา (ต่อ) 
 

1.1 งานส่งเสริม 
ระบบการนิเทศและ
การจัดกระบวนการ
เรียนรู ้
   1.2 งานพัฒนา
ระบบการนิเทศและ
การจัดกระบวนการ
เรียนรู ้
 

4. ดำเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและโครงการเป็นฐาน 
    4.1 การนิเทศโดยโรงเรียนเป็นฐาน ส่งเสริมการนิเทศภายใน  ส่งเสริมเครือข่ายนิเทศ ครู
แกนนำ ครูภูมิปัญญา  ส่งเสริมการนิเทศภายนอก การนิเทศอย่างมีส่วนร่วม  การระดมพลัง
นิเทศจากทุกฝ่าย 
    4.2 นิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน โรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนดีประจำตำบล 
Education Hub World Class โรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนขนาดเล็ก  โรงเรียนอัจฉริยะภาพ  
โรงเรียนสองภาษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ 
5. จัดทำสรุปรายงานผลและเผยแพร่เทคนิคการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ี
ประสบผลสำเร็จ 

1. ผู้บริหารระดับ 
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
2. ศึกษานิเทศก์/ 
กลุ่มนิเทศฯ 
3. ผู้บริหารสถานศึกษา 
4. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
5. ครูแกนนำ/ครู
ต้นแบบ/ ครูภูมิปัญญา 
6. คณะกรรมการ 
ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น  
ก.ต.ป.น. ฯลฯ 
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คู่มือ การปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.มค    

ตารางที่ 1 (ต่อ) 

ท่ี 
บทบาท/อำนาจ/หน้าที่ 

ตามประกาศ ศธ. 
งาน / เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

บุคคล / หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

 

นิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา (ต่อ) 
 

2. งานส่งเสริมสนับสนุน
เครือข่าย 
การนิเทศของเขตพื้นท่ี
การศึกษาสถานศึกษา 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและ
ชุมชน 
2.1 งานส่งเสริม 

สนับสนุนเครือข่าย 
การนิเทศของเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
2.2 งานส่งเสริม 

สนับสนุนเครือข่าย 
การนิเทศของสถานศึกษา 
2.3 งานส่งเสริม 

สนับสนุนเครือข่าย 
การนิเทศของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

1. ประสานการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
2. จัดทำแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา 
3. ดำเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศใน
รูปแบบต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย 
    3.1 พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หรือสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
    3.2 จัดเวทีวิชาการ เผยแพร่นวัตกรรมองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการและ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู ้
    3.3 จัดต้ังเครือข่าย สถานศึกษา เครือข่ายชุมชนเพื่อการเรียนรู ้
    3.4 จัดต้ังเครือข่ายบุคคล ครูแกนนำ ครูต้นแบบ ชมรมครู ชมรมผู้บริหาร  ชมรม
บุคลากรทางการศึกษา 
4. จัดทำสรุปรายงานและเผยแพร่เทคนิค วิธีการ ส่ือ เครื่องมือ หรือรูปแบบ  
เครือข่ายนิเทศ  และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ 
 

1. ผู้บริหารระดับ 
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
2. ศึกษานิเทศก์/ 
กลุ่มนิเทศฯ 
3. ผู้บริหารสถานศึกษา 
4. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
5. ครูแกนนำ/ครู
ต้นแบบ/ ครูภูมิปัญญา 
6. คณะกรรมการ 
ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น  
ก.ต.ป.น. ฯลฯ 
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คู่มือ การปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.มค    

ตารางที่ 1 (ต่อ) 

ท่ี 
บทบาท/อำนาจ/หน้าที่ 

ตามประกาศ ศธ. 
งาน / เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

บุคคล / หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

 

นิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา (ต่อ) 
 

3. งานนิเทศติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล 
การบริหาร 
จัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
   3.1 นิเทศ ติดตาม การ
บริหารจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
   3.2. ตรวจสอบและ
ประเมินผล 
การบริหารจัดการศึกษา 

1. รวบรวม จัดระบบข้อมูลสารสนเทศตามสภาพปัญหา ความต้องการเกี่ยวกับ
การศึกษาของสถานศึกษา 
2. จัดทำเกณฑ์ดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ เครื่องมือและวิธีการนิเทศการตรวจสอบการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
3. สถานศึกษาดำเนินการประเมินตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑ์และตัวช้ีวัดการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
4. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตาม
เกณฑ์และตัวชี้วัด วิจัยและพัฒนารูปแบบ/วิธีการท่ีเหมาะสม 
5. ดำเนินการพิจารณา คัดเลือกรูปแบบ วิธีการท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน เพื่อ
พัฒนารูปแบบท่ีดี หรือวิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 
6. สรุป อภิปรายผลจากการดำเนินงานนิเทศ ตรวจสอบและประเมินผล 
การจัดการศึกษา วิเคราะห์จุดเด่น จุดควรพัฒนา เพื่อกำหนดแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไข และพัฒนางานต่อไป 
7. เผยแพร่ผลงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือผู้ท่ีสนใจ 
 

1. ผู้บริหารระดับ 
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
2. ศึกษานิเทศก์/ 
กลุ่มนิเทศฯ 
3. ผู้บริหารสถานศึกษา 
4. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
5. ครูแกนนำ/ครู
ต้นแบบ/ ครูภูมิปัญญา 
6. คณะกรรมการท่ี
เกี่ยวข้อง เช่น  
ก.ต.ป.น.  
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คู่มือ การปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.มค    

ตารางที่ 1 (ต่อ) 

ท่ี 
บทบาท/อำนาจ/หน้าที่ 

ตามประกาศ ศธ. 
งาน / เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

บุคคล / หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

6 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
พัฒนา ส่งเสริมและ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลย ี
ทางศึกษา 

1. งานส่งเสริม พัฒนาส่ือ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
 

1. ศึกษาความต้องการส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
2. ดำเนินการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา รวมท้ังส่ือต้นแบบของ
หน่วยงาน เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา 
3. ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถในการ
พัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
4. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา เพื่อนำผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
5. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริมการใช้ส่ือ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

1. ผู้บริหารระดับ 
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
2. ศึกษานิเทศก์/ 
กลุ่มนิเทศฯ 
3. ผู้บริหารสถานศึกษา 
4. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
5. ครูแกนนำ/ครูต้นแบบ/ 
ครูภูมิปัญญา 
6. คณะกรรมการ 
ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น  
ก.ต.ป.น. ฯลฯ 
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คู่มือ การปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.มค    

ตารางที่ 1 (ต่อ) 

ท่ี 
บทบาท/อำนาจ/หน้าที่ 

ตามประกาศ ศธ. 
งาน / เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

บุคคล / หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

 

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
พัฒนา ส่งเสริมและ
พัฒนาส่ือ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยี 
ทางศึกษา (ต่อ) 

2. งานศึกษาค้นคว้า 
วิเคราะห์ วิจัย 
การพัฒนา ส่ือ นวัตกรรม
และเทคโนโลยี 
ทางการศึกษา 
 

1. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยี 
2. วิจัยเพื่อพัฒนาส่ือต้นแบบ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา 
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาท่ีดำเนินการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย  
ได้มีโอกาสแลกเปล่ียน ผลการวิเคราะห์ วิจัย นำไปใช้และเผยแพร่ส่ือนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

1. ผู้บริหารระดับ 
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
2. ศึกษานิเทศก์/ 
กลุ่มนิเทศฯ 
3. ผู้บริหารสถานศึกษา 
4. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
5. ครูแกนนำ/ครู
ต้นแบบ/ ครูภูมิปัญญา 
6. คณะกรรมการท่ี
เกี่ยวข้อง เช่น  
ก.ต.ป.น. ฯลฯ 

7 ปฏิบัติงานเลขานุการ
คณะกรรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา 

งานเลขานุการ
คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

1. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
   1.1 กำหนดขอบข่ายของข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ
และบริหารท่ัวไปของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยศึกษาจากนโยบาย แผนพัฒนา
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี รายงานผลการปฏิบัติงาน จากกลุ่มต่างๆใน
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   1.2 รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดทำระบบข้อมูล สารสนเทศ 

1. 1. ผู้บริหารเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

2. 2. ศึกษานิเทศก์ 
3. 3. กลุ่ม/หน่วยทุกกลุ่ม

ในเขตพื้นท่ี 
4. 4. ก.ป.ต.น. 

 
 
 
 



24 
 

คู่มือ การปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.มค    

ตารางที่ 1 (ต่อ) 

ท่ี 
บทบาท/อำนาจ/หน้าที่ 

ตามประกาศ ศธ. 
งาน / เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

บุคคล / หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

 

ปฏิบัติงานเลขานุการ
คณะกรรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของ
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
(ต่อ) 

งานเลขานุการ
คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ี
การศึกษา (ต่อ) 

1.3 ตรวจสอบข้อมูลและสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
   1.4 เผยแพร่ข้อมูลเป็นเอกสารและทาง Internet ในระบบเครือข่ายและ
สถานศึกษาในเขตพื้นท่ี 
   1.5 รายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ท่ีเป็นข้อมูลและสารสนเทศ ต่อคณะกรร
รมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ถึงจุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา
และข้อเสนอแนะ 

5. หน่วยงานทาง 
การศึกษาอื่น 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

  2. การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและการนิเทศการศึกษา   
    2.1 วิเคราะห์ผลการบริหารและการจัดการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ด้านด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและบริหารท่ัวไป ให้เห็น
จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
    2.2 กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ในแผนพัฒนาคุณภาพการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา 
    2.3 นำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและการนิเทศ
การศึกษา ต่อคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
    2.4 แจ้งแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา 
ให้กลุ่มต่างๆนำไปสู่การดำเนินการตามแผน 
    2.5 ประสานงานกับคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา เพื่อดำเนินการตามแผนและแก้ไขการดำเนินงานระหว่างการปฏิบัติ 
 

1. 1. ผู้บริหารเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

2. 2. ศึกษานิเทศก์ 
3. 3. กลุ่ม/หน่วยทุกกลุ่ม

ในเขตพื้นท่ี 
4. 4. ก.ป.ต.น. 

5. หน่วยงานทางการ
ศึกษาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
 



25 
 

คู่มือ การปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.มค    

ตารางที่ 1 (ต่อ) 

ท่ี 
บทบาท/อำนาจ/หน้าที่ 

ตามประกาศ ศธ. 
งาน / เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

บุคคล / หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

 

ปฏิบัติงานเลขานุการ
คณะกรรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของ
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
(ต่อ) 

งานเลขานุการ
คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ี
การศึกษา (ต่อ) 

3. งานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผล 
    3.1 นำแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและการนิเทศ
การศึกษา มากำหนดจุดเน้น  วิธีการ เครื่องมือและคณะกรรมการการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา 
    3.2 นำเสนอแนวทางจุดเน้น  วิธีการ เครื่องมือและคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศ ต่อคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและ
นิเทศการศึกษา 
    3.3 ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและการนิเทศตามแนวทาง 
ของคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศ 
    3.4  รวบรวม ประมวล และวิเคราะห์ข้อมูลจากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
และการนิเทศ 
    3.5 จัดทำรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและการนิเทศต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา 
    3.6 เผยแพร่ายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและการนิเทศต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษาต่อสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

5. 1. ผู้บริหารเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

6. 2. ศึกษานิเทศก์ 
7. 3. กลุ่ม/หน่วยทุกกลุ่ม

ในเขตพื้นท่ี 
8. 4. ก.ป.ต.น. 

5. หน่วยงานทางการ
ศึกษาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
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คู่มือ การปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.มค    

ตารางที่ 1 (ต่อ) 

ท่ี 
บทบาท/อำนาจ/หน้าที่ 

ตามประกาศ ศธ. 
งาน / เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

บุคคล / หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

8 การปฏิบัติงานร่วมกัน
หรือสนับสนนุการ
ปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่
เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

การปฏิบัติงานร่วมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือ
ท่ีได้รับมอบหมาย 

1. ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจ และบทบาทอำนาจหน้าท่ีของหน่วยงานในสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาเพื่อหาแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน 
2. เสนอแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้มีอำนาจพิจารณาตัดสินใจ 
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและปฏิบัติงานงานร่วมกันหรือสนับสนุน 
หน่วยงานอื่นภายใน-ภายนอกสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตามท่ีได้รับมอบหมาย 
4. ติดตามประเมินผล สรุป และรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงาน 
ภายในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา รวมทั้งเผยแพร่ผลงานต่อหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

1. ผู้บริหารเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
2. ศึกษานิเทศก์ 
3. กลุ่ม/หน่วยทุกกลุ่ม 
ในเขตพื้นท่ี 
4. หน่วยงานทางการ
ศึกษาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
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คู่มือ การปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.มค    
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คู่มือ การปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.มค    

กรอบภาระงานตามบทบาทหน้าที่ ตามคำสั่ง (318/2563 ลงวันที่  11 พฤศจิกายน 2563) 
7. กลุ่มงานหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 

1.1 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษา การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและ 
1.2 ผู้มีความสามารถพิเศษ 
1.3 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
1.4 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

8. กลุ่มงานวัดและประเมินผล 
2.1 งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 

     2.2 งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
 2.3 งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 2.4 งานทดสอบทางการศึกษาระดับโรงเรียน 
9. กลุ่มงานประกันคุณภาพภายใน 

3.1 งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
        3.2 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
        3.3 งานส่งเสริมและประสานงานประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
        3.4 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัยมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา 
        3.5 งานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

10. กลุ่มงานสื่อนวัตกรรม 
4.1 งานส่งเสริม พัฒนาส่ือ นวัตกรรม  

        4.2 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
11. กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

4.1 งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
4.2 งานวางแผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
4.3 งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

12. กลุ่มงานเลขา และงานธุรการ 
 6.1 งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 

        6.2 งานวางแผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
        6.3 งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
   6.4 ประสานงานกับกลุ่มงานภายในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา / นอกเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   6.4 พัฒนาระบบการรับ – ส่งหนังสือ 
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คู่มือ การปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.มค    

การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่รับผิดชอบ และงานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน 
  นั้น ๆ ดังนี ้
  1. โรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตเจริญราชเดช ประกอบด้วย 

6. โรงเรียนสารคามพิทยาคม 
7. โรงเรียนมหาวิชานุกูล 
8. โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 
9. โรงเรียนกุดรงัประชาสรรค์ 
10. โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ ์

  ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
1. นายโพยม พลเรือง ศึกษานิเทศก์ สพม.26    
2. นางรุจาภา อรรถเวทิน ศึกษานิเทศก์ สพม.26 

  2. โรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตตักสิลา ประกอบด้วย 
6. โรงเรียนผดุงนาร ี
7. โรงเรียนแกดำวิทยาคาร 
8. โรงเรียนมิตรภาพ 
9. โรงเรียนยางวิทยาคม 
10. โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร 

  ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
   1. นางเอมอร  จันทนนตรี      ศึกษานิเทศก์ สพม.26 
   2. ว่าท่ี ร.ท.สุเขตร์ ศรีบุญเรื่อง ศึกษานิเทศก์ สพม.26 
  3. โรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตบรบือ ประกอบด้วย 

6. โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 
7. โรงเรียนบรบือ 
8. โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 
9. โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร 
10. โรงเรียนโนนราษีวิทยา 

  ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
3. นางสาวธนาภา  บุญครอบ  ศึกษานิเทศก์ สพม.26 
4. นางสาวอิทธิ์ณณัฎฐ์  นันแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพม.26 

  4. โรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตพุทธมณฑเทพปทุม ประกอบด้วย 
6. โรงเรียนวาปีปทุม 
7. โรงเรียนดงใหญว่ิทยาคม รัชมังคลากิเษก 
8. โรงเรียนประชาพัฒนา 
9. โรงเรียนนาดูนประชาสรรค์ 
10. โรงเรียนดงบงัพิสัยนวการฯ 
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คู่มือ การปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.มค    

  ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
3. นางอรชุมา   ด้วงช้าง ศึกษานิเทศก์ สพม.26 
4. นายนิมิตต์    การะดี ศึกษานิเทศก์ สพม.26 

  5. โรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตสารคามใต้ ประกอบด้วย 
1. โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 
2. โรงเรียนปอพานพิทยาคม 
3. โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 
4. โรงเรียนนาภูพิทยาคม 
5. โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 

  ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
3. นางนวพรรด์ิ     นามพุทธา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
4. นางสาวฐิตารีย์  วิลัยเลิศ  ศึกษานิเทศก์ สพม.26   

  6. โรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตสะดืออีสาน ประกอบด้วย 
6. โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 
7. โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 
8. โรงเรียนเข่ือนพิทยาสรรค์ 
9. โรงเรียนโพนงามวิทยานุกูล 
10. โรงเรียนวงัยาวศึกษาวิทย์ 

  ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
3. นางกรนนัท์ วรรณทวี  ศึกษานิเทศก์ สพม.26   
4. นางมิ่งขวญั  หนองขุ่นสาร   ศึกษานิเทศก์ สพม.26   

  6. โรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตพุทธมงคล ประกอบด้วย 
6.1  โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 
6.2  โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม 
6.3  โรงเรียนช่ืนชมวิทยาคาร 
6.4  โรงเรียนกันทรวิชัย 
6.5  โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 

  ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
   1. นางดวงใจ  จำปาทอง    ศึกษานิเทศก์ สพม.26   
   2. นางรุ่งฤทัย  รัตนคุณศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ สพม.26 
   3. นางสาวนงลักษณ์ มีแก้ว    ศึกษานิเทศก์ สพม.26     
 
  มีหน้าที่  ให้คณะศึกษานิเทศก์แต่ละสหวิทยาเขตท่ีได้รับการแต่งต้ังในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา จัดทำแผนพัฒนาในการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาร่วม 
กับโรงเรียนท่ีมอบหมายให้รับผิดชอบ ให้ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหา และหาแนวทาง วิธีการพัฒนา
คุณภาพหรือแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน โรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง และให้มีรายงานผลการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนท่ีได้รับมอบหมาย เมื่อส้ิน
ปีงบประมาณ และส้ินปีการศึกษา เพื่อดูพัฒนาการของโรงเรียน และเมื่อส้ินปีการศึกษาของแต่ละปีเพื่อดูผลการ
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พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขต และให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีการต่อเนื่อง จัดทำ
แผนการเยี่ยมห้องเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมอบหมาย เน้น การเยี่ยมห้องเรียนเต็มเวลาให้ครบ 20 ช่ัวโมง
ต่อสัปดาห์ และกำหนดให้ออกนิเทศติดตามช่วยเหลือครูผู้สอน และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียน
ท่ีได้รับมอบหมายในวันอังคาร พุธ และวันพฤหัสบดี สำหรับวันจันทร์ และวันศุกร์ให้ประชุมรายงานสะท้อนผล
การนิเทศ ติดตาม และการช่วยเหลือครูผู้สอน และงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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