


๒ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

การจดัการศึกษา 

แนวคิด

�̈»n¤�·Á�«��·��µ¤�Â¨ ³�¦ ³ Á¤ ·��̈�µ¦ �́��µ¦ «¹�¬ µ� Îµ�́��µ�Á��¡ ºÊ��̧É�µ¦ «¹�¬ µ

Á�È��̈»n¤�µ��ÎµÁ�·��µ¦ Á�̧É¥ª �́��µ¦ �·Á�«�µ¦ «¹�¬ µ�ª ·Á�¦ µ³®r�ª ·�́¥���·��µ¤���¦ ª� °��Â¨ ³
ประเมนิผลการพฒันาระบบการบ¦ ·®µ¦ Â¨ ³�µ¦ �́��µ¦ «¹�¬µÁ¡ ºÉ° Ä®o �µ�«¹�¬µ¤�̧ª µ¤Á�o¤Â�È�

ในการบรหิารและการจดัการเรยีนการสอนได้อย่างมคีุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทยีมกนัโดยยดึ

โรงเรยีนเป็นฐาน ส่งผลให้ ผู้เรยีน�́Ê�Ä�¦ ³�����°�¦ ³��Â¨ ³�µ¤° �́¥µ«¥́��Á�·��µ¦ Á¦ ¥̧�¦ ¼o�µ¤
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการศกึษา

วตัถปุระสงค ์

๑. Á¡ ºÉ° Ä®o¤ Â̧�ª�µ��µ¦�·Á�«��µ¦�¦ ·®µ¦ Â¨ ³�µ¦ �́��µ¦ «¹�¬µÄ�Á��¡ ºÊ��̧É�µ¦ «¹�¬ µ
และสถานศกึษา 

 ๒. Á¡ ºÉ°  n�Á ¦ ·¤Ä®o �µ�«¹�¬µ¤�̧ª µ¤Á�o¤Â�È�Ä��µ¦�¦ ·®µ¦ �́��µ¦ ®¨ �́ ¼�¦  �µ�«¹�¬µ

และจดักระบวนการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งมคีุณภาพ 
๓. Á¡ ºÉ°  n�Á ¦ ·¤Ä®o �µ�«¹�¬µ�¤¦̧ ³���¦ ³�́��»ณภาพภายในสถานศกึษาตามมาตรฐาน 

การศกึษาชาต ิ
 ๔. Á¡ ºÉ°  n�Á ¦ ·¤�µ¦ ¡ �́�µ��µ¦ ª �́Â¨ ³�¦ ³Á¤ ·��̈�µ¦ «¹�¬µ��µ¦ ¡ �́�µ ºÉ°��ª �́�¦ ¦ ¤และ

เทคโนโลยทีางการศกึษา ใหม้คีุณภาพ 
 ๕.  Á¡ ºÉ° ¡ �́�µ¦ ³���µ¦�·Á�«�·��µ¤��¦ ª� °��Â̈ ³�¦ ³Á¤ ·��̈�µ¦�¦ ·®µ¦ �́��µ¦ «¹�¬µ�

๖.  Á¡ ºÉ°  n�Á ¦ ·¤��µ¦ «¹�¬ µ�ª ·�́¥�Â¨ ³ ¡ �́�µÄ®oÁ��¡ ºÊ��̧É�µ¦ «¹�¬ µÂ¨ ³  �µ�«¹�¬ µ�
มคีุณภาพไดม้าตรฐาน 

ขอบข่ายภารกิจ

 ๑.  งานธุรการ 

 ๒.  �̈»n¤�µ�¡ �́�µ®¨ �́ ¼�¦�µ¦ «¹�¬µ�́Ê�¡ ºÊ��µ�Â¨ ³�¦ ³�ª��µ¦ Á¦ ¥̧�¦ ¼o
     ๒.๑  งานส่งเสรมิพฒันาหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั การศกึษาพเิศษ  ผูด้อ้ยโอกาส

และผูม้คีวามสามารถพเิศษ 
     ๒.๒  �µ� n�Á ¦ ·¤¡ �́�µ®¨ �́ ¼�¦�µ¦ «¹�¬µ�́Ê�¡ ºÊ��µ�

      ๒.๓  งานศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห ์วจิยั การพฒันาหลกัสตูรและกระบวนการเรยีนรู ้



๓ 

 ๓.  กลุ่มงานวดัและประเมนิผลการศกึษา 

      ๓.๑  งานส่งเสรมิการวดัและประเมนิผลการศกึษา 

      ๓.๒   งานส่งเสรมิและพฒั�µÁ�¦ ºÉ°�¤ º° ª �́Â¨ ³�¦ ³Á¤ ·��̈�µ¦ «¹�¬µ
      ๓.๓   งานตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการวดัและประเมนิผลการศกึษา 

      ๓.๔   งานทดสอบทางการศกึษา 
  ๔.  �̈»n¤�µ� n�Á ¦ ·¤Â¨ ³ ¡ �́�µ ºÉ°��ª �́�¦ ¦ ¤Â¨ ³ Á��Ã�Ã̈ ¥�̧µ��µ¦ «¹�¬µ

    ๔.๑   �µ� n�Á ¦ ·¤��¡ �́�µ ºÉ°���ª�́�¦ ¦ ¤Â¨ ³ Á��Ã�โลยทีางการศกึษา 
      ๔.๒   �µ�«¹�¬ µ��o��ª oµ�ª ·Á�¦ µ³ ®r�ª ·�́¥��µ¦ ¡ �́�µ ºÉ°��ª �́�¦ ¦ ¤Â¨ ³ Á��Ã�Ã̈ ¥¸

ทางการศกึษา 
 ๕.  กลุ่มงานนิเทศ ตดิตามและประเมนิผลระบบบรหิารและการจดัการศกึษา

       ๕.๑  งานส่งเสรมิและพฒันาระบบการนิเทศและการจดักระบวนการเรยีนรู ้
      ๕.๒  งานส่�Á ¦ ·¤ �́� �»��Á�¦ º°�nµ¥�µ¦�·Á�«�°�Á��¡ ºÊ��̧É�µ¦ «¹�¬µ� �µ�«¹�¬µ

®�nª ¥�µ��̧ÉÁ�̧É¥ª�o°��Â¨ ³�»¤��
               ๕.๓  งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัด 

�µ¦ «¹�¬µ�́Ê�¡ ºÊ��µ��°� �µ�«¹�¬µ
     ๕.๔  งานศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห ์วจิยัการพฒันาระบบบรหิารและการจดัการศกึษา 

๖.  กลุ่มงานส่งเสรมิพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา 

      ๖.๑ งานส่งเสรมิการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
      ๖.๒   งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศกึษา 

     ๖.๓  งานส่งเสรมิและประสานงานการประกนัคุณภาพภายในและภายนอกสถานศกึษา 
     ๖.๔  งานศกึษาคน้ควา้  วเิคราะห ์ วจิยั มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศกึษา 

 ๗.  กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนิเทศการศกึษา 
     ๗.๑  งานพฒันาระบบขอ้มลูและสารสนเทศ 

      ๗.๒  งานวางแผนการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนิเทศการศกึษา     
  ๗.๓  งานรายงานผลการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนิเทศการศกึษา 



๔ 

 งานส่งเสรมิพฒันาหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั 
การศกึษาพเิศษและผูม้คีวามสามารถพเิศษ 

 �µ� n�Á ¦ ·¤¡ �́�µ®¨ �́ ¼�¦�µ¦ « ¹�¬µ�́Ê�¡ ºÊ��µ�

 งานศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห ์วจิยั การพฒันาหลกัสตูรและ 
กระบวนการเรยีนรู ้

 งานส่งเสรมิการวดัและประเมนิผลการศกึษา 

 �µ� n�Á ¦ ·¤¡ �́�µÁ�¦ ºÉ°�¤ º° ª �́�̈Â¨ ³�¦ ³ Á¤ ·��̈�µ¦ « ¹�¬µ

 งานตดิตามตรวจสอบและประเมนิผลการวดัและประเมนิผลการศกึษา 

 งานทดสอบทางการศกึษา 

 �µ� n�Á ¦ ·¤¡ �́�µ ºÉ°�ª �́�¦ ¦ ¤Â¨ ³ Á��Ã�Ã̈ ¥�̧µ��µ¦ « ¹�¬µ

 งานศกึษาค�้�ª oµ�ª ·Á�¦ µ³®r�ª ·�́¥�¡ �́�µ ºÉ°�ª �́�¦ ¦ ¤Â¨ ³
เทคโนโลยทีางการศกึษา 

 งานส่งเสรมิและพฒันาระบบการนิเทศและการจดักระบวนการเรยีนรู ้

 �µ� n�Á ¦ ·¤� �́� �»�Á�¦ º°�nµ¥�µ¦ �·Á�«�°�Á��¡ ºÊ��̧É�µ¦ « ¹�¬µ�
 �µ�«¹�¬µ�®�nª ¥�µ��̧ÉÁ�̧É¥ª�o°�Â¨ ³�»¤��

 งานนิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการบรหิารและ 
�µ¦ �́��µ¦ « ¹�¬µ�́Ê�¡ ºÊ��µ��°� �µ�«¹�¬µ

 งานศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห ์วจิยัการพฒันาระบบบรหิารและ 
การจดัการศกึษา 

 งานส่งเสรมิการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 

 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศกึษา 

 งานส่งเสรมิและประสานงานการประกนัคุณภาพภายในและ 
ภายนอกสถานศกึษา 

 งานศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห ์วจิยัมาตรฐานและการประกนั 
คุณภาพการศกึษา 

 งานพฒันาระบบขอ้มลูและสารสนเทศ 

 งานวางแผนการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนิเทศ 
การศกึษา 

 งานรายงานผลการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนิเทศ 
การศกึษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา

กลุ่มงานวดัและประเมินผล

การศึกษา 

กลุ่มงานพฒันาหลกัสตูรการศึกษา

�́Ê�¡ ºÊ��µ�Â¨ ³�¦ ³�ª��µ¦ Á¦ ¥̧�¦ ¼o

�̈ »n¤�µ� n�Á ¦ ·¤ Â¨ ³ ¡ �́�µ ºÉ° �ª �́�¦ ¦ ¤

และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

งานธรุการ

กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผล

ระบบบริหารและการจดัการศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริมพฒันาระบบการประกนั

คณุภาพการศึกษา

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ 

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

และนิเทศการศึกษา



๕ 

๑. งานธรุการ 

�́Ê��° �Â¨ ³ Â�ª�µ¦ ปฏิบติั

 ๑. ศึกษา วเิคราะห์ วางแผนจดัระบบข้อมูลสารสนเทศและการบรหิารงานของกลุ่ม  
ใหส้ามารถดาํเนินงานตามภารกจิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 ๒. ศกึษา วเิคราะห์ สภาพของกลุ่ม  และออกแบบ  ระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม  
Â¨ ³  °��̈o°��́���¦ ³���µ� µ¦�¦ ¦ ��°� Îµ�́��µ�Á��¡ ºÊ��̧É�µ¦ «¹กษา 

 ๓. �ÎµÁ�·��µ¦ Á�̧É¥ª �́��µ¦�¦ ³�»¤£µ¥Ä��̈»n¤
 ๔. ประสานงานกับกลุ่ม° ºÉ�Ä� Îµ�́��µ� หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการ 

�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°��́��µ¦�¦ ·®µ¦ �µ��°��̈»n¤
 ๕. ประสานการดําเนินงานประชาสมัพนัธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่ม ให้คร ู 

�»�̈µ�¦�µ��µ¦ «¹�¬µ��Â¨ ³�¦ ³�µ���́Éวไปทราบ 
 ๖. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของกลุ่ม 

�̈  ÎµÁ¦ È��̧É�µ�®ª �́

 การปฏบิตังิานของบุคลากรในกลุ่มงานเป็นระบบ สะดวก รวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ 

 กฎ®¤µ¥��¦ ³ Á�̧¥�Â¨ ³ Á° � µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª�o° �

 ๑. ระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ Â¨ ³�̧ÉÂ�oÅ�Á¡ ·É¤Á�·ม 

 ๒. ระเบยีบว่าดว้ยการรกัษาความปลอดภยัแห่งชาต ิ พ.ศ. ๒๕๑๗ 
 ๓. พระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 ๔. ระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการใหข้่าวและบรกิารข่าวสารของทางราชการ 
พ.ศ.  ๒๕๒๙ Â¨ ³ �̧ÉÂ�oÅ�Á¡ ·É¤Á�·¤

 ๕. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการข่าวราชการ  
พ.ศ. ๒๕๒๕ Â¨ ³ �̧ÉÂ�oÅ�Á¡ ·É¤Á�·¤



๖ 

๒. �̈ »n¤�µ�¡ �́�µ®¨ �́ ¼�¦ �µ¦ « ¹�¬µ�́Ê�¡ ºÊ��µ�Â¨ ³�¦ ³�ª��µ¦ Á¦ ¥̧�¦ ¼o

 ๒.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึ กษาปฐมวัย การศึ กษาพิ เศษ 

ผูด้้อยโอกาสและผูมี้ความสามารถพิเศษ

�́Ê��° �Â¨ ³ Â�ª�µ¦ ปฏิบติั

 ๑. ศึกษานโยบายของรฐับาล กระทรวงศึกษาธกิาร และสํานักงานคณะกรรมการ 

�µ¦ «¹�¬ µ�́Ê�¡ ºÊ��µ��¦ ª ¤ �́Ê�ª ·Á�¦ µ³ ®rÂ�ª Ã�o¤Â¨ ³�·«�µ�Ä��µ¦ �́��µ¦ «¹�¬ µ��¤ ª ¥́
การศกึษาพเิศษ  ผูด้อ้ยโอกาส  และผูม้คีวามสามารถพเิศษ 

  ๒. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี
�ªµ¤ µ¤µ¦ �¡ ·Á«¬��́Ê�Ä�Â¨ ³�nµ��¦ ³Á�«

 ๓. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้สถานศึกษามคีวามพร้อมในการจดัการศึกษาปฐมวยั 

�µ¦ «¹�¬µ¡ ·Á«¬���¼o�o° ¥Ã°�µ Â¨ ³�¼o¤�̧ª µ¤ µ¤µ¦ �¡ ·Á«¬���Ä�¦ ¼�Â���̧ÉÁ®¤µ³  ¤�́�«�́¥£µ¡
ของสถานศกึษา โดย 

          ๓.๑  พฒันาคร ู ผูบ้รหิาร ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ สามารถจดัการศกึษาปฐมวยั 
�µ¦ «¹�¬ µ¡ ·Á«¬��¼o�o° ¥Ã° �µ �Â¨ ³�¼o¤�̧ª µ¤  µ¤µ¦ �¡ ·Á«¬�Â¨ ³�ÎµÁ�·��µ¦ ª ·�́¥Ä��́Ê�Á¦ ¥̧�

Á¡ ºÉ° ¡ �́�µ®¨ �́ ¼�¦ Å�o
         ๓.๒  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและ

หน่วยงาน 
�̧ÉÁ�̧É¥ª�o° �Ä��µ¦ �́��Îµ®¨ �́ ¼�¦ �µรศึกษาปฐมวยั การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ม ี

ความสามารถพเิศษ 

กลุ่มงานพฒันา

หลกัสตูรการศึกษา 

�́Ê�¡ ºÊ��µ�Â¨ ³

กระบวนการเรียนรู้

งานสง่เสรมิพฒันาหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั 
การศกึษาพเิศษ ผูด้อ้ยโอกาสและผูม้คีวามสามารถ
พเิศษ

�µ� n�Á ¦ ·¤¡ �́�µ®¨ �́ ¼�¦�µ¦ «¹�¬µ�́Ê�¡ ºÊ��µ�

งานศกึษาคน้ควา้  วเิคราะห ์วจิยั  การพฒันาหลกัสตูร
และกระบวนการเรยีนรู ้



๗ 

  ๔.  นิเทศ ตดิตาม และประเมนิผลการพฒันาหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั การศกึษา

พิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มคีวามสามารถพิเศษ และให้ความช่วยเหลอืสถานศึกษาในด้าน 

�µ¦ ¡ �́�µ®¨ �́ ¼�¦ ° ¥nµ��n° Á�ºÉ°�
 ๕.  ประสานคª µ¤¦ nª ¤¤ º° �́�®�nª ¥�µ�° ºÉ����̧É�́��µ¦ «¹�¬µ��¤ª ¥́���µ¦ «¹�¬µ¡ ·Á«¬�

�¼o�o° ¥Ã°�µ �Â¨ ³ ¤�̧ª µ¤ µ¤µ¦ �¡ ·Á«¬��Á�n���°��r�¦���¦ °� nª��o°��·É��Á�È��o�

�̈  ÎµÁ¦ È��̧É�µ�®ª �́

นักเรยีนก่อนวยัเรยีน ผู้มคีวามบกพร่องทางร่างกาย สตปิญัญา ผูด้้อยโอกาสและผู้มี

ความสามารถพเิศษได้มÃี°�µ Á�oµ¦ �́�µ¦ «¹�¬µ° ¥nµ��́Éª�¹��Ä� �µ�«¹�¬µ�̧É�́��µ¦ Á¦ ¥̧�¦ ¼oÃ�¥
�¦ ¼Â¨ ³�¼o�¦ ·®µ¦  �µ�«¹�¬µ�̧É¤�̧ª µ¤¦ ¼o��ª µ¤Á�oµÄ�Â¨ ³ ¤�̧ª µ¤ µ¤µ¦ �Ä��µ¦ ¡ �́�µ®¨ �́ ¼�¦ Ä®o

เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายและมคีวามทนัสมยัอยูเ่สมอ

  กฎ®¤µ¥��¦ ³ Á�̧¥�Â¨ ³ Á° � µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª�o° �

 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ Â¨ ³ �̧ÉÂ�oÅ�Á¡ ·É¤Á�·¤

 ๒.๒ �µ� n�Á ¦ ·¤ ¡ �́�µ®¨ �́ ¼�¦ �µ¦ « ¹�¬µ�́Ê�¡ ºÊ��µ�

�́Ê��° �Â¨ ³ Â�ª�µ¦ ��·�́�·

  ๑.  «¹�¬ µ®¨ �́ ¼�¦ �µ¦ «¹�¬ µ�́Ê�¡ ºÊ��µ��¡ »��«�́¦ µ��๒๕๔๔ และมาตรฐาน 

�µ¦ Á¦ ¥̧�¦ ¼o�́Ê���๘ �̈»n¤ µ¦ ³�¦ ª ¤�́Ê��·��¦ ¦ ¤¡ �́�µ�¼oÁ¦ ¥̧�
  ๒.  ศกึษา รวบรว¤�o° ¤¼̈Â¨ ³ �́��Îµ¦ ³�� µ¦  �Á�«�¦ ª ¤�́Ê� n�Á ¦ ·¤Ä®o �µ�«¹�¬ µ

�ÎµÁ�·��µ¦ �́��̧Ê
       ๒.๑  «¹�¬ µ®¨ �́�µ¦ �Â�ª�·���§¬ �̧Â¨ ³�µ�ª ·�́¥Á�̧É¥ª �́��µ¦ �¦ ·®µ¦ �́��µ¦

หลกัสตูร 
       ๒.๒  ¦ ª �¦ ª ¤�o° ¤¼̈Â®¨ n�Á¦ ¥̧�¦ ¼oÂ¨ ³ £¼¤ ·�́��µ�o° ��·É��̧ÉÁ�̧É¥ª �́��µ¦ �¦ ·®µ¦

จดัการหลกัสตูร  
  ๓.  พฒันาครู  ผู้บรหิารสถานศึกษา ให้มคีวามรู้ ความเขา้ใจในการจดัทําหลกัสูตร

สถานศกึษา 
  ๔.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจดัทําหลักสูตรสถานศึกษา โดยการม ี

ส่วนรว่มของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทุกฝา่ย
  ๕.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น โรงเรียน 

๒ ภาษา โรงเรยีนตามแนวพุทธ โรงเรียนกีฬา โรงเรยีนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรยีน
อจัฉรยิะ    

  ๖. ส่ งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น Home School  

�µ¦ «¹�¬µ�̧É�́�Ä� �µ��¦ ³�°��µ¦�² ¨ ² �Á�È��o�



๘ 

  ๗.  ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรยีนรูแ้ละจดัการเรยีนรูต้ามแนวปฏริูป

�¦ ³�ª��µ¦ Á¦ ¥̧�¦ ¼o�̧ÉÁ�o��¼oÁ¦ ¥̧�Á�È� Îµ�́�

  ๘.  ส่งเสรมิและสนับสนุนให้สถานศึกษา พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา โดยใช้ขอ้มูล
�µ��µ¦ ª ·�́¥Ä��́Ê�Á¦ ¥̧�Â¨ ³�µ¦ �·Á�«£µ¥Ä�

  ๙. �ÎµÁ�·��µ¦ �·Á�«��Îµ�́���·��µ¤�µ¦ ¡ �́�µ®¨ �́ ¼�¦ �µ¦ «¹�¬ µ�́Ê�¡ ºÊ��µ��°�

สถานศกึษา และนําขอ้มลูมาใชใ้นการวางแผนพฒันา  

�̈  ÎµÁ¦ È��̧É�µ�®ª �́

�́�Á¦ ¥̧�ª ¥́Á¦ ¥̧��»����̧É° ¥¼nÄ� �µ�«¹�¬µ�́Ê�¡ ºÊ��µ�Å�o¦ �́�µ¦ �́��µ¦ Á¦ ¥̧�¦ ¼oÃ�¥�¦ ¼

Â¨ ³�¼o�¦ ·®µ¦  �µ�«¹�¬µ�̧É¤�̧ª µ¤¦ ¼o��ª µ¤Á�oµÄ��µ¦ «¹�¬µ�́Ê�¡ ºÊ��µ��µ¤Â�ª��·¦ ¼��µ¦ Á¦ ¥̧�¦ ¼o��
และมคีวามสามารถในการพฒันาหลกัส�ู¦ �µ¦ «¹�¬µ�́Ê�¡ ºÊ��µ�

  กฎ®¤µ¥��¦ ³ Á�̧¥�Â¨ ³ Á° � µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª�o° �

 ๑.  พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ Â¨ ³ �̧ÉÂ�oÅ�Á¡ ·É¤Á�·¤
 ๒.  ®¨ �́ ¼�¦�µ¦ «¹�¬µ�́Ê�¡ ºÊ��µ��¡ .ศ. ๒๕๔๔ 

 ๒.๓ งานศึกษา ค้นคว้า  วิเคราะห ์วิจยัการพฒันาหลกัสตูรและกระบวนการ

เรียนรู้ 

�́Ê��° �Â¨ ะแนวการปฏิบติั

 ๑. «¹�¬µ £µ¡ �́�®µ��µ�ª ·�́¥Á�̧É¥ª �́��µ¦ ¡ �́�µ®¨ �́ ¼�¦ Â¨ ³�¦ ³�ª��µ¦ Á¦ ¥̧�¦ ¼o
 ๒. ดาํเนินการวจิยัการบรหิารหลกัสตูรและกระบวนการเรยีนรู ้  

 ๓.  สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั การพัฒนาหลกัสูตร และการจดักระบวน 
�µ¦ Á¦ ¥̧�¦ ¼o�°��¦ ¼��¼o�¦ ·®µ¦ �̈°����¼oÁ�̧Éยวขอ้ง    

 ๔. Á�¥Â¡ ¦ n�̈�µ��µ¦ «¹�¬ µ�ª ·�́¥Á�̧É¥ª �́��µ¦ ¡ �́�µ®¨ �́ ¼�¦ �Â¨ ³�µ¦ ¡ �́�µ
กระบวนการเรยีนรู ้

 ๕.  �Îµ�̈ �µ¦ ª ·�́¥ Å��Îµ®���Ã¥�µ¥Á¡ ºÉ° ¡ �́�µ�µ��¦ ·®µ¦ ®¨ �́ ¼�¦ �Â¨ ³
กระบวนการเรยีนรู ้

�̈  ÎµÁ¦ È��̧É�µ�®ª �́

 �µ�«¹�¬µ¤�̧̈�µ¦ «¹�¬µ�ª ·�́¥�Á¡ ºÉ° ¡ �́�µหลกัสตูรและกระบวนการเรยีนรู ้

��®¤µ¥�¦ ³ Á�̧¥��Â¨ ³ Á° � µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª�o° �

 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ Â¨ ³ �̧ÉÂ�oÅ�Á¡ ·É¤Á�·¤



๙ 

๓. กลุ่มงานวดัและประเมินผลการศึกษา 

 ๓.๑ งานส่งเสริมการวดัและประเมินผลการศึกษา

�́Ê��อนและแนวการปฏิบติั

 ๑.  n�Á ¦ ·¤ Ä®o�¦ ¼¡ �́�µ��Á° ��Ã�¥«¹�¬ µ®µ�ª µ¤ ¦ ¼oÁ�̧É¥ª �́�ª ·�̧�µ¦ ª �́�̈�Â¨ ³
ประเมนิผลการศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ  และการศกึษาตามอธัยาศยั 

 ๒.  n�Á ¦ ·¤Â¨ ³ ¡ �́�µ�¼o�¦ ·®µ¦ ��¦ ¼Ä®oÄ�oª ·�̧�µ¦ �̧É®¨ µ�®¨ µ¥Ä��µ¦ ª �́Â¨ ³�¦ ³Á¤ ·��̈
Ä� �µ�«¹�¬µ�́Ê��µ¦ «¹�¬µÄ�ระบบ การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั 

 ๓. ศกึษา วเิคราะห ์ รปูแบบ  วธิกีารในการพฒันาแนวทางการวดัผลและประเมนิผล 
Ä� �µ�«¹�¬µ�́Ê��µ¦ «¹�¬µÄ�¦ ³�����µ¦ «¹�¬µ�°�¦ ³���Â¨ ³�µ¦ «¹�¬µ�µ¤° �́¥µ«¥́

 ๔. จดัทาํคู่มอืการวดัผล เทยีบโอนผลการศกึษาสําหรบัการศกึษาในระบบ การศกึษา

นอกระบบ  และการศกึษาตามอธัยาศยั 

�̈  ÎµÁ¦ È��̧É�µ�®ª �́

 ๑. �¦ ¼Â¨ ³�¼oÁ�̧É¥ª�o°�¤�̧ª µ¤¦ ¼o��ª µ¤Á�oµÄ�Á�̧É¥ª �́��µ¦ ª �́�̈�µ¦ Á¦ ¥̧�¦ ¼o�°��́�Á¦ ¥̧��
�́Ê��µ¦ ª �́�̈�µ¦ «¹�¬µÄ�¦ ³����µ¦ «¹�¬µ�°�¦ ³���Â¨ ³�µ¦ «¹�¬µ�µ¤° �́¥µ«¥́

 ๒. การวัดผลและประเมินผลสอดคล้องตามแนวทางการจัดการศึกษาตาม

พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ. ๒๕๔๒ Â¨ ³ �̧ÉÂ�oÅ�Á¡ ·Éมเตมิ และตามสาระการเรยีนรู้
ของ®¨ �́ ¼�¦  �µ�«¹�¬µ�́Ê�¡ ºÊ��µ�

 ๓. �¦ ¼Â¨ ³�¼o�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°�Ä�oª ·�̧�µ¦ �̧É®¨ µ�®¨ µ¥Ä��µ¦ ª �́Â¨ ³�¦ ³ Á¤ ·��̈�Â¨ ³�Îµ�̈
การวดัและประเมนิผลไปพฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีนแต่ละบุคคล 

กลุ่มงานวดัและ

ประเมินผล

การศึกษา

งานสง่เสรมิการวดัและประเมนิผลการศกึษา

งานตดิตาม  ตรวจสอบ และประเมนิผลการวดัและ
ประเมนิผลการศกึษา 

งานทดสอบทางการศกึษา 

�µ� n�Á ¦ ·¤Â¨ ³ ¡ �́�µÁ�¦ ºÉ°�¤º° ª �́Â¨ ³�¦ ³ Á¤ ·��̈
การศกึษา 



๑๐ 

 ก�®¤µ¥�¦ ³ Á�̧¥�Â¨ ³ Á° � µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª�o° �

  ๑.   พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ. ๒๕๔๒ Â¨ ³ �̧ÉÂ�oÅ�Á¡ ·É¤Á�·¤

  ๒.  พระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

 ๓.๒ �µ� n�Á ¦ ·¤ Â¨ ³ ¡ �́�µÁ�¦ ºÉ° �¤ º° ª �́Â¨ ³�¦ ³ Á¤ ·��̈�µ¦ « ¹�¬µ

�́Ê��° �Â¨ ³ Â�ª�µ¦ ��·�́�·

 ๑. รวบรวมเ�¦ ºÉ°�¤º°�µ¦ ª �́Â¨ ³�¦ ³Á¤ ·��̈�µ¦ «¹�¬µ
 ๒. ศึกษา ª ·Á�¦ µ³ ®r�Á�¦ ºÉ° �¤ º° ª �́�̈ Â¨ ³�¦ ³ Á¤ ·��̈ �̧É¤�̧¼o�́��ÎµÂ¨ oª ��́�Á̈ º° �Ä®o

Á®¤µ³  ¤�́�Á��¡ ºÊ��̧É�µ¦ «¹�¬µÂ¨ ³  �µ�«¹�¬µ
 ๓. �́��¦ ³�»¤Á�·���·�́�·�µ¦ �µ¦ �́��ÎµÂ¨ ³ ¡ �́�µÁ�¦ ºÉ° �¤ º° ª �́Â¨ ³�¦ ³ Á¤ ·��̈ Ä®o

�¦ °��̈»¤�oµ��n° Å��̧Ê

  ๓.๑ Á�¦ ºÉองมอืวดัและประเมนิผลตามกลุ่มสาระการเรยีนรู ้๘ กลุ่มสาระ 
  ๓.๒ Á�¦ ºÉ°�¤ º° ª �́�̈Â¨ ³�¦ ³Á¤ ·��̈�µ¤�¦ ³Á£��°��·��¦ ¦ ¤¡ �́�µ�¼oÁ¦ ¥̧�

  ๓.๓ Á�¦ ºÉ°�¤ º° ª �́�̈Â¨ ³�¦ ³Á¤ ·��̈�µ¤ £µ¡ �¦ ·�
  ๓.๔ Á�¦ ºÉ°�¤ º° ª �́�̈Â¨ ³�¦ ³Á¤ ·��̈�»�̈ �́¬�³�̧Éพงึประสงค ์

  ๓.๕ Á�¦ ºÉ°�¤ º° ª �́�̈Â¨ ³�¦ ³Á¤ ·�ผลความสามารถในการอ่าน คดิ วเิคราะห ์และ
�µ¦ Á�̧¥� ºÉ°�ª µ¤

 ๔. �¦ ·�µ¦ Á�¦ ºÉ°�¤ º° ª �́Â¨ ³�¦ ³Á¤ ·��̈�µ��µ¦ «¹�¬µÂ�n �µ�«¹�¬µ

�̈  ÎµÁ¦ È��̧É�µ�®ª �́

¤ �̧̈ �́Á�¦ ºÉ° �¤ º° ª �́Â¨ ³ �¦ ³ Á¤ ·��̈ ¦ ³ �́�Á��¡ ºÊ��̧É�µ¦ «¹�¬ µ�̧É ° ��̈ o° ��́�

ความตอ้งการของสถานศกึษา 

��®¤µ¥�¦ ³ Á�̧¥�Â¨ ³ Á° � µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª�o° �

 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ.  ๒๕๔๒  Â¨ ³ �̧ÉÂ�oÅ�Á¡ ·É¤Á�·¤

 ๓.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวดัและประเมินผลการศึกษา

�́Ê��° �Â¨ ³ Â�ª�µ¦ ��·�́�·

  ๑.  ศกึษา  วเิคราะห ์ แนวทาง  ในการตดิตาม  ตรวจสอบ และประเมนิผลการศกึษา 

  ๒. ดาํเนินการ  ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการศกึษา 
  ๓. จดัทาํรายงาน การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการศกึษา 

  ๔. เผยแพรผ่ล  การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการศกึษา 



๑๑ 

�̈  ÎµÁ¦ È��̧É�µ�®ª �́

 �µ�«¹�¬µ¤�̧µ¦ ª �́�̈Â¨ ³�¦ ³Á¤ ·��̈�µ¦ «¹�¬µ�̧É�¼��o°��Â¨ ³ ¤�̧»�£µ¡

 กฎหมาย ระเบียบ และ เอกสµ¦ ��̧ÉÁ�̧É¥ª�o° �

 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ.  ๒๕๔๒  Â¨ ³ �̧ÉÂ�oÅ�Á¡ ·É¤Á�·¤

 ๓.๔ งานทดสอบทางการศึกษา 

�́Ê��° �Â¨ ³ Â�ª�µ¦ ��·�́�·

 ๑. «¹�¬ µ��ª ·Á�¦ µ³ ®r��ª ·�́¥��Á�̧É¥ª �́�¦ ³���ª ·�̧�µ¦ ��Á�¦ ºÉ° �¤ º° ª �́Â¨ ³�¦ ³ Á¤ ·��̈
การศกึษา 

 ๒. วางแผนการทดสอบทางการศกึษา  ใหค้รอ��̈»¤ µ¦ ³�µ¦ Á¦ ¥̧�¦ ¼o�́Ê��๘ กลุ่มสาระ     
�°�®¨ �́ ¼�¦�µ¦ «¹�¬µ�́Ê�¡ ºÊ��µ�

 ๓.  �Îµ®��Â�ª�µ�Ä��µ¦ �� ° ��µ��µ¦ «¹�¬ µ�Ä®o ° ��̈ o° ��µ¤�̧É�¦ ³�¦ ª �
ศกึษาธกิารและสถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาตกิําหนด 

 ๔.  ประสานความรว่มมอืกบัสถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาต ิ
 ๕. ดําเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บรกิารสอบวดัความรู้ ความสามารถ 

ใหก้บันกัเรยีน 

 ๖. พฒันาคลงัขอ้สอบมาตรฐานการศกึษา 
 ๗. จดัสรา้งโปรแกรมเกบ็ขอ้มลูคุณภาพการศกึษาของผูเ้รยีนทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้

�̈  ÎµÁ¦ È��̧É�µ�®ª �́

¤�̧̈ �́�o°  ° �¤µ�¦ �µ��µ¦ «¹�¬ µ¦ ³ �́�Á��¡ ºÊ��̧É�µ¦ «¹�¬ µÂ¨ ³  �µ�ศึกษา และม ี

ขอ้มลูคุณภาพการศกึษาของผูเ้รยีน 

��®¤µ¥�¦ ³ Á�̧¥�Â¨ ³ Á° � µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª�o° �

 ๑.   พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ.  ๒๕๔๒  Â¨ ³ �̧ÉÂ�oÅ�Á¡ ·É¤Á�·¤

 ๒.  พระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐



๑๒ 

๔. �̈ »n¤�µ� n�Á ¦ ·¤ ¡ �́�µ ºÉ° ��ª �́�¦ ¦ ¤ Â¨ ³ Á�คโนโลยีทางการศึกษา 

 ๔.๑ �µ� n�Á ¦ ·¤��¡ �́�µ ºÉ° ��ª �́�¦ ¦ ¤ Â¨ ³ Á��Ã�Ã̈ ¥�̧µ��µ¦ « ¹�¬µ

�́Ê��° �Â¨ ³ Â�ª�µ¦ ��·�́�·

  ๑.  «¹�¬µ���ªµ¤�o°��µ¦  ºÉ°��ª �́�¦ ¦ ¤�Â¨ ³Á��Ã�Ã̈ ¥�̧µ��µ¦ «¹�¬µ�

  ๒.  �ÎµÁ�·��µ¦ ¡ �́�µ ºÉ°��ª �́�¦ ¦ ¤Â¨ ³ Á��Ã�Ã̈ ¥�̧¦ ª ¤�́Ê� ºÉ°�o�Â���°�®�nª ¥�µน
Á¡ ºÉ°  �́� �»��nª ¥Á®¨ º°�µ¤�ª µ¤�o°��µ¦�°� �µ�«¹�¬µ

  ๓.   n�Á ¦ ·¤ Â¨ ³ ¡ �́�µ�¦ ¼��¼o�¦ ·®µ¦ �Ä®o¤ �̧ª µ¤ ¦ ¼o��ª µ¤  µ¤ µ¦ �Ä��µ¦ ¡ �́�µ ºÉ°
นวตักรรม และเทคโนโลย ี

  ๔. �·Á�«�·��µ¤�Â¨ ³�¦ ³ Á¤ ·��̈�µ¦ ¡ �́�µ ºÉ° ��ª �́�¦ ¦ ¤�Â¨ ³ Á��Ã�Ã̈ ¥�̧µ�
�µ¦ «¹�¬µ�Á¡ ºÉ°�Îµ�̈¤µ�¦ �́�¦ »�Â¨ ³ ¡ �́�µÄ®o¤�̧¦ ³สทิธภิาพ

  ๕. �¦ ³  µ��ª µ¤ ¦ nª ¤¤ º° �́�®�nª ¥�µ�£ µ�¦ �́Â¨ ³ Á° ���Ä��µ¦  n�Á ¦ ·¤�µ¦ Ä�o ºÉ°�
นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา 

 ๖.  Á�¥Â¡ ¦ n�¦ ³�µ ¤́¡ �́�r�µ¦ ¡ �́�µ ºÉ°��ª �́�¦ ¦ ¤�Â¨ ³Á��Ã�Ã̈ ¥�̧µ��µ¦ «¹�¬µ

�̈  ÎµÁ¦ È��̧É�µ�®ª �́

 �µ�«¹�¬µ¤ ̧ ºÉ°��ª �́�¦ ¦ ¤�Â¨ ³ Á��Ã�Ã̈ ¥�̧µ��µ¦ «¹�¬µ�Á¡ ºÉ° Ä�oÄ��µ¦ �́��µ¦ Á¦ ¥̧�

การสอนอยา่งคุม้ค่า  

��®¤µ¥�¦ ³ Á�̧¥�Â¨ ³ Á° � µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª�o° �

   พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ.  ๒๕๔๒  Â¨ ³ �̧ÉÂ�oÅ�Á¡ ·É¤Á�·¤

กลุ่มงานส่งเสริม

¡ �́�µ ºÉ° �ª �́�¦ ¦ ¤

และเทคโนโลยี 

ทางการศึกษา 

�µ� n�Á ¦ ·¤¡ �́�µ ºÉ°��ª�́�¦ ¦ ¤Â¨ ³ Á��Ã�Ã̈ ¥¸
ทางการศกึษา

งานศกึษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั �µ¦ ¡ �́�µ ºÉ°

นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศกึษา



๑๓ 

 ๔.๒ �µ�«¹�¬ µ�o��ª oµ�ª ·Á�¦ µ³ ®r�ª ·�́¥��µ¦ ¡ �́�µ ºÉ° ��ª �́�รรม และ     

เทคโนโลยีทางการศึกษา 

�́Ê��° �Â¨ ³ Â�ª�µ¦ ��·�́�·

 ๑.  «¹�¬µ��o��ª oµ�ª ·Á�¦ µ³ ®r�ª ·�́¥�Á�̧É¥ª �́��µ¦ ¡ �́�µ ºÉ°��ª �́�¦ ¦ ¤�Â¨ ³ Á��Ã�Ã̈ ¥�̧���
ทางการศกึษา 

 ๒. ª ·�́¥Á¡ ºÉ° ¡ �́�µ ºÉ°�o�Â��  นวตักรรมและเทคโนโลย ีทางการศกึษาใหส้อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของสถานศกึษา 

 ๓.   n�Á ¦ ·¤� �́� �»��Ä®o �µ�«¹�¬µ�̧É�ÎµÁ�·��µ¦ �«¹�¬µ�ª ·Á�¦ µ³®r�ª ·�́¥��¡ �́�µ ºÉ°��
นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา  Å�o¤Ã̧°�µ Â¨ �Á�̈ Ȩ́¥��̈�µ¦ ª ·Á�¦ µ³®r��ª ·�́¥��ÎµÅ�Ä�o�

Â¨ ³Á�¥Â¡ ¦ n ºÉ°��ª �́�¦ ¦ ¤�Â¨ ³Á��Ã�Ã̈ ¥�̧µ��µ¦ «¹�¬µ

�̈  ÎµÁ¦ È��̧É�µ�®ª �́

Á��¡ ºÊ��̧É�µ¦ «¹�¬µÂ¨ ³  �µ�ศกึษาทุกแห่ง ไดศ้กึษาและนําผลการวเิคราะหว์จิยัไปใช้

Ä��µ¦ ¡ �́�µ ºÉ°���ª�́�¦ ¦ ¤��Â¨ ³Á��Ã�Ã̈ ¥Ä̧®oÁ®¤µ³  ¤�́� £µ¡ �°��o°��·É�

��®¤µ¥�̧ÉÁ�̧É¥ª�o° �

  พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ.  ๒๕๔๒  Â¨ ³ �̧ÉÂ�oÅ�Á¡ ·É¤Á�·¤

๕. กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัด

การศึกษา 

กลุ่มงานนิเทศ

ติดตามและประเมินผล

ระบบบริหารและ

 การจดัการศึกษา งานนิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการบรหิาร
Â¨ ³�µ¦ �́��µ¦ «¹�¬µ�́Ê�¡ ºÊ��µ��°� �µ�«¹�¬µ

�µ� n�Á ¦ ·¤ �́� �»�Á�¦ º°�nµ¥�µ¦�·Á�«�°�Á��¡ ºÊ��̧É
�µ¦ «¹�¬µ� �µ�«¹�¬µ�®�nª ¥�µ��̧ÉÁ�̧É¥ª�oองและชุมชน 

งานสง่เสรมิและพฒันาระบบการนิเทศและการจดั
กระบวนการเรยีนรู้

งานศกึษาคน้ควา้  วเิคราะหว์จิยัการพฒันาระบบบรหิาร
และการจดัการศกึษา 



๑๔ 

 ๕.๑ งานส่งเสริมและพฒันาระบบการนิเทศและการจดักระบวนการเรียนรู้

�́Ê��° �Â¨ ³ Â�ª�µ¦ ��·�́�·

  ๑.  ¦ ª�¦ ª ¤��́��Îµ�¦ ³���o° ¤¼̈ µ¦  �Á�«Á�̧É¥ª �́�¡ �́�µ¦ ³���µ¦�·Á�«�Â¨ ³�µ¦ �́�
กระบวนการเรยีนรู ้

  ๒. ศกึษาสภาพปญัหา  ความตอ้งการ ของการนิเทศและการจดักระบวนการเรยีนรู ้

 ๓. จดัทาํแผนการส่งเสรมิและพฒันาระบบการนิเทศ และการจดักระบวนการเรยีนรู ้
 ๔. �ÎµÁ�·��µ¦�·Á�«Ã�¥Ä�oÃ¦�Á¦ ¥̧�Á�È��µ��Â¨ ³�Ã�¦��µ¦ Á�È��µ���́��̧Ê

   ๔.๑ การนิเทศโดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน เช่น ส่งเสรมิฝ่ายบรหิารเป็นหลกัในการ
นิเทศภายใน ส่งเสรมิครูเป็นผู้สร้างกัลยาณมิตร นิเทศภายใน ส่งเสรมิเครอืข่ายการนิเทศ  

�¦ ¼�o�Â����¦ ¼Â���Îµ��¼o���¦ ° ���»¤���Â¨ ³ £¼¤ ·�́��µ� n�Á ¦ ·¤�µ¦ �·Á�«£ µ¥�°��¦ ª ¤�́Ê�
 n�Á ¦ ·¤�µ¦�·Á�«�̧É¤�̧µ¦ ¦ ª ¤¡ ¨ �́�µ��»�  nµ¥

        ๔.๒  การนิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน เช่น โครงการนําร่อง (Pilot Study) 
โครงการรว่มพฒันา (Joint Project) เป็นตน้ 

  ๕.  จดัทําสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการนิเทศ และการจดักระบวนการเรยีนรู ้
�̧É�¦ ³  ��̈ ÎµÁ¦ È�

�̈  ÎµÁ¦ È��̧É�µ�®ª �́

 สถานศกึษาไดร้บัการพฒันาการจดัระบบการนิเทศ  และการจดักระบวนการเรยีนรู ้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

��®¤µ¥�¦ ³ Á�̧¥�Â¨ ³ Á° � µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª�o° �

 ๑.   พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.๒๕๔๒  Â¨ ³ �̧ÉÂ�oÅ�Á¡ ·É¤Á�·¤
 ๒.  พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. ๒๕๔๖  

 ๕.๒ �µ� n�Á ¦ ·¤  �́� �»�Á�¦ º° �nµ¥�µ¦ �·Á�«�° �Á��¡ ºÊ��̧É�µ¦ « ¹�¬ µ

 �µ�«¹�¬µ�®�nª ¥�µ��̧ÉÁ�̧É¥ª�o° �Â¨ ³�»¤��

�́Ê��° �Â¨ ³ Â�ª�µ¦ ��·�́�·

 ๑. �¦ ³  µ��µ¦ �́��Îµ¦ ³���o° ¤¼̈ µ¦  �Á�«�Á�̧É¥ª �́�Á�¦ º°�nµ¥�µ¦�·Á�«Ä�Á��¡ ºÊ��̧É
การศกึษา 

 ๒. �́��ÎµÂ���µ¦  n�Á ¦ ·¤ �́� �»�Á�¦ º°�nµ¥�µ¦�·Á�«Ä�Á��¡ ºÊ��̧É�µ¦ «¹�¬µÂ¨ ³
สถานศกึษา 

 ๓. �ÎµÁ�·��µ¦ Â¨ ³ ¦ nª ¤ ¤ º° �́�®�nª ¥�µ��̧ÉÁ�̧É¥ ª �o° �¡ ฒ́นาเครือข่ายการนิเทศ 
Ä�¦ ¼�Â���nµ��Ç��̧É®¨ µ�®¨ µ¥



๑๕ 

  ๓.๑  พฒันาหอ้งเรยีน หรอืสถานศกึษา ใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรู ้

  ๓.๒  �́��́Ê�Â¨ ³�ÎµÁ�·��µ¦ Ä�¦ ¼�Â���°�Á�¦ º°�nµ¥�»¤��

  ๓.๓  �́�Áª �̧ª ·�µ�µ¦ Ä®o¤�̧µ¦ Â¨ �Á�̈ Ȩ́¥�Á¦ ¥̧�¦ ¼o
  ๓.๔  จดัเครอืขา่ยบุคคล เช่น ครแูกนนํา  ครตูน้แบบ  ครแูห่งชาต ิ เป็นตน้ 

 ๔. �́��Îµ ¦ »�¦ µ¥�µ��Â¨ ³ Á�¥Â¡ ¦ nÁ���·��ª ·�̧�µ¦ � ºÉ° �Á�¦ ºÉ° �¤ º°  หรือรูปแบบ 
เครอืขา่ยการนิเทศ 

�̈  ÎµÁ¦ È��̧É�µ�®ª �́

  ๑.   สถานศกึษาไดร้บัการพฒันาจากองคก์รเครอืข่ายอย่างเป็นระบบ 
  ๒.  หน่วยงาน ชุมชน  องคก์รเอกชนเขา้มามสี่วนรว่มในการจดัการศกึษา 

    กฎ®¤µ¥��¦ ³ Á�̧¥�Â¨ ³ Á° � µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª�o° �

  พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ.  ๒๕๔๒ Â¨ ³ �̧ÉÂ�oÅ�Á¡ ·É¤Á�·¤

 ๕.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจดั

�µ¦ « ¹�¬µ�́Ê�¡ ºÊ��µ��° � �µ�«¹�¬µ

�́Ê��° �Â¨ ³ Â�ª�µ¦ ��·�́�·

 ๑. �́��Îµ¦ ³���o° ¤¼̈ µ¦  �Á�«Á�̧Éยวกบัการนิเทศและตดิตามการบรหิารและการจดั 

�µ¦ «¹�¬µ�́Ê�¡ ºÊ��µ��°� �µ�«¹�¬µ
 ๒. «¹�¬µª ·Á�¦ µ³®rÂ¨ ³ �́��ÎµÁ���r���́��̧�̧Êª �́�ª µ¤ ÎµÁ¦ È���Ä��µ¦�¦ ·®µ¦ Â¨ ³�µ¦ �́�

การศกึษา 
 ๓. ดําเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัด 

�µ¦ «¹�¬µ�́Ê�¡ ºÊ��µ��°� �µ�«¹�¬µ
 ๔. สรปุผลการนิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผล และจดัทาํรายงานเผยแพร ่

�̈  ÎµÁ¦ È��̧É�µ�®ª �́

 Îµ�́��µ�Á��¡ ºÊ��̧É�µ¦ «¹�¬ µÂ¨ ³  �µ�«¹�¬ µ��Îµ�̈�µ¦ ¦ µ¥�µ�Å�Ä�oÄ��µ¦ ¡ �́�µ
สถานศกึษาใหไ้ดม้าตรฐาน 

   กฎ®¤µ¥��¦ ³ Á�̧¥�Â¨ ³ Á° � µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª�o° �

 ๑.   พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ.  ๒๕๔๒  Â¨ ³ �̧ÉÂ�oÅ�Á¡ ·É¤Á�·¤
 ๒.  พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร  พ.ศ.๒๕๔๖



๑๖ 

 ๕.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์  วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัด

การศึกษา 

�́Ê��° �Â¨ ³ Â�ª�µ¦ ��·�́�·

            ๑.  «¹�¬µ��o��ª oµ�ª ·Á�¦ µ³®r £ µ¡ �́�®µÁ�̧É¥ª �́บการพฒันาระบบบรหิารและการจดั
การศกึษา 

            ๒.  �ÎµÁ�·��µ¦ ª ·�́¥Á�̧É¥ª �́��µ¦ ¡ �́�µ¦ ³���¦ ·®µ¦ Â¨ ³�µ¦ �́��µ¦ «¹�¬µ
  ๒.๑  การพฒันาระบบบรหิารและการจดัการศกึษา 

  ๒.๒  การนิเทศ ตดิตาม ประเมนิผล 
  ๒.๓  การพฒันาเครอืขา่ยการนิเทศ 

 ๓.  สนับสนุน ส่งเสรมิ และเผยแพร่กา¦ ª ·Á�¦ µ³ ®r�ª ·�́¥�Á�̧É¥ª �́��µ¦ ¡ �́�µ¦ ³��
การบรหิารและการจดัการศกึษา 

�̈  ÎµÁ¦ È��̧É�µ�®ª �́

Á��¡ ºÊ��̧É�µ¦ «¹�¬µ�Â¨ ³  �µ�«¹�¬µ�¤�̧µ¦ ª ·Á�¦ µ³®r�ª ·�́¥��µ¦ ¡ �́�µ¦ ³���µ¦�¦ ·®µ¦
และการจดัการศกึษา และนําผลงานวจิยัไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพการศกึษา 

��®¤µ¥�¦ ³ Á�̧¥��Â¨ ³ Á° � µ¦ �̧ÉÁ�̧Éยวข้อง 

 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ Â¨ ³ �̧ÉÂ�oÅ�Á¡ ·É¤Á�·¤

๖. กลุ่มงานส่งเสริมพฒันาระบบการประกนัคณุภาพการศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริม

พฒันาระบบ 

การประกนัคณุภาพ

การศึกษา

งานสง่เสรมิการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศกึษา

งานสง่เสรมิและประสานงานการประกนัคุณภาพ
ภายในและภายนอกสถานศกึษา

งานศกึษาคน้ควา้  วเิคราะห ์วจิยั  มาตรฐานและ
การประกนัคุณภาพการศกึษา

งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศกึษา 



๑๗ 

 ๖.๑ งาน ส่งเสริมการพฒันาระบบ การประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา

�́Ê��° �Â¨ ³ Â�ª�µ¦ ��·�́�·

 ๑. ศกึษาระบบหลกัเกณฑ ์วธิกีาร การประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาตลอดจน 
��Á���r�¦ ³Á�̧¥��̧ÉÁ�̧É¥ª�o°�

 ๒.  «¹�¬ µ��o��ª oµ�®¨ �́�µ¦ �Â�ª �·��Â¨ ³�§¬ �̧Á�̧É¥ ª �́��µ¦ �́��Îµ¤ µ�¦ �µ�

�µ¦ «¹�¬ µ�Â¨ oª �Îµ¤µª ·Á�¦ µ³ ®rÁ�¦ ¥̧�Á�̧¥��́�¤µ�¦ �µ��µ¦ «¹�¬ µ�µ�·Â¨ ³ ¦ ³ �́�Á��¡ ºÊ��̧É
การศกึษา 

 ๓. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ 
Á�̧É¥ª �́��µ¦ ¡ �́�µ�»�£µ¡ Â¨ ³�µ¦�¦ ³ �́��»�£µ¡ �µ¦ «¹�¬µÂ�n�»�̈µ�¦�»���

 ๔.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษากําหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา ให ้
สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน /�o°��·É��¦ ª ¤�́Ê��µ¦ �Îµ®���́ª�n��̧Ê

และเก��rÄ��µ¦ Â�̈ �̈Â¨ ³ �́� ·��µ¦ �nµ�¤µ�¦ �µ�¡ ¦ o° ¤�́Ê��́�Ä®o¤�̧µ¦ Â¨ �Á�̈ Ȩ́¥�Á¦ ¥̧�¦ ¼o�
ระหว่างสถานศกึษาดว้ยกนั 

 ๕.  ¦ nª ¤�Îµ®���̈ ¥»��rÄ��µ¦ ¡ �́�µ¦ ³���¦ ³ �́��»�£ µ¡ �́Ê�¦ ³ �́�Á��¡ ºÊ��̧É
การศกึษา และระดบัสถานศกึษา 

  ๖.  ส่งเสรมิใหส้ถานศกึษาจดั สรา้ง ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา  โดยมี
®¨ �́�µ¦ Â¨ ³ Â�ª�·�° ¥¼n��¡ ºÊ��µ��µ¦�¦ �́�¦ »�¡ �́�µ

 ๗.  นิเทศ ตดิตาม การจดั สรา้ง พฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา  

�̈  ÎµÁ¦ È��̧É�µ�®ª �́

 สถานศกึษามคีวามสามารถในการจดั สรา้ง ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา

ไดอ้ยา่งมคีุณภาพ 

   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสµ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª�o° �

๑.  พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒  Â¨ ³ �̧ÉÂ�oÅ�Á¡ ·É¤Á�·¤

 ๒. �¦ ³�µ«�¦ ³�¦ ª �«¹�¬ µ�·�µ¦ �Á¦ ºÉ° �¦ ³�� หลกัเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 ๖.๒ งานตรวจสอบคณุภาพภายในสถานศึกษา 
�́Ê��° �Â¨ ³ Â�ª�µ¦ ��·�́�·

  ๑.  จดัทาํระบบการ�¦ ª� °��»�£µ¡ £ µ¥Ä� �µ�«¹�¬µ��¦ ³ �́�Á��¡ ºÊ��̧É�µ¦ «¹�¬µ

   ๒.  นิเทศ  สถานศกึษา  Á¡ ºÉ° Ä®o µ¤µ¦ �ดาํเนินการประเมนิผลและตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศกึษาโดยการประเมนิตนเอง 



๑๘ 

   ๓. ¦ nª ¤ �́� �µ�«¹�¬ µª ·Á�¦ µ³ ®r�̈�µ¦ �¦ ³ Á¤ ·�Á¡ ºÉ° ®µ�»�¡ �́�µÂ¨ ³�Îµ¤µÁ�È�

แนวทางในการปรบัปรงุสถานศกึษµ�̧É¥�́Å¤nÅ�o¤µ�¦�µ��µ¤Á���r

   ๔.  �́��́Ê���³�Îµ�µ�Á¡ ºÉ° ¦ �́�·��°�Â¨ ³ Ä®o�ª µ¤�nª ¥Á®¨ º°  �µ�«¹�¬ µ�̧É¥�́Å¤nÅ�o
มาตรฐานตามเกณฑอ์ยา่งเป็นระบบ 

   ๕.  �́��́Ê���³�¦ ¦ ¤�µ¦ ¦ ³ �́�Á��¡ ºÊ��̧É�µ¦ «¹�¬ µ��ÎµÁ�·��µ¦ �¦ ª� ° � วเิคราะห ์
�̈�µ¦ �¦ ³ Á¤ ·��»�£ µ¡ £ µ¥Ä� �µ�«¹�¬ µ�Á¡ ºÉ° �Îµ®���Ã¥�ายในการพัฒนาการประกัน 

คุณภาพภายในสถานศกึษา 
   ๖.   จดัทาํระบบสารสนเทศผลการประเมนิคุณภาพภายในสถานศกึษา 

   ๗.  �́��ÎµÁ° � µ¦ Á�¥Â¡ ¦ n�́ª ° ¥nµ� �µ�«¹�¬ µ�̧É�nµ�Á���r�µ¦ �¦ ³ Á¤ ·�¤µ�¦ �µ�
�µ���³�¦ ¦ ¤�µ¦ ¦ ³ �́�Á��¡ ºÊ��̧É�µ¦ «¹�¬µ

   ๘.  นิเทศ  ตดิตาม กํากบั สถานศกึษาทุกแห่งใหไ้ดม้าตรฐานตามเกณฑ ์ 

�̈  ÎµÁ¦ È��̧É�µ�®ª �́

 �µ�«¹�¬ µ�»�Â®n�Ä�Á��¡ ºÊ��̧É�µ¦ «¹�¬ µÅ�o¦ �́�µ¦ �¦ ª � ° ��»�£ µ¡ £ µ¥Ä�

 �µ�«¹�¬µ���́Ê�Ã�¥ª ·�̧�µ¦�¦ ³Á¤ ·���Á°��Â¨ ³�µ���³�¦ ¦ ¤�µ¦ ¦ ³ �́�Á��¡ ºÊ��̧É�µ¦ «¹�¬µ

��®¤µ¥��¦ ³ Á�̧¥�Â¨ ³ Á° � µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª�o° �

   ๑.  พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒  Â¨ ³ �̧ÉÂ�oÅ�Á¡ ·É¤Á�·¤

   ๒. �¦ ³�µ«�¦ ³�¦ ª �«¹�¬ µ�·�µ¦ Á¦ ºÉ° �¦ ³�� หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 ๖.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกนัคณุภาพภายในและภายนอก

สถานศึกษา 
�́Ê��° �Â¨ ³ แนวการปฏิบติั

  ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดทํารายงาน 
การประเมนิตนเองของสถานศกึษา 

 ๒.  พจิารณาให้ขอ้เสนอแนะกบัสถานศกึษาในการจดัทํารายงานการประเมนิตนเอง
ของสถานศกึษา 

  ๓.  �¦ ³  µ��µ��́� �µ�«¹�¬ µ�̧É¤�̧ª µ¤ ¡ ¦ o° ¤ ¦ �́�µ¦ �¦ ³ Á¤ ·�£ µ¥�°��Á¡ ºÉ° Á �°
¦ µ¥�ºÉ°  �µ�«¹�¬µ�n°  Îµ�́��µ�¦ �́¦ °�¤µ�¦�µนและประเมนิคุณภาพการศกึษา (สมศ.) 

  ๔.  ประสานงานกบัสํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (สมศ.) 

Á¤ ºÉ°�¹��Îµ®���µ¦�¦ ³Á¤ ·��»�£µ¡ £µ¥�°��°� �µ�«¹�¬µ
 ๕.  �¦ ³  µ���·��µ¤�̈�µ¦ �¦ ³ Á¤ ·�£ µ¥�° ��Á¡ ºÉ° �Îµ¤µÄ�o�¦ ³ Ã¥��rÄ��µ¦ �́�

�µ¦ «¹�¬µ�́Ê�¡ ºÊ��µ�



๑๙ 

�̈  ÎµÁ¦ È��̧É�µ�®ª ง́ 

 สถานศกึษามคีวามพรอ้มรบัการประเมนิคุณภาพภายนอก 

��®¤µ¥�¦ ³ Á�̧¥�Â¨ ³ Á° � µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª�o° �

 ๑.  พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ๒. �¦ ³�µ«�¦ ³�¦ ª �«¹�¬ µ�·�µ¦ Á¦ ºÉ° �¦ ³��®¨ �́Á���r�ª ·�̧�µ¦ �¦ ³ �́��»�£ µ¡

ภายในสถานศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 ๖.๔ งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั มาตรฐานและการประกัน

คณุภาพการศึกษา 

�́Ê��° �Â¨ ³ Â�ª�µ¦ ��·�́�·

 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจ ัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 

สถานศกึษาของแต่ละหน่วยงาน 
 ๒.  ส่งเสรมิ สนับสนุนและหรอืร่วมกับสถานศึกษาดําเนินการวิจยัมาตรฐานและ 

การประกนัคุณภาพการศกึษา   

 ๓.   ส่งเสรมิ สนับสนุนใหส้ถานศกึษานําผลการวจิยัมาตรฐานและการประกนัคุณภาพ
การศกึษามาใชใ้นการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 

 ๔.  รวบรวมและเผยแพร่ผลการวจิยัมาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศกึษาของ
สถานศกึษา  

 ๕. นิเทศ ติดตาม การวิจ ัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
สถานศกึษาและนําผลมาใชใ้นการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 

�̈  ÎµÁ¦ È��̧É�µ�®ª �́

 สถานศกึษาทุกแห่งนําผลการวจิยัมาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศกึษา มาใช้
ในการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพ      

   กฎ®¤µ¥��¦ ³ Á�̧¥�Â¨ ³ Á° � µ¦ �̧ÉÁ�̧Éยวข้อง 

๑ . พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒  Â¨ ³ �̧ÉÂ�oÅ�Á¡ ·É¤Á�·¤
  ๒.  �¦ ³�µ«�¦ ³�¦ ª �«¹�¬ µ�·�µ¦ Á¦ ºÉ° �¦ ³��®¨ �́Á���r�ª ·�̧�µ¦ �¦ ³ �́��»�£ µ¡

ภายในสถานศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  ๓.  มาตรฐานการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๓ 



๒๐ 

๗. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  

และนิเทศการศึกษา

 ๗.๑ งานพฒันาระบบข้อมลู และสารสนเทศ 

�́Ê��° �Â¨ ³ Â�ª�µ¦ ��·�́�·

 ๑. ดําเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ บรหิารงานบุคคล บรหิารงบประมาณ  
Â¨ ³�¦ ·®µ¦ �µ��́Éª Å���°�Á��¡ ºÊ��̧É�µ¦ «¹�¬µ

 ๒. รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านบรหิารงานบุคคล 
�oµ��¦ ·®µ¦ �µ����¦ ³ ¤µ��Â¨ ³�oµ��¦ ·®µ¦ �µ��́Éª Å��Ä�¦ ³���µ��o° ¤¼̈

 ๓. ปรบัปรงุระบบฐานขอ้มลูใหเ้ป็นปจัจบุนั
 ๔. เผยแพรข่อ้มลูในระบบเครอืขา่ยและ  Internet 

 ๕.   รายงานผลการวิเคราะห์  ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมนิผลÂ¨ ³�·Á�«�µ¦ «¹�¬µ�°�Á��¡ ºÊ��̧É�µ¦ «¹�¬µ

�̈  ÎµÁ¦ È��̧É�µ�®ª �́

 ๑. �o° ¤¼̈¡ ºÊ��µ��oµ�ª ·�µ�µ¦ ��oµ��»�̈µ�¦ ��oµ����¦ ³ ¤µ��Â¨ ³�¦ ·®µ¦ �µ��́Éª Å�
เป็นปจัจบุนัและมสีภาพพรอ้มใชง้าน

 ๒. Á��¡ ºÊ��̧É�µ¦ «¹�¬µ¤�̧o° ¤¼̈Á¡ ºÉ° ¡ �́�µ�»�£µ¡ �µ¦ «¹�¬µ

         กฎ®¤µ¥��¦ ³ Á�̧¥�Â¨ ³ Á° � µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª�o° �

 ๑.   พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.๒๕๔๒  Â¨ ³ �̧ÉÂ�oÅ�Á¡ ·É¤Á�·¤

 ๒.  พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. ๒๕๔๖  

กลุ่มงานเลขานุการ

คณะกรรมการ 

ติดตาม ตรวจสอบ

ประเมินผล และ

นิเทศการศึกษา

งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและ
นิเทศการศกึษา

งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศกึษา 

งานพฒันาระบบขอ้มลูและสารสนเทศ 



๒๑ 

 ๗.๒ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

�́Ê��° �Â¨ ³ Â�ª�µ¦ ��·�́�·

  ๑. ¦ ª �¦ ª ¤�ª ·Á�¦ µ³ ®r�o° ¤¼̈�̧ÉÁ�̧É¥ª �o° ��́��µ¦ �¦ ·®µ¦ Â¨ ³�µ¦ �́��µ¦ «¹�¬ µÄ�
Á��¡ ºÊ��̧É�µ¦ «¹�¬µ

  ๒. จดัทาํแผนยทุธศาสตรก์ารตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและนิเทศการศกึษา 

  ๓. เสนอแผนยุทธศาสตรต่์อคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและนิเทศ
การศกึษา 

  ๔.  ประสานงานกบัคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและนิเทศการศกึษา 
Á¡ ºÉ°�ÎµÁ�·��µ¦�µ¤Â��

�̈  ÎµÁ¦ È��̧É�µ�®ª �́

 Îµ�́��µ�Á��¡ ºÊ��̧É�µ¦ «¹�¬ µ�¤Â̧���µ¦ �·��µ¤��¦ ª� ° ���¦ ³ Á¤ ·��̈Â¨ ³�·Á�«
การศกึษา 

��®¤µ¥�¦ ³ Á�̧¥�Â¨ ³ Á° � µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª�o° �

 ๑.   พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ ๒๕๔๒ 

 ๒.  พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 ๓.  กฎกระทรวงศกึษาธกิาร ว่าด้วยการกําหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร การดําเนินงาน
�°���³�¦ ¦ ¤�µ¦ �·��µ¤��¦ ª� °���¦ ³Á¤ ·��̈�Â¨ ³�·Á�«�µ¦ «¹�¬µ��°�Á��¡ ºÊ��̧É�µ¦ «¹�¬µ

พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 ๗.๓ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

�́Ê��° �Â¨ ³ แนวการปฏิบติั

  ๑.  ¦ ª�¦ ª ¤��¦ ³ ¤ª ¨ �ª ·Á�¦ µ³®r�o° ¤¼̈�µ�Á�¦ ºÉ°�¤ º°�µ¦�·Á�«��·��µ¤�Â¨ ³�¦ ³Á¤ ·��̈
การบรหิารและการจดัการศกึษา 

  ๒.  จดัทําสรุปและรายงานผลการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและนิเทศการศกึษา
ต่อคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนิเทศการศกึษา 

�̈  ÎµÁ¦ È��̧É�µดหวงั

  ๑.   Îµ�́��µ�Á��¡ ºÊ��̧É�µ¦ «¹�¬µ� �µ�«¹�¬µ�Â¨ ³®�nª ¥�µ��̧ÉÁ�̧É¥ª�o°��Å�o¦ �́�¦ µ�
ขอ้มลูการตดิตามและประเมนิผลการบรหิารจดัการศกึษา 

  ๒.   Îµ�́��µ�Á��¡ ºÊ��̧ÉÄ�o�¦ ³ Ã¥��r�µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��̈Á¡ ºÉ° ª µ�Â��¡ �́�µ�»�£µ¡
การศกึษา 



๒๒ 

��®¤µ¥�¦ ³ Á�̧¥�Â¨ ³ Á° � µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª�o° �

  ๑.  ระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยงานสารบรรณ  พ.ศ. ๒๕๒๖ 

  ๒. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ  
(��́��̧É�๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ 



๒๓ 


