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ค าน า 
 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลงุ ได้ก าหนดให้บุคลากรด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อให้การปฏิบัติงานของกลุ่มเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มงานพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็น ในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นรูปธรรม จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
เพื่อให้เป็นแนวทางหลักในการปฏิบัติราชการตามบทบาท หน้าที่ของกลุ่มงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งสามารถ
น าไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 
 

 คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวน  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ตามภารกิจประจ ากลุ่มงาน
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน รวมทั้งร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  

 หวังว่าคู่มือฉบับนี้จะสามารถสื่อสารท าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าใจ และผู้รับผิดชอบสามารถน าไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  
 
 
                      กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
                                                       กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                              ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
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กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
..................................................................... 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดการะบวนการเรียนรู้  
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

และชุมชน  
2.3 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของ

สถานศึกษา  
การด าเนินงานตามบทบาทหน้าท่ีรายบุคคล 

1. นางปทิตตา  จันทร์สว่าง ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ 5            
มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี ้
          3.1 หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

              3.2  หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
  3.3 หัวหน้างานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  3.4 หัวหน้างานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  3.5 หัวหน้าโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
   3.6 หัวหน้าโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
   3.7 หัวหน้าโครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา (TEFR) 
   3.8 หัวหน้าโครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การต่อยอดเยาวชนไทย 
  3.9 โครงการศาสตร์พระราชา 
  3.10 โครงการเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
   3.11 กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
  3.12 กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
   3.13 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
   3.14 กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
   3.15 รักษาการแทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ 2 
            3.16 รับผิดชอบ และดูแลสหวิทยาเขตควนขนุน  และสหวิทยาเขตเมืองพัทลุง 
  3.17 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

/กลุ่มงานนิเทศ... 
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กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศกึษา

............................................................................................................................... .................. 
1. ชื่องาน (กระบวนการ)    
     กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
2. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย     
     2.1. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ให้มี 
ประสิทธิภาพและสามารถด าเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย  

2.2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอน และ 
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งในระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
3. ขอบเขตของงาน    
     3.1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดการะบวนการเรียนรู้  ได้แก่ รวบรวม จัดท า ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดการะบวนการเรียนรู้ ศึกษาสภาพปัญหา ความ
ต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ จัดท าแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ ด าเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และโครงการเป็นฐาน และดังนี้ (1) การนิเทศ  
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ายบริหารเป็นหลักในการนิเทศภายใน ส่งเสริมครูเป็นผู้สร้างกัลยาณมิตร 
นิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศครูต้นแบบ ครูแกนน า ผู้ปกครอง ชุมชน และภูมิปัญญา ส่งเสริมการนิเทศ
ภายนอก รวมทั้งส่งเสริมการนิเทศที่มีการรวมพลังจากทุกฝ่าย (2) การนิเทศ โดยใช้โครงการเป็นฐาน เช่น 
โครงการน าร่อง (Pilot Study) โครงการร่วมพัฒนา (Joint Project) เป็นต้น จัดท าสรุปรายงานและเผยแพร่
เทคนิคการนิเทศ และการจัดการะบวนการเรียนรู้ที่ประสบผลส าเร็จ  

3.2. ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องและ
ชุมชน ได้แก่ ประสานการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นที่การศึกษา      
จัดท าแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ด าเนินการและร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่าง  ๆที่หลากหลาย พัฒนาห้องเรียน หรือ
สถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ จัดตั้งและด าเนินการในรูปแบบของเครือข่ายชุมชน จัดเวทีวิชาการ ให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนน า ครูต้นแบบ ครูแห่งชาติ เป็นต้น จัดท าสรุปรายงาน และ
เผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบเครือข่ายการนิเทศ  

3.3. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการบริหารและการจัดการศึกษา          
ข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา ได้แก่ จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศและติดตามการบริหาร และการ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าเกณฑ์ดัชนีช้ีวัดความส าเร็จ ในการบริหารและ
การจัดการศึกษา ด าเนินการนิเทศ ติตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ของสถานศึกษา สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดท ารายงานเผยแพร่  

3.4. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา ได้แก่ ศึกษาค้นคว้า 
วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา ด าเนินการวิจัย เกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการ
บริหารและการจัดการศึกษา  

/4.ค าจ ากัด... 
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4. ค าจ ากัดความ    

    งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบการบริหารจัดการศึกษา คือ การด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศ
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาเพื่อให้
สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ในการบริหาร และจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกัน     
โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของการศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียน
การสอนให้ได้มาตรฐาน ศึกษา ค้าคว้าทางวิชาการและวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล         
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในหลักการนิเทศการศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัด การประเมินผลการศึกษา 
การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือครูและผู้เรียนในระดับสูง มีความสามารถในการวางแผนการ
นิเทศการศึกษา งานวิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา และจัดทารายงานโดยแสดง    
ให้เห็นว่ามีการวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อน าผลไปใช้ ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา มีการ
เผยแพร่อย่างกว้างขวาง มีการถ่ายทอดและได้รับการยอมรับ และมีการพัฒนาตน และพัฒนาวิชาชีพ มีเทคนิค
ช้ันสูงในการนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถพัฒนา นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเป็น
แบบอย่างแก่วิชาชีพส่งผลให้ครูและบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้บรรลุเป้าหมาย
ของหลักสูตรมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพหลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและกระบวนการนิเทศ กลยุทธ์
การนิเทศการศึกษาใน เรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสร้างทักษะในการนิเทศ การใช้     
กลยุทธ์ในการนิเทศ การน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ การควบคุมและการประเมินเพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การนิเทศภายใน โดยสามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาได้ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการ เรียนรู้การสอนและการบริหาร
จัดการการศึกษา ประสาน สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศการศึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง         
ใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่างหลากหลายด้านความเป็นกัลยาณมิตร  
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน    
     ศึกษาหลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและกระบวนการนิเทศ กลยุทธ์การนิเทศการศึกษา ในเรื่อง
การวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสร้างทักษะในการนิเทศการใช้กลยุทธ์ในการนิเทศ                
การน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ การควบคุมและการประเมินเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา       
การนิเทศภายใน โดยสามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา           
ได้ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้การสอนและการบริหารจัดการการศึกษา  
ประสาน สนับสนุน และเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศการศึกษาแกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ใช้เทคนิคการนิเทศ      
ได้อย่างหลากหลายด้านความเป็นกัลยาณมิตร  
 
 
 
 

/ข้ันที่ 1 ... 
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ข้ันที่ ๑ การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการเปน็การก าหนดปัญหา และความต้องการ      
ในแก้ปัญหาหรอืพัฒนา ดังนี ้ 

๑.๑ จัดท าข้อมลูสารสนเทศพื้นฐาน เพื่อเป็นข้อมลูในการพจิารณาวางแผนการดาเนินงาน  
๑.๒ แลกเปลี่ยนระดมความคิด วิเคราะห์เพื่อหาสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนและความต้องการในการ 

พัฒนาตามบริบทของหน่วยงาน  
๑.๓ จัดล าดับปัญหาและเลอืกปญัหาที่เป็นความจ าเป็นหรือต้องการในล าดับเรง่ด่วน หรือล าดับ 

ที่เห็นว่าส าคัญทีสุ่ด  
๑.๔ สร้างการรับรู้ระหว่างผู้นิเทศและผู้รบัการนเิทศ ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การประชุม          

การสมัมนา ฯลฯ เพื่อสร้างวิสัยทัศน์หรือสร้างเป้าหมายร่วมกันในการด าเนินงาน  
ข้ันที่ ๒ การวางแผนการนเิทศเป็นการนาปญัหาและความต้องการ ก าหนดรายละเอียดของกจิกรรม     

ในการจัดทาแผนนิเทศดังนี ้ 
๒.๑ ก าหนดแนวทาง/วิธีการการพัฒนาที่หลากหลายตามปญัหาทีเ่กิดข้ึน ตามความต้องการและ 

จ าเป็น มีการใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาทางวิชาชีพ (Professional Learning Community :PLC) และ
การศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) เป็นเครือ่งมอืส าคัญในการพัฒนาวิชาชีพครูและการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและตอ่เนื่อง  

๒.๒ เลือกแนวทาง/วิธีการในการพัฒนาโดยการมสี่วนร่วมของทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง  
๒.๓ วางแผนการดาเนินงานพฒันา  

๑) การประชุมเตรียมการนิเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน  
๒) สร้างคณะนเิทศ เป็นทีมงานในการนเิทศร่วมกัน  
๓) ก าหนดประเด็นการนเิทศ เป็นการก าหนดเนื้อหาทีจ่ะนิเทศ  
๔) ก าหนดระยะเวลาในการนิเทศ โดยก าหนดระยะเวลาในการนิเทศที่เหมาะสมกบัการ 

แก้ปัญหาและการพฒันา  
๕) ก าหนดวิธีการนิเทศและกจิกรรมการนเิทศทีเ่หมาะสมตามสภาพปญัหาและความ 

ต้องการ เช่น การประชุมสมัมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้การสงัเกตช้ันเรียน การสาธิต การบันทึกวิดีโอและ     
การถ่ายภาพ การสมัภาษณ์ การ Coaching & Mentoring ฯลฯ โดยเน้นการใช้ ICT ในรูปแบบต่างๆ เช่น การใช้ 
Line Application การ ใช้ Clip Video กา ร Conference การใช้ Video /Line /You Tube/ Facebook Live 
เป็นต้น  

๒.๔ จัดท าแผนนิเทศ ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนการ       
ด าเนินการ กิจกรรมส าคัญ ปฏิทินการปฏิบัตงิาน ทรัพยากรที่ต้องการ เครื่องมือนเิทศ ผลที่คาดว่าจะได้รบั  

ข้ันที่ ๓ การสร้างสื่อและเครื่องมือนเิทศ  
สื่อและเครือ่งมือนเิทศเป็นสิ่งทีจ่ะช่วยให้การนิเทศมีประสทิธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นสิ่ง 

ที่จะช่วยเกบ็รายละเอียดที่ผูร้ับการนเิทศไมส่ามารถแสดงออกมาได้ และสามารถเก็บข้อมลูน ามาเปรียบเทียบผล  
ที่เกิดข้ึนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา และสิ่งที่ท าใหม้ีความเข้าใจตรงกัน ระหว่างผู้นิเทศและผู้รบัการนเิทศ  

๓.๑ สร้างสื่อการนิเทศที่ท าให้การนเิทศบรรลุวัตถุประสงค์ เช่น วิธีการนิเทศ ทักษะการนิเทศ  
เทคนิคการนเิทศ โดยเป็นสื่อที่สอดคล้องคล้องในยุคศตวรรษที่ ๒๑ เน้นการใช้ ICT ในรูปแบบต่างๆ เช่น การใช้ 
Line Application การใช้ Clip Video การ Conference การใช้Video Line /You Tube /Facebook Live 
เป็นต้น 

/3.2 สร้างเครื่อง... 
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๓.๒ สร้างเครื่องมือการนเิทศเพือ่เกบ็ข้อมลูเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา และพัฒนาตรวจสอบ  
ติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน และการประเมินผลการด าเนินงาน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพ ใช้ง่าย 
สามารถเก็บข้อมูลที่ตอบประเด็นปญัหาความต้องการ และเป็นประโยชน ์ในการแก้ปญัหาปรบัปรุงและพฒันา
คุณภาพการศึกษา  

ข้ันที่ ๔ การปฏิบัติการนเิทศ  
ด าเนินการนเิทศตามวิธีการการนิเทศและกจิกรรมการนเิทศที่ก าหนด  
๔.๑ ประชุมเตรียมการกอ่นการนเิทศ เพื่อสร้างความเข้าใจของผู้นิเทศ ให้การนเิทศ 

เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ  
๔.๒ นิเทศตามข้ันตอน ระยะเวลา และใช้เครื่องมือตามทีก่ าหนด  
๔.๓ การสะท้อนผลการนิเทศ  
๔.๔ ปรับปรงุและพัฒนาการดาเนินงาน  

ข้ันที่ ๕ การประเมินผลและรายงานผล  
๕.๑ ประเมินความก้าวหน้าของการด าเนินงาน เช่น การด าเนินงานของผูร้ับการนเิทศ เพื่อน าผล 

ไปปรบัปรุงแนวทางการด าเนินงาน  
๕.๒ ประเมินผลการนิเทศเมือ่เสรจ็สิ้นการปฏิบัติการนเิทศตามระยะเวลา ที่ต้องการในการน าผล 

ไปใช้ในการพัฒนา หรือในแต่ละปีการศึกษา  
๕.๓ รายงานผลการนิเทศต่อผูเ้กี่ยวข้อง  
๕.๔ น าผลการนิเทศที่เป็นปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการนิเทศในครั้งต่อไปหรือ 

ในปีการศึกษาต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/6. Flow Chat... 
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6. Flow Chat การปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. แบบฟอร์มท่ีใช้    
     6.1 แบบฟอร์มเพื่อการเก็บข้อมูลด้านวิชาการ และข้อมูลที่สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนางานด้านวิชาการ         
     6.2 ระบบการจัดท าข้อมูลและสารสนเทศด้านวิชาการ ข้อมูลที่สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนางานด้าน
วิชาการ    
     6.3 ระบบการเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศ    
     6.4 เค้าโครงแผนการพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา   
    6.5 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา   
     6.6 วาระการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา    
    6.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา   
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง    
     7.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม    
     7.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546   
     7.3 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2542    
    7.4 กฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา พ.ศ. 2548  
 

จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ/ศึกษาสภาพความต้องการ 

จัดท าแผนสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ 

ประชมุ/สมัมนาเครอืข่ายการนิเทศทกุระดบัเพื่อก าหนดแนวทางพัฒนา 

ด าเนินการพฒันาเครอืข่าย 

ประเมินและสรุปผลการ

นิเทศ 

ก าหนดแนวทางการพฒันาเครอืข่ายการนิเทศ 

สรุปรายงานผลต่อหน่วยงานตน้สงักดั/สถานศึกษา 

หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง และประชาสมัพนัธ์ 

ปรบัปรุง/พฒันา 
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คู่มือปฏิบัติงาน 
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นางปทิตตา  จันทร์สว่าง 

ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ค าน า 
 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลงุ ได้ก าหนดให้บุคลากรด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อให้การปฏิบัติงานของกลุ่มเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มงานพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็น ในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นรูปธรรม จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
เพื่อให้เป็นแนวทางหลักในการปฏิบัติราชการตามบทบาท หน้าที่ของกลุ่มงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งสามารถ
น าไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 
 

 คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวน  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ตามภารกิจประจ ากลุ่มงาน
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน รวมทั้งร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  

 หวังว่าคู่มือฉบับนี้จะสามารถสื่อสารท าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าใจ และผู้รับผิดชอบสามารถน าไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  
 
 
                      กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
                                                      กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                         ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
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กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  (ก.ต.ป.น.) 
    1.1 งานส่งเสริมพัฒนา หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี                    
                    ความสามารถพิเศษ  

 1.2 งานส่งเสริมพัฒนา หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 1.3 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนา หลักสูตรและกระบวนการ เรียนรู้  
การด าเนินงานตามบทบาทหน้าท่ีรายบุคคล 

1. นางปทิตตา  จันทร์สว่าง ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ 5            
มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี ้
          3.1 หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

              3.2  หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) 
  3.3 หัวหน้างานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  3.4 หัวหน้างานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  3.5 หัวหน้าโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
   3.6 หัวหนา้โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
   3.7 หัวหน้าโครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา (TEFR) 
   3.8 หัวหน้าโครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การต่อยอดเยาวชนไทย 
  3.9 โครงการศาสตร์พระราชา 
  3.10 โครงการเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
   3.11 กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
  3.12 กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
   3.13 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
   3.14 กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
   3.15 รักษาการแทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่2 
            3.16 รับผิดชอบ และดูแลสหวิทยาเขตควนขนุน  และสหวิทยาเขตเมืองพัทลุง 
  3.17 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/กลุ่มงาน... 
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กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
(ก.ต.ป.น.) 

................................................................................................................................................. 
1. ชื่องาน (กระบวนการ)    
     กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา (ก.ต.ป.น.)    
2. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย     
     2.1 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา     
     2.2 เพื่อให้ได้รูปแบบการพัฒนางานงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา    
3. ขอบเขตของงาน    
     กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  
(แบ่งเป็น 3 งาน) ดังนี้    
      3.1 ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ   
      3.2 ด้านการวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา    
      3.3 ด้านงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผล   
4. ค าจ ากัดความ    
     งานเลขานุการ หมายถึง งานที่ช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนการท างานของคณะกรรมการ ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ด าเนินไปตามบทบาทอ านาจหน้าที่ตาม 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ที่ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อท าหน้าที่ ก ากับ ดูแลการบริหารจัด 
การศึกษาด้านวิชาการ เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการ 
ด าเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเตรียมรับการ 
นิเทศ ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก    
     คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
หมายถึง องค์คณะบุคคลที่มีบทบาท อ านาจ หน้าที่ ในการบริหารงานวิชาการในระดับเขตพื้นที่ การศึกษา ตามที่
กฎหมายก าหนด โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ทั้งในส่วนของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ในสังกัด 
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ท างานร่วมกับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการด าเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของ หน่วยงานและสถานศึกษา    
ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมรับการนิเทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลหน่วยงานภายนอก 
     การติดตาม (Monitoring) หมายถึง การศึกษาความก้าวหน้าการบริหารการจัดการและการ ด าเนินการ
ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา    
     การตรวจสอบ (Inspection) หมายถึง การก ากับ ดูแล เพื่อปรับปรุงพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษา
และด าเนินไปตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดไว้    
     การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การตีค่าผลการบริหารการจัดการศึกษา และด าเนินไป        
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ก าหนดไว้ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์และเป้าหมายที่ก าหนดได้  

/การนิเทศ...      
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     การนิเทศการศึกษา (Supervision) หมายถึง ความร่วมมือระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
ในสังกัด กับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา โดยการ     
ให้ค าปรึกษา แนะน า ส่งเสริม สนับสนุนเพื่อปรับปรุงพัฒนา     
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน    
     5.1 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ    
           5.1.1 ก าหนดขอบข่ายของข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงาบประมาณ และ
บริหารทั่วไปของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยศึกษาจากนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี รายงานผลการปฏิบัติงานจากกลุ่มต่าง ๆ ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา     
           5.1.2 รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดท าระบบข้อมูล สารสนเทศ     
           5.1.3 ตรวจสอบข้อมูลและสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน     
           5.1.4 รายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ที่เป็นข้อมูลและสารสนเทศ ต่อคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ถึงจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ     
           5.1.5 เผยแพร่ข้อมูลเปน็เอกสารและทางเว็บไซด์ ในระบบเครือข่ายและสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา   
     5.2 การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา     
           5.2.1 วิเคราะห์ผลการบริหารและการจัดการศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้าน
วิชาการ บริหารบุคคล บริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป ให้เห็นจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ      
           5.2.2 ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ในแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา     
           5.2.3 น าแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา        
มาก าหนดวิธีการ เครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา    
     5.3 จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา (ก.ต.ป.น)     
           5.3.1 น าเสนอแผนพัฒนาคุณภาพ เครื่องมือ วิธีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ       
การนิเทศการศึกษา ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา     
           5.3.2 แจ้งแผนพัฒนาคุณภาพ เครื่องมือ วิธีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการ นิเทศ
การศึกษาให้กลุ่มต่างๆ น าไปสู่การด าเนินการตามแผน     
           5.3.3 ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา               
เพื่อด าเนินการตามแผนและแก้ไขการด าเนินงานระหว่างการปฏิบัติ  
     5.4 การติดตาม ตรวจสอบ     
           5.4.1 ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศตามแนวทางของคณะกรรมการ       
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา     
           5.4.2 รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลจากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา     
           5.4.3 จัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เสนอต่อ 
คณะกรรมการ    
 

/5.5 เผยแพร่... 



14 
 

     5.5 เผยแพร่รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ต่อคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง   
6. Flow Chat การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ไม่เห็นชอบ 
 
 
 
 เห็นชอบ          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/7. แบบฟอร์ม... 

พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ  ก าหนดขอบข่าย  
วิเคราะห์  สังเคราะห์เป็นข้อมลูสารสนเทศ  เผยแพร่ข้อมลู 

การวางแผนติดตาม  ตรวจสอบ   

จัดท าแผนพฒันาการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินและนิเทศ 

เสนอ  ก.ต.ป.น 

การติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลตามแผน 

สรปุผลรายงานผล  เผยแพร ่
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7. แบบฟอร์มท่ีใช้    
     6.1 แบบฟอร์มเพื่อการเก็บข้อมูลด้านวิชาการ และข้อมูลที่สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนางานด้านวิชาการ         
     6.2 ระบบการจัดท าข้อมูลและสารสนเทศด้านวิชาการ ข้อมูลที่สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนางานด้าน
วิชาการ    
     6.3 ระบบการเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศ    
     6.4 เค้าโครงแผนการพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา   
    6.5 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา   
     6.6 วาระการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา    
    6.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา   
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง    
     7.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม    
     7.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546   
     7.3 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2542    
    7.4 กฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา พ.ศ. 2548  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


