คู่มือการปฏิบัติงาน
กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5
มาตรา 39 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ได้กำหนดให้มีการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึ กษาธิการกำหนดให้มีสำนักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 183 เขต และสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา จำนวน 42 เขต และได้ออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยแบ่งส่วน
ราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ออกเป็น 8 กลุ่ม และออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา ออกเป็น 7 กลุ่ม
กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบ
การปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สำหรับ คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวนงานและคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 1 มีบทบาท อำนาจ หน้าที่สำคัญ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริม
สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน นิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึก ษา ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัยการพัฒนา
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
ขอขอบคุณคณะทำงานที่ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบ
บริหารและการจัดการศึกษา ไว้ ณ โอกาสนี้
กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

สารบัญ
หน้า
คำนำ
สารบัญ
ตารางวิเคราะห์บทบาท อำนาจ หน้าที่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
5.1 งานส่งเสริม และพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
5.2 งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน
5.3 งานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
คณะทำงาน
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

1
4
8
12
16
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18

ตารางวิเคราะห์บทบาท อำนาจ หน้าที่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
บทบาท/อำนาจ/
หน้าทีต่ ามประกาศ
ศธ.
นิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา

งาน / เรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. งานส่งเสริม และพัฒนาระบบการนิเทศ
และการจัดกระบวนการเรียนรู้
1.1. งานส่งเสริม ระบบการนิเทศและ
การจัดกระบวนการเรียนรู้
1.2. งานพัฒนาระบบการนิเทศและการ
จัดกระบวนการเรียนรู้

1. รวบรวมจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
การนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
2. ศึกษาสภาพความต้องการของการนิเทศและการจัด
กระบวนการเรียนรู้
3. จัดทำแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัด
กระบวนการเรียนรู้
4. ดำเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและโครงการเป็นฐาน
4.1 การนิเทศโดยโรงเรียนเป็นฐาน ส่งเสริมการนิเทศภายใน
ส่งเสริมเครือข่ายนิเทศ ครูแกนนำ ครูภูมิปัญญา ส่งเสริมการ
นิเทศภายนอก การนิเทศอย่างมีส่วนร่วม การระดมพลังนิเทศจาก
ทุกฝ่าย
4.2 นิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน โรงเรียนดีใกล้บ้าน
โรงเรียนดีประจำตำบล Education Hub World Class โรงเรียน
วิถีพุทธ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนอัจฉริยะภาพ โรงเรียนสอง
ภาษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ
5. จัดทำสรุปรายงานผลและเผยแพร่เทคนิคการนิเทศและการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ประสบผลสำเร็จ

บุคคล / หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
1. ผู้บริหารระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
2. ศึกษานิเทศก์/กลุ่มนิเทศฯ
3. ผู้บริหารสถานศึกษา
4. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
5. ครูแกนนำ/ครูต้นแบบ/ ครู
ภูมิปัญญา
6. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
เช่นก.ต.ป.น. ฯลฯ

บทบาท/อำนาจ/
หน้าทีต่ ามประกาศ
ศธ.

งาน / เรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

2. งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการ
นิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
2.1 งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการ
นิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา
2.2 งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการ
นิเทศของสถานศึกษา
2.3 งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการ
นิเทศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. ประสานการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับเครือข่าย
การนิเทศในเขตพื้นที่การศึกษา
2. จัดทำแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
3. ดำเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่าย
การนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย
3.1 พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หรือสถานศึกษาให้เป็น
แหล่งเรียนรู้
3.2 จัดเวทีวชิ าการ เผยแพร่นวัตกรรมองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
3.3 จัดตั้งเครือข่าย สถานศึกษา เครือข่ายชุมชนเพื่อการ
เรียนรู้
3.4 จัดตั้งเครือข่ายบุคคล ครูแกนนำ ครูต้นแบบ ชมรมครู
ชมรมผู้บริหาร ชมรมบุคลากรทางการศึกษา
4. จัดทำสรุปรายงานและเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ
หรือรูปแบบ เครือข่ายนิเทศ และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ

บุคคล / หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
1. ผู้บริหารระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
2. ศึกษานิเทศก์/กลุ่มนิเทศฯ
3. ผู้บริหารสถานศึกษา
4. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
5. ครูแกนนำ/ครูต้นแบบ/ ครู
ภูมิปัญญา
6. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
เช่นก.ต.ป.น. ฯลฯ

บทบาท/อำนาจ/หน้าที่
ตามประกาศ ศธ.

งาน / เรื่อง
3. งานนิเทศติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผล การบริหารจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
3.1 นิเทศ ติดตาม การบริหาร
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษา
3.2. ตรวจสอบและประเมินผล
การบริหารจัดการศึกษา
4. งานศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์วิจัย
การพัฒนาการนิเทศการบริหารและ
การจัดการศึกษา
4.1 งานศึกษาค้นคว้า การ
พัฒนาการนิเทศการบริหาร
การศึกษา
4.2 งานศึกษาค้นคว้า การ
พัฒนาการจัดการศึกษา
4.3 วิเคราะห์วิจัยการพัฒนาการ
นิเทศระบบบริหาร
4.4 วิเคราะห์วิจัยการพัฒนาการ
จัดการศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศติดตามการ
บริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
2. ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำเกณฑ์ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ในการ
นิเทศการบริหารจัดการศึกษา
3. ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การ
บริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
4. สรุปรายงานผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
และเผยแพร่ผลการดำเนินการ

บุคคล / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. ผู้บริหารระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
2. ศึกษานิเทศก์/กลุ่มนิเทศฯ
3. ผู้บริหารสถานศึกษา
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. ครูแกนนำ/ครูต้นแบบ/ ครูภูมิ
ปัญญา
6. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
เช่นก.ต.ป.น. ฯลฯ
1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการ 1. ผู้บริหารระดับเขตพื้นที่
นิเทศระบบบริหาร และการจัดการศึกษา
การศึกษา
2. ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการบริหารและ
2. ศึกษานิเทศก์/กลุ่มนิเทศฯ
การจัดการศึกษา
3. ผู้บริหารสถานศึกษา
2.1 การพัฒนาการนิเทศระบบบริหารและการจัดการศึกษา 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.2 การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ
5. ครูแกนนำ/ครูต้นแบบ/ ครูภูมิ
.2.3 การใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการนิเทศระบบ
ปัญญา
บริหารการจัดการศึกษา และเครือข่ายนิเทศ
6. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
3. สนับสนุน ส่งเสริมและเผยแพร่การวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับการ เช่นก.ต.ป.น.
พัฒนาการนิเทศระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
ฯลฯ
.3.1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี
3.2 จัดคลังความรู้รูปแบบวิธีการนิเทศการบริหารและการ
จัดการศึกษาที่ดี

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร

: คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน
: งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ
และการจัดกระบวนการเรียนรู้

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแนวทางในส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. เพื่อเป็นคู่มือในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของของ
สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
เป็นแนวทางสำหรับกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ใช้ในการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการนิเทศการศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของของสถานศึกษาในสังกัด เขตพื้นที่การศึกษา
4. คำจำกัดความ
การส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจัดกิจกรรม รูปแบบ
แนวทาง เทคนิค วิธีการ ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รูปแบบแนวทางในการดำเนินงาน การสร้าง จัดหา
เครื่องมือ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาทักษะ ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาใน
สถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนที่เป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนภายในสถานศึกษา รวมถึงการจัดกิจกรรม เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา
ระบบการนิเทศ หมายถึง นวัตกรรม รูปแบบ วิธีการให้คำแนะนำ ชี้แนะ ส่งเสริม อบรม พัฒนา สร้าง
เสริมองค์ความรู้ให้แก่ผู้รับการนิเทศทั้งด้านการบริหารจัดการศึกษา การนิเทศการเรียนการสอน และการพัฒนากิจ
กรมโครงการต่าง ๆ
การจัดการเรียนการสอน หมายถึง ขั้นตอน กระบวนการ วิธีสอน กิจกรรมที่ครูผู้สอนจัดให้ผู้เรียน ได้ฝึก
ปฏิบัติ เพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความรู้ ทักษะ สามารถนำไปปฏิบัติหรือ
ใช้ประโยชน์ได้
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. วิเคราะห์ภาระงาน จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบนิเทศและการจัดการเรียนการ
สอน
2. ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการรับการนิเทศการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา
3. จัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดการเรียนการสอน
4. กำหนดวิธีการ แนวทางการนิเทศ สร้าง แสวงหาเครื่องมือ นวัตกรรม เพื่อดำเนินการนิเทศการศึกษา
และการเรียนการสอน
5. ติดตามและประเมินผลการนิเทศการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน นำผลการประเมินไปกำหนด
แนวทางการพัฒนาระบบนิเทศและกระบวนการเรียนรู้ในคราวต่อไป
6. สรุป รายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อหน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
วิเคราะห์ภาระงาน/ศึกษาสภาพความต้องการ/จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
จัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเทศและการจัดการเรียนการสอน
กำหนดวิธีการ/สร้างเครื่องมือ/ดำเนินการนิเทศ
ระบบการนิเทศการศึกษาและการเรียนการสอน
ระบบการนิเทศการศึกษา/
การนิเทศการบริหารจัดการศึกษา

ระบบการนิเทศการเรียนการสอนการ
จัดกระบวนการเรียนรู้

ไม่บรรลุผล
ประเมินผลการนิเทศ

ปรับปรุง/พัฒนา

บรรลุผล
สรุป รายงาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ระบบการนิเทศฯ

7. แบบฟอร์มที่ใช้
1. แบบนิเทศติดตามการพัฒนาระบบการนิเทศและจัดการเรียนการสอน
2. แบบประเมินผลการพัฒนาระบบการนิเทศและจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา เช่น ระบบ
การนิเทศภายใน การสร้างเครือข่าย
3. แบบประเมินผลโครงการ
4. แบบรายงานผลการพัฒนาระบบการนิเทศและจัดการเรียนการสอน
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3. หลักการพัฒนาระบบการนิเทศภายในและการสร้างเครือข่าย
4. หลักการติดตามและประเมินผลโครงการ

9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
ชื่องาน งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

วัตถุประสงค์ 1. เพือ่ เป็นแนวทางในส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. เพื่อเป็นคู่มือในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลำดับที่
ผังขั้นตอนการดำเนินงาน
รายละเอียดงาน
1.
1.วิเคราะห์ภาระงาน นโยบาย จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ศึกษาสภาพ
วิเคราะห์ภาระงานจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ/
ความต้องการเกีย่ วกับการพัฒนาระบบนิเทศการศึกษา การบริหาร
ศึกษาสภาพความต้องการ
การศึกษา การจัดการเรียนการสอนและการจัดกระบวนการเรียนรู้
2.

3.

จัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ
และการจัดกระบวนการเรียนรู้
กำหนดวิธีการ/สร้างเครื่องมือ/ดำเนินการนิเทศ
ระบบการนิเทศการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้
ระบบการนิเทศ
ระบบการนิเทศการเรียนการ
การศึกษา/การบริหาร สอน การจัดกระบวนการเรียนรู้

รหัสเอกสาร :
………

เวลาดำเนินการ
ตลอดปี
การศึกษา

มาตรฐานคุณภาพงาน
ข้อมูลถูกต้องเป็นปัจจุบัน

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานนิเทศ ฯ
กลุ่มงานเลขา

2.จัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา การบริหาร
การศึกษา การจัดการเรียนการสอนและการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้
ฐานข้อมูลและสภาพปัญหาความต้องการ

ทุกภาคเรียน

สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาและจุดเน้นสพฐ.

กลุ่มงานนิเทศ ฯ
กลุ่มงานเลขา
ก.ต.ป.น.

3.1 กำหนดวิธีการ แนวทางดำเนินการ เครื่องมือ นิเทศเพื่อส่งเสริม
พัฒนาระบบนิเทศและการจัดการเรียนรู้
3.2 สร้าง /พัฒนา /แสวงหาเครื่องมือ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาระบบการ
นิเทศการศึกษา การนิเทศการบริหารจัดการศึกษา การนิเทศการเรียน
การสอนและการจัดการเรียนรู้
3.3 ดำเนินการนิเทศตามระบบ

ทุกภาคเรียน

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

กลุ่มงานนิเทศ ฯ
ก.ต.ป.น./ผู้บริหาร

4.1 ประเมินผลและสรุปการพัฒนาระบบนิเทศทุกระบบ
4.2 นำผลการประเมินและสรุปผลการนิเทศมากำหนดเป็นแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไข วางแผนดำเนินการ ส่งเสริมพัฒนา ต่อไป

สิ้นภาคเรียน /
สิ้นปีการศึกษา

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

กลุ่มนิเทศ ฯ

5. เผยแพร่ระบบการนิเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา
และยกระดับคุณภาพการศึกษา

ทุกปีการศึกษา

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ความต้องการ

กลุ่มนิเทศ ฯ

ไม่บรรลุ
ปรับปรุง
พัฒนา

ประเมินระบบ
การดำเนินงาน

4.

บรรลุ

5.

สรุปรายงานผล เผยแพร่ระบบการนิเทศฯ
เอกสารอ้างอิง :

1. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
3. หลักการนิเทศ ติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของสถานศึกษา

คำอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
ภายใน 1 หน้า)

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
4. การวิจยั และพัฒนา
การตัดสินใจ

ทิศทางหรื อการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบ

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร

: คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน
: งานส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแนวทางในส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน
2. เพื่อเป็นคู่มือในส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน
3. ขอบเขตของงาน
เป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน ที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดเครือข่ายบุคคล ครูแกนนำ
ครูต้นแบบ เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพตามระดับการศึกษา เช่น กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพระดับปฐมวัย
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา เครือข่ายโรงเรียนคู่พัฒนา โรงเรียนพี่โรงเรียนน้องเครือข่ายการพัฒนาชุมชน การพัฒนา
คุณภาพโดยการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาเครือข่ายห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้
4. คำจำกัดความ
ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
หมายถึง การจัดระบบการนิเทศที่ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายของบุคคลและหน่วยงาน ทั้งระดับสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ศึกษาความต้องการการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศทั้งระดับเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
2. จัดทำแผนสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ โดยคำนึงถึงสภาพ
ปัญหาและความต้องการของแต่ละเครือข่าย
3. ประชุม/สัมมนาเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ เพื่อสร้างความเข้าใจและกำหนดแนวทางการพัฒนา
4. ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น
4.1 จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนนำ ครูต้นแบบ ครูแห่งชาติ ฯลฯ
4.2 จัดเครือข่ายในรูปชุมนุม เช่น ชุมนุมครูปฐมวัย ครูวทิ ยาศาสตร์ ฯลฯ
4.3 เครือข่ายในรูปของระดับการศึกษา เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพระดับปฐมวัย
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
4.4 เครือข่ายในรูปของชุมชน เช่น เครือข่ายสุขภาพ เครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ
4.5 เครือข่ายในรูปของห้องเรียนหรือสถานศึกษา เช่น การพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เครือข่าย
โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง เครือข่ายห้องเรียนโรงเรียนในฝัน
5. ประเมินผลและสรุปผลการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ
6. นำผลการประเมินไปกำหนดแนวทางการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนต่อไป
7. สรุปผลการดำเนินงานเครือข่ายการนิเทศและรายงานผลการพัฒนาต่อหน่วยงานต้นสังกัด/สถานศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ/ศึกษาสภาพความต้องการ
จัดทำแผนสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ
ประชุม/สัมมนาเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ
เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนา
ดำเนินการพัฒนาเครือข่าย
ไม่บรรลุผล
ประเมินและสรุปผล
การนิเทศ

ปรับปรุง/พัฒนา

บรรลุผล
สรุปรายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัด/สถานศึกษา/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์

7. แบบฟอร์มที่ใช้
1. แบบสำรวจความต้องการการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ
2. แบบติดตามและประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
3. แบบรายงานผลการพัฒนาระบบการนิเทศและจัดการเรียนการสอน
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3. หลักการสร้างเครือข่าย
4. หลักการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการสร้างเครือข่าย

9.แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
ชื่องาน งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรี ยนรู้

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา กลุ่ม...นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

รหัสเอกสาร :
………………

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นแนวทางในส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
2. เพื่อเป็นคู่มือในส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
ลาดับที่

ผังขัน้ ตอนการดาเนินงาน

1.
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ/
ศึกษาสภาพความต้องการ

2.

จัดทำแผนสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ

3.
ประชุม/สัมมนาเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ
เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนา

4.

ดำเนินการพัฒนาเครือข่าย

ประเมินและ
สรุปผลการ
นิเทศ

5.

รายละเอียดงาน

เวลาดาเนินการ

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

1 ประสานงาน จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ศึกษาความต้องการการ
ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
2 จัดทำแผนส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ
โดยใช้ฐานข้อมูลและสภาพปัญหาความต้องการของเครือข่าย

มกราคมเมษายน

กลุ่มงานนิเทศ ฯ

เมษายน

ข้อมูลสารสนเทศที่
ถูกต้อง ครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบัน
แผนการส่งเสริมฯ

3 ประชุม/สัมมนาเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ เพื่อสร้างความ
เข้าใจและกำหนดแนวทางการพัฒนาเครือข่าย

พฤษภาคม

แนวทางการพัฒนา

กลุ่มงานนิเทศ ฯ

4 ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ
ในรูปแบบต่างๆ

ภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง

จำนวนเครือข่าย

กลุ่มนิเทศ ฯ

5 ประเมินผลและสรุปผลการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ

ภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง

รายงานผลการพัฒนา
เครือข่าย

กลุ่มนิเทศ ฯ

ไม่บรรลุ

บรรลุ

6 สรุปผลการดำเนินงานเครือข่ายการนิเทศและรายงานผลการ
มีนาคม –
รายงานสรุปผล
พัฒนาต่อหน่วยงานต้นสังกัด/สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เมษายน
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
2 . หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3. หลักการสร้างเครือข่าย
4. หลักการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการสร้างเครือข่าย

สรุปรายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัด/
สถานศึกษา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และประชาสัมพันธ์

เอกสารอ้างอิง :

คำอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
ภายใน ๑หน้า)

กลุ่มงานนิเทศ ฯ

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

กลุ่มนิเทศ ฯ

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบ

ประเภทเอกสาร :
ชื่อเอกสาร
:

คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน
งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแนวทางในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ของกลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
2. เพื่อเป็นคู่มือในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

3. ขอบเขตของงาน
งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกระบวนการนิเทศ ติดตาม ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์
วิจัย และประเมินผลการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ในสังกัด

4. คำจำกัดความ
การนิเทศการจัดการศึกษา หมายถึง การช่วยเหลือ แนะนำ ส่งเสริมสนับสนุน รวมถึงการศึกษา ค้นคว้า
วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผล ทุกภาคส่วนมีความพึงพอใจ
การติดตามการจัดการศึกษา หมายถึง การติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหา
อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของสถานศึกษา เพื่อจะหาแนวทางแก้ไข โดยยึดการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
การประเมินผลการจัดการศึกษา หมายถึง การตีค่าผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าอยู่
ในระดับใดเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ตามสภาพปัญหา ความต้องการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2. จัดทำเกณฑ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เครื่องมือ และวิธีการนิเทศ การตรวจสอบการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
3. สถานศึกษาประเมินตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
4. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามเกณฑ์และตัวชี้วัด วิจัย พัฒนา
รูปแบบ/วิธีการที่เหมาะสม
5. นำผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามเกณฑ์และตัวชี้วัดมา
กำหนดเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และวางแผนการดำเนินงาน
6. สรุปผลการดำเนินงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
7. เผยแพร่ผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจ

6. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ตามสภาพปัญหา ความ
ต้องการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
จัดทำเกณฑ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เครื่องมือและวิธีการนิเทศ
สถานศึกษาประเมินตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑ์และตัวชี้วัด
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลตามเกณฑ์และตัวชี้วัด

ประเมินผล
การนิเทศ ติด
ตามฯ

ไม่บรรลุ
วิจัย/พัฒนา

บรรลุ
นำผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลมากำหนดเป็น
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และวางแผนการดำเนินงาน
สรุป/รายงานผล/เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการเกี่ยวการบริหารและการจัดการศึกษา
7.2 เกณฑ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จของการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
7.3 แบบติดตาม และสรุปผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1
8.2
8.3
8.4
สถานศึกษา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักการนิเทศ ติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
การจัดทำเกณฑ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จของการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ

9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
ชื่องาน งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
รหัสเอกสาร : ………………
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเป็นแนวทางในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2. เพื่อเป็นคู่มือในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ลำดับที่
ผังขั้นตอนการดำเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดำเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผู้รับผิดชอบ
1.
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ตามสภาพปัญหา ความต้องการเกีย่ วกับ
ตลอดปีการศึกษา ข้อมูลถูกต้องเป็นปัจจุบัน
กลุ่มงานนิเทศ
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ตามสภาพปัญหา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ความต้องการเกีย่ วกับการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา

2.

จัดทำเกณฑ์ ตัวชีว้ ัดความสำเร็จ เครื่องมือและ
วิธีการนิเทศ

3.
สถานศึกษาประเมินตนเอง ตรวจสอบตามเกณฑ์
ฑ์ะตัวชี้วัด

ไม่บรรลุ

5.
6.

วิจัย/พัฒนา

นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ตามเกณฑ์และตัวชี้วัด

4.

ประเมินผลการนิเทศ
ติดตาม
นำผลการนิบรรลุ
เทศ ติดตาม และประเมินผลมากำหนด
แนวทางปรับปรุงแก้ไข และวางแผนการดำเนินงาน

7.
เอกสารอ้างอิง :

จัดทำเกณฑ์ ตัวชีว้ ัดความสำเร็จ เครื่องมือและวิธีการนิเทศการ
ตรวจสอบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ทุกภาคเรียน

สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาและจุดเน้นสพฐ.

สถานศึกษาประเมินตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑ์และตัวชีว้ ัดการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา

ทุกภาคเรียน

สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาและจุดเน้นสพฐ.

กลุ่มงานนิเทศ ฯ
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพ
กลุ่มนิเทศ ฯ
ก.ต.ป.น./ผู้บริหาร

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตาม
เกณฑ์และตัวชี้วัด

ทุกภาคเรียน

สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาและจุดเน้นสพฐ.

กลุ่มนิเทศ ฯ
ก.ต.ป.น./ผู้บริหาร

สรุปผลการดำเนินงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา/วิจยั พัฒนารูปแบบวิธกี ารที่เหมาะสม
นำผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ตามเกณฑ์และตัวชีว้ ัดมากำหนดเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไข และวางแผนการดำเนินงาน
สรุป/รายงานผล/เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ทุกภาคเรียน

สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาและจุดเน้นสพฐ.
กระบวนการที่เป็นมาตรฐาน
ผลการประเมิน

กลุ่มนิเทศ ฯ
ก.ต.ป.น./ผู้บริหาร
กลุ่มนิเทศ ฯ
ก.ต.ป.น./ผู้บริหาร

สรุป/รายงานผล/เผยแพร่
มพัญนธ์ญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.ประชาสั
พระราชบั
2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
3. หลักการนิเทศ ติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
4. การจัดทำเกณฑ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จของการบริหารและการจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐานของสถานศึกษา

คำอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
ภายใน 1 หน้า)

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทุกภาคเรียน
ปลายปีการศึกษา

ทิศทางหรื อการเคลื่อนไหวของงาน

กลุ่มนิเทศ ฯ
ก.ต.ป.น.

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบ

บรรณานุกรม
กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภา
ลาดพร้าว, 2551.
กระทรวงศึกษาธิการ. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 23 ก.
ชยันต์ วรรธนะภูติ . ทิศทางการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ : แนวทางการวิจัยด้านเครือข่ายการเรียนรู้.
(เอกสารวิชาการ)เชียงใหม่ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.(ม.ป.ป.).
นิศา ชูโต. การประเมินโครงการ. กรุงเทพมหานคร : ธรรมศาสตร์การพิมพ์. 2527.
ภรณี กีร์ติบุตร. การประสานงานระหว่างองค์กร. โอเดียนสโตร์, กรุงเทพฯ : 2522.
ธงชัย สันติวงษ์. องค์การและการจัดการทันสมัยยุคโลกาภิวัฒน์. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช , 2540.
สงัด อุทรานันท์. การสังเคราะห์งานวิจัยทางการนิเทศการศึกษาในประเทศไทย. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์และทำปกเจริญผล, 2533.
สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา.
บริษัท พิมพ์ดี จำกัด, 2541.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. แนวดำเนินการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศ
การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย, 2551
สำนักนายกรัฐมนตรี. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ2 (พ.ศ. 2545). 2545.
สำนักนายกรัฐมนตรี. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา พ.ศ. 2553. 2553.

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๐๙ ง

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กันยายน ๒๕๕๓

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓
เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
และกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๓๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิก
(๑) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
(๒) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐
(๓) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอ ๒ ในประกาศนี้
“สํานักงานเขต” หมายความวา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในแตละเขตพื้นที่
การศึกษา
ขอ ๓ ใหสํานักงานเขตมีอํานาจหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
(๑) จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ใหสอดคลองกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้น พื้น ฐาน และความตองการ
ของทองถิ่น

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๐๙ ง

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กันยายน ๒๕๕๓

(๒) วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขต
พื้นที่การศึกษา และแจงการจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมทั้งกํากับ
ตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว
(๓) ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้น ที่
การศึกษา
(๔) กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
(๕) ศึก ษา วิเ คราะห วิจั ย และรวบรวมข อมู ลสารสนเทศด านการศึก ษา ในเขตพื้ น ที่
การศึกษา
(๖) ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริม สนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๗) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๘) ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครอง
สว นท องถิ่น รวมทั้ งบุ ค คล องคก รชุ ม ชน องคก รวิ ช าชีพ สถาบั น ศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
(๙) ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
(๑๐) ประสาน สงเสริม การดําเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดานการศึกษา
(๑๑) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
(๑๒) ปฏิ บั ติ หน า ที่ อื่น เกี่ ยวกั บ กิจ การภายในเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษาที่ มิ ได ร ะบุใ ห เ ปน หน า ที่
ของหนวยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๔ ใหแบงสวนราชการสํานักงานเขต ดังตอไปนี้
(๑) กลุมอํานวยการ
(๒) กลุมบริหารงานบุคคล
(๓) กลุมนโยบายและแผน
(๔) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
(๕) กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(๖) กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
(๗) กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
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ขอ ๕ ใหสวนราชการสํานักงานเขตมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) กลุม อํานวยการ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักงานเขต
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการ
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และยานพาหนะ
(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองคกรสํานักงานเขต
(จ) ประชาสัม พัน ธ เผยแพรกิจการและผลงานของสํานักงานเขตและสวนราชการ
ในสังกัด
(ฉ) เผยแพรและใหบริการขอมูลขาวสาร
(ช) ประสานการดําเนินงานระหวางหนวยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
(ซ) ประสานงานที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการและอนุกรรมการในระดับตาง ๆ
(ฌ) ปฏิ บั ติ ห น า ที่ อื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ กิ จ การภายในของสํ า นั ก งานเขตที่ มิ ใ ช ง าน
ของสวนราชการใดโดยเฉพาะ
(ญ) ส ง เสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารและสวั ส ดิ ภ าพในสํ า นั ก งานเขต สถานศึ ก ษา
และหนวยงานทางการศึกษา
(ฎ) ปฏิ บัติ ง านร วมกั บหรือ สนับ สนุน การปฏิบั ติง านของหน วยงานอื่น ที่ เกี่ ย วข อ ง
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๒) กลุมบริหารงานบุคคล มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) วางแผนอัตรากําลัง กําหนดตําแหนงและวิทยฐานะ
(ข) สรรหา บรรจุ แตงตั้ง ยาย โอน และการออกจากราชการของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
(ค) ดําเนินงานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
(ง) พัฒ นาบุ ค ลากร ส ง เสริ ม ยกยอ ง เชิ ดชู เ กี ยรติ และพัฒ นามาตรฐานวิช าชี พ
และจรรยาบรรณ
(จ) ดําเนินงานวินัย อุทธรณ รองทุกข และการดําเนินคดีของรัฐ
(ฉ) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษา
(ช) จัดทํามาตรฐาน คุณภาพงาน กําหนดภาระงานขั้นต่ําและเกณฑการประเมินผลงาน
สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขต
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(ซ) ประเมิ น คุ ณภาพการบริห ารงานบุค คลและจั ดทํ า รายงานประจํ า ป ที่ เ กี่ ย วกั บ
การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหนวยงานการศึกษาเพื่อเสนอ
คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารงานบุ ค คลเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และคณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คล
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ฌ) ปฏิ บัติ ง านร วมกั บหรือ สนับ สนุน การปฏิบั ติง านของหน วยงานอื่น ที่ เกี่ ย วข อ ง
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๓) กลุมนโยบายและแผน มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
จัดการศึกษา
(ข) จัด ทํ านโยบายและแผนพัฒ นาการศึ ก ษาให สอดคล อ งกั บ นโยบาย มาตรฐาน
การศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความตองการของทองถิ่น
(ค) วิเคราะหก ารจัด ตั้งงบประมาณเงิน อุด หนุน ทั่ วไปของสถานศึ กษาและแจ งการ
จัดสรรงบประมาณ
(ง) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใชจายงบประมาณและผลการ
ปฏิบัติตามนโยบายและแผน
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน
(ฉ) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
(ช) ปฏิ บัติ ง านร วมกั บหรือ สนับ สนุน การปฏิบั ติง านของหน วยงานอื่น ที่ เกี่ ย วข อ ง
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๔) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ส ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในรู ป แบบการศึ ก ษาในระบบการศึ ก ษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
(ข) สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องคกร
ชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
(ค) ประสานและส ง เสริ ม องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ให ส ามารถจั ด การศึ ก ษา
สอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา
(ง) สงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการ ผูดอยโอกาสและผูมีความสามารถพิเศษ
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(จ) สงเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด
เนตรนารี ผูบําเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษสิทธิเด็ก
และเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น
(ฉ) สงเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(ช) สงเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(ซ) ประสานการปอ งกั น และแกไขปญ หาการใชส ารเสพติด และสงเสริ ม ปอ งกั น
แกไข และคุมครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
(ฌ) ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ
(ญ) ประสาน สงเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
(ฎ) สงเสริมแหลงการเรียนรู สิ่งแวดลอมทางการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น
(ฏ) ประสานและสงเสริมสถานศึกษาใหมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งของชุมชน
(ฐ) ปฏิ บัติ ง านร วมกั บหรือ สนับ สนุน การปฏิบั ติง านของหน วยงานอื่น ที่ เกี่ ย วข อ ง
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๕) กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตร
การศึกษาระดับกอนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
(ข) ศึกษา วิ เคราะห วิจั ย เพื่อพั ฒ นาหลักสู ตร การสอนและกระบวนการเรียนรู
ของผูเรียน
(ค) วิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการ
ประเมินผลการศึกษา
(ง) วิจั ย พั ฒ นา สง เสริ ม มาตรฐานการศึ ก ษาและการประกั น คุ ณภาพการศึก ษา
รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา สงเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน ผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
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(ซ) ปฏิ บัติ ง านร วมกั บหรือ สนับ สนุน การปฏิบั ติง านของหน วยงานอื่น ที่ เกี่ ย วข อ ง
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๖) กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
(ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี
(ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
(ง) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบริหารสินทรัพย
(จ) ใหคําปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ
และงานบริหารสินทรัพย
(ฉ) ปฏิ บัติ ง านร วมกั บหรือ สนับ สนุน การปฏิบั ติง านของหน วยงานอื่น ที่ เกี่ ย วข อ ง
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๗) กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) กํากับ ดูแล ประสาน สงเสริม และสนับสนุน สถานศึกษาเอกชนตามกฎหมาย
วาดวยโรงเรียนเอกชน
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน และการเปลี่ยนแปลงกิจการ
โรงเรียนเอกชน
(ค) ดําเนิน การเกี่ยวกับการสงเคราะหและเงิน ทดแทนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียน
เอกชนและที่กฎหมายอื่นกําหนด
(ง) ดําเนินการอื่นเกี่ยวกับงานการศึกษาเอกชนตามที่กฎหมายกําหนด
(จ) ปฏิ บัติ ง านร วมกั บหรือ สนับ สนุน การปฏิบั ติง านของหน วยงานอื่น ที่ เกี่ ย วข อ ง
หรือที่ไดรับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ชินวรณ บุณยเกียรติ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๓
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการ
ภายในสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๓
เพื่ออนุวัติใ หเปน ไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
และกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๓๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพิ่มเติม ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๘) ของขอ ๔ แหงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
“(๘) หนวยตรวจสอบภายใน”
ขอ ๒ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๘) ของขอ ๕ แหงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
“(๘) หนวยตรวจสอบภายใน ใหปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหนาสวนราชการ และมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแล
ทรัพยสิน
(ข) ดําเนิน งานเกี่ย วกั บงานตรวจสอบการดํ าเนิน งานหรื อกระบวนการปฏิ บัติ งาน
เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเปาหมายที่กําหนด
(ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง
(ง) ดําเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกําหนด

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๓๘ ง

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

(จ) ปฏิ บัติ ง านร วมกั บหรือ สนับ สนุน การปฏิบั ติง านของหน วยงานอื่น ที่ เกี่ ย วข อ ง
หรือที่ไดรับมอบหมาย”
ทั้งนี้ ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ชินวรณ บุณยเกียรติ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๐๙ ง

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กันยายน ๒๕๕๓

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓
เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
ซึ่ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติร ะเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ การ (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๓ และกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๖
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๓๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิก
(๑) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
(๒) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐
(๓) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอ ๒ ในประกาศนี้
“สํานักงานเขต” หมายความวา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในแตละเขตพื้นที่
การศึกษา
ขอ ๓ ใหสํานักงานเขตมีอํานาจหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๐๙ ง

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กันยายน ๒๕๕๓

(๑) จั ด ทํ า นโยบาย แผนพั ฒ นา และมาตรฐานการศึ ก ษาของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ใหส อดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึ กษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึก ษาขั้ น พื้น ฐาน
และความตองการของทองถิ่น
(๒) วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขต
พื้นที่การศึกษา และแจงการจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมทั้งกํากับ
ตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว
(๓) ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้น ที่
การศึกษา
(๔) กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
(๕) ศึก ษา วิเ คราะห วิจั ย และรวบรวมข อมู ลสารสนเทศด านการศึก ษา ในเขตพื้ น ที่
การศึกษา
(๖) ประสานการระดมทรั พ ยากรด า นต า ง ๆ รวมทั้ ง ทรั พ ยากรบุ ค คล เพื่ อ ส ง เสริ ม
สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๗) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๘) ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครอง
สว นท องถิ่น รวมทั้ งบุ ค คล องคก รชุ ม ชน องคก รวิ ช าชีพ สถาบั น ศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
(๙) ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
(๑๐) ประสาน สงเสริม การดําเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดานการศึกษา
(๑๑) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพื้นที่การศึกษา
(๑๒) ปฏิ บั ติ หน า ที่ อื่น เกี่ ยวกั บ กิจ การภายในเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษาที่ มิ ได ร ะบุใ ห เ ปน หน า ที่
ของหนวยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๔ ใหแบงสวนราชการสํานักงานเขต ดังตอไปนี้
(๑) กลุมอํานวยการ
(๒) กลุมบริหารงานบุคคล
(๓) กลุมนโยบายและแผน

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๐๙ ง
(๔)
(๕)
(๖)
ขอ
(๑)

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กันยายน ๒๕๕๓

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
๕ ใหสวนราชการสํานักงานเขตมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
กลุมอํานวยการ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักงานเขต
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการ
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และยานพาหนะ
(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองคกรสํานักงานเขต
(จ) ประชาสัม พัน ธ เผยแพรกิจการและผลงานของสํานักงานเขตและสวนราชการ

ในสังกัด
(ฉ)
(ช)
(ซ)
(ฌ)

เผยแพรและใหบริการขอมูลขาวสาร
ประสานการดําเนินงานระหวางหนวยงานภายในและภายนอก เขตพื้นที่การศึกษา
ประสานงานที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการและอนุกรรมการในระดับตาง ๆ
ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของกับกิจการภายในของสํานักงานเขต ที่มิใชงานของสวนราชการใด

โดยเฉพาะ
(ญ) ส ง เสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารและสวั ส ดิ ภ าพในสํ า นั ก งานเขต สถานศึ ก ษา
และหนวยงานทางการศึกษา
(ฎ) ปฏิ บัติ ง านร วมกั บหรือ สนับ สนุน การปฏิบั ติง านของหน วยงานอื่น ที่ เกี่ ย วข อ ง
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๒) กลุมบริหารงานบุคคล มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) วางแผนอัตรากําลัง กําหนดตําแหนงและวิทยฐานะ
(ข) สรรหา บรรจุ แตงตั้ง ยาย โอน และการออกจากราชการของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
(ค) ดําเนินงานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
(ง) พัฒ นาบุ ค ลากร ส ง เสริ ม ยกยอ ง เชิ ดชู เ กี ยรติ และพัฒ นามาตรฐานวิช าชี พ
และจรรยาบรรณ
(จ) ดําเนินงานวินัย อุทธรณ รองทุกข และการดําเนินคดีของรัฐ

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๐๙ ง

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กันยายน ๒๕๕๓

(ฉ) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษา
(ช) จัดทํามาตรฐาน คุณภาพงาน กําหนดภาระงานขั้นต่ําและเกณฑการประเมินผลงาน
สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขต
(ซ) ประเมิ น คุ ณ ภาพการบริ ห ารงานบุ ค คลและจั ด ทํ า รายงานประจํ า ป ที่ เ กี่ ย วกั บ
การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหนวยงานการศึกษาเพื่อเสนอ
คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารงานบุ ค คลเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และคณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คล
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ฌ) ปฏิ บัติ ง านร วมกั บหรือ สนับ สนุน การปฏิบั ติง านของหน วยงานอื่น ที่ เกี่ ย วข อ ง
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๓) กลุมนโยบายและแผน มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
จัดการศึกษา
(ข) จั ด ทํ า นโยบายและแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาให ส อดคล อ งกั บ นโยบายมาตรฐาน
การศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความตองการของทองถิ่น
(ค) วิ เ คราะห ก ารจั ด ตั้ ง งบประมาณเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไปของสถานศึ ก ษาและแจ ง
การจัดสรรงบประมาณ
(ง) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใชจายงบประมาณและผลการ
ปฏิบัติตามนโยบายและแผน
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ฉ) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
(ช) ปฏิ บัติ ง านร วมกั บหรือ สนับ สนุน การปฏิบั ติง านของหน วยงานอื่น ที่ เกี่ ย วข อ ง
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๔) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ส ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในรู ป แบบการศึ ก ษาในระบบการศึ ก ษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
(ข) สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๐๙ ง

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กันยายน ๒๕๕๓

(ค) ประสานและส ง เสริ ม องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ให ส ามารถจั ด การศึ ก ษา
สอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา
(ง) สงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการ ผูดอยโอกาสและผูมีความสามารถพิเศษ
(จ) สงเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด
เนตรนารี ผูบําเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษสิทธิเด็ก
และเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น
(ฉ) สงเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(ช) สงเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(ซ) ประสานการปอ งกั น และแกไขปญ หาการใชส ารเสพติด และสงเสริ ม ปอ งกั น
แกไข และคุมครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
(ฌ) ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ
(ญ) ประสาน สงเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
(ฎ) สงเสริมแหลงการเรียนรู สิ่งแวดลอมทางการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น
(ฏ) ประสานและสงเสริมสถานศึกษาใหมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งของชุมชน
(ฐ) ปฏิ บัติ ง านร วมกั บหรือ สนับ สนุน การปฏิบั ติง านของหน วยงานอื่น ที่ เกี่ ย วข อ ง
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๕) กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตร
การศึกษาระดับกอนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
(ข) ศึกษา วิ เคราะห วิจั ย เพื่อพั ฒ นาหลักสู ตร การสอนและกระบวนการเรียนรู
ของผูเรียน
(ค) วิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการ
ประเมินผลการศึกษา
(ง) วิจั ย พั ฒ นา สง เสริ ม มาตรฐานการศึ ก ษาและการประกั น คุ ณภาพการศึก ษา
รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา สงเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๐๙ ง

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กันยายน ๒๕๕๓

(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน ผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
(ซ) ปฏิ บัติ ง านร วมกั บหรือ สนับ สนุน การปฏิบั ติง านของหน วยงานอื่น ที่ เกี่ ย วข อ ง
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๖) กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
(ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี
(ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
(ง) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบริหารสินทรัพย
(จ) ใหคําปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ
และงานบริหารสินทรัพย
(ฉ) ปฏิ บัติ ง านร วมกั บหรือ สนับ สนุน การปฏิบั ติง านของหน วยงานอื่น ที่ เกี่ ย วข อ ง
หรือที่ไดรับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ชินวรณ บุณยเกียรติ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๓๘ ง

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๓
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการ
ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๓ เพื่ออนุวัติ
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๓๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพิ่มเติม ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๗) ของขอ ๔ แหงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
“(๗) หนวยตรวจสอบภายใน”
ขอ ๒ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๗) ของขอ ๕ แหงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
“(๗) หนวยตรวจสอบภายใน ใหปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหนาสวนราชการ และมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแล
ทรัพยสิน
(ข) ดําเนิน งานเกี่ย วกั บงานตรวจสอบการดํ าเนิน งานหรื อกระบวนการปฏิ บัติ งาน
เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเปาหมายที่กําหนด
(ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๓๘ ง

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

(ง) ดําเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกําหนด
(จ) ปฏิ บัติ ง านร วมกั บหรือ สนับ สนุน การปฏิบั ติง านของหน วยงานอื่น ที่ เกี่ ย วข อ ง
หรือที่ไดรับมอบหมาย”
ทั้งนี้ ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ชินวรณ บุณยเกียรติ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

