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กระทรวงศึกษำธกิำร 
 

คู่มือด าเนินการ 



 

 

ค าน า 

  คู่มือกำรด ำเนินงำน ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต ๑ จัดท ำขึ้นเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ คณะอนุกรรมกำร ติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำ ศึกษำนิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักกำรด ำเนินงำนแบบองค์รวม หลักกำรมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต ๑ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ใน
กำรบริหำรและกำรด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

 สำระส ำคัญที่น ำเสนอในเอกสำรคู่มือกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 

 ตอนที่ ๑ บทน ำควำมส ำคัญและควำมเป็นมำ 

 ตอนที่ ๒ ระเบียบ และบทบำทหน้ำที่ และแนวทำงกำรด ำเนินงำนของคณะกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต ๑ 

 ตอนที่ ๓ กำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 

 ตอนที่ ๔ กำรประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
กำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต ๑ ขอขอบคุณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ได้จัดท ำคู่มือแนวทำงกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศกำรศึกษำ เป็นแนวทำงให้เขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้น ำมำจัดท ำคู่มือแนวทำงกำรด ำเนินงำนของ
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ได้ปรับใช้
ตำมบริบทได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สนองตอบนโยบำย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต ๑ อันเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติต่อไป 

 

คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต ๑ 
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ตอนที่ ๑ 

บทน า 

ความส าคัญและความเป็นมา 

 คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หมำยถึง องค์
คณะบุคคลที่มีบทบำทหน้ำที่ท ำงำนร่วมกับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำร
บริหำรและกำรด ำเนินกำร โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัด กลุ่มนิเทศติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นกลุ่มงำนด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรนิเทศกำรศึกษำ 
วิเครำะห์ วิจัย ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรพัฒนำระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือให้
สถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็ง ในกำรบริหำรและจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพได้มำตรฐำนเท่ำเทียมกัน 
และมีกำรรำยงำนให้สำธำรณชนได้รับผลกำรด ำเนินงำน ซึ่งมีควำมเชื่อมโยงกับกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยกำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ส่งเสริม 
สนับสนุนเพื่อปรับปรุงพัฒนำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต ๑ มีกำรบริหำรงำน
วิชำกำร โดยมีเครือข่ำยรูปแบบกลุ่มโรงเรียน 6 กลุ่มโรงเรียนขับเคลื่อนร่วมกับผู้บริหำรโรงเรียนในสังกัด          
67 โรงเรียน 

 กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ      
(ก.ต.ป.น.) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต ๑ จึงได้น ำแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำม
คู่มือกำรด ำเนินงำนคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ    
ของส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร มำเป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินงำน ที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
กรุงเทพมหำนคร เขต ๑ ได้น ำมำด ำเนินกำรให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดในกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 

 ค านิยาม 

  คณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. หมำยถึง คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
กำรศึกษำ ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 
หมำยถึง องค์คณะบุคคลที่มีบทบำท อ ำนำจ หน้ำที่ ตำมที่กฎหมำยก ำหนด โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมกำร
ทั้งในส่วนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำในสังกัด และผู้ทรงคุณวุฒิ ท ำงำนร่วมกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย นิเทศติดตำมตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรด ำเนินกำร โดย
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

  คณะกรรมการ อ.ก.ต.ป.น. หมำยถึง คณะอนุกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ 



    ๒ 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา หมำยถึง คณะอนุกรรมกำรที่
ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้
ปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

  การติดตาม (Monitoring) หมำยถึง กำรศึกษำควำมก้ำวหน้ำกำรบริหำรกำรจัดกำรและกำร
ด ำเนินกำร ของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

  การตรวจสอบ (Inspection) หมำยถึง กำรก ำกับ ดูแล เพ่ือปรับปรุงพัฒนำกำรบริหำรกำรจัด
กำรศึกษำ และด ำเนินไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนที่ก ำหนดไว้ 

  การประเมินผล (Evaluation) หมำยถึง กำรตีค่ำผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ และด ำเนินไป
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนที่ก ำหนดไว้ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

  การนิเทศการศึกษา (Supervision) หมำยถึง กำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ส่งเสริม สนับสนุน 
เพ่ือปรับปรุงพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โดยควำมร่วมมือระหว่ำงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ คณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำในสังกัด 

  หน่วยงาน หมำยถึง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

  มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมำยถึง มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำม
ประกำศของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา หมำยถึง กำรรวมสถำนศึกษำหลำยแห่งเข้ำด้วยกัน เพ่ือพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ และบุคลำกรในกลุ่มเครือข่ำย 

 หลักการ 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร  เขต ๑ ใช้หลักในกำรติดตำม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ ดังนี้ 

  ๑. หลักกำรแบบองค์รวม (Holistic) เป็นกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ 
ตำมภำรกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ โดยมุ่งผลกำรพัฒนำองค์กรในภำพรวม 

  ๒. หลักกำรเชิงระบบ (System) เป็นกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ 
โดยส่วนประกอบหรือปัจจัยต่ำง ๆ ของระบบมีควำมสัมพันธ์สอดคล้องซึ่งกันและกัน เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ ประกอบด้วย หลักกำรท ำงำนเชิงระบบ ซึ่งเป็นสิ่งที่ท ำงำนให้ประสบควำมส ำเร็จอย่ำงมี
คุณภำพทุกงำน ได้แก่ 

   ๑)  กำรก ำหนด วัตถุประสงค์ หรือเป้ำหมำย หรือสิ่งที่ต้องกำรจะท ำให้ส ำเร็จตำมควำม
ต้องกำรจ ำเป็น (Need) 



    ๓ 

   ๒) ก ำหนดปัจจัยน ำเข้ำ หรือกระบวนกำรปฏิบัติ เช่น เอกสำร สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 
เงิน เวลำ หรือทรัพยำกรอ่ืนๆ 

   ๓) ใช้กระบวนกำร หรือขั้นตอน หรือกิจกรรมที่จะลงมือปฏิบัติ เพ่ือให้ได้มำในสิ่งที่
ต้องกำร เช่น กระบวนกำร PDCA , กระบวนกำรพัฒนำงำนสู่วิธีปฏิบัติที่ดี (๗ ขั้นตอน) ฯลฯ 

   ๔) ผลผลิต หรือผลที่จะได้รับจำกกำรปฏิบัติ 

   ๕) ผลกระทบ หรือผลข้ำงเคียงที่จะเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแล้ว ซึ่งอำจเป็นได้ทั้งผลดีและ
ผลเสีย 

   ๖) ข้อมูลย้อนกลับ ได้แก่ ปริมำณและคุณภำพของผลผลิตตำมเป้ำหมำยที่จะช่วยให้
ตรวจสอบได้ว่ำ กระบวนกำร ปัจจัยน ำเข้ำ ที่ก ำหนดบังเกิดผลตำมวัตถุประสงค์/เป้ำหมำย/ หรือไม่ อย่ำงไร มำก 
น้อย เพียงใด มีคุณภำพอย่ำงไร 

   ๗) บริบท หรือสภำพแวดล้อมต่ำงๆ ที่จะมีผลต่อกำรท ำงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

  ๓. หลักกำรแบบเครือข่ำย (Network) เป็นกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
กำรศึกษำเป็นคณะหรือให้มีเครือข่ำยกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำอยู่ทุกหน่วยปฏิบัติ  
ทั้งเครือข่ำยภำยในและเครือข่ำยภำยนอก เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพของกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
กำรศึกษำ 

  ๔. หลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี (Good Governance) คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 
หลักควำมโปร่งใส หลักกำรมีส่วนร่วม หลักควำมรับผิดชอบ หลักควำมคุ้มค่ำ โดยบูรณำกำรเข้ำกับกำรด ำเนินงำน 
กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ 

วัตถุประสงค ์

กำรจัดท ำแนวทำงกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๑. เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1 ในกำรนิเทศกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำในเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ 

๒. เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำระบบกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

๓. เพ่ือส่งเสริมกำรน ำผลกำรติดตำม และนิเทศกำรศึกษำ ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมำใช้
เป็นแนวทำงกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
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ตอนที่ 2 

ระเบียบ บทบาทหน้าที่ และแนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล       
และนิเทศการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

๑. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ ๒๐ 
ก ำหนดให้กระทรวงศึกษำธิกำรมีผู้ตรวจรำชกำรของกระทรวงเพ่ือท ำหน้ำที่ในกำรตรวจรำชกำรศึกษำวิเครำะห์ 
วิจัย ติดตำมและประเมินผลระดับนโยบำยเพื่อนิเทศให้ค ำปรึกษำและแนะน ำเพื่อกำรปรับปรุงพัฒนำ 

  ในระดับส ำนักงำนให้มีคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ       
ให้ท ำหน้ำที่ติดตำมและประเมินผลนโยบำยตำมภำรกิจตลอดจนนิเทศให้ค ำปรึกษำและแนะน ำเพ่ือปรับปรุงพัฒนำ 

 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้มีคณะกรรมการ ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของเขต
พื้นที่การศึกษา มีหน้าที่ ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย นิเทศติดตามและประเมินผลการบริหาร และการด าเนินการโดย
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมการรับการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 

  กำรด ำเนินงำนตำมวรรคหนึ่งและวรรคสำม ให้มีคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล กำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร และคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล 
และนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เป็นผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร ส ำหรับกระทรวงศึกษำธิกำรหรือส ำหรับ
แต่ละเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ทั้งนี้ จ ำนวนหลักเกณฑ์และวิธีกำรได้มำของคณะกรรมกำรดังกล่ำวให้เป็นไปตำมที่
ก ำหนดในกฎกระทรวง 

  กำรด ำเนินกำรในเรื่องกำรตรวจรำชกำรและกำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรต่ำงๆ ที่ก ำหนดใน
มำตรำนี้ให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎกระทรวง ระเบียบหรือข้อบังคับของกระทรวงหรือส่วนรำชกำรหรือมติ
คณะรัฐมนตรี หรือค ำสั่งของนำยกรัฐมนตรี ทั้งนี้จะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อสำระกำรบริหำรและกำรจัดกำร
ของสถำนศึกษำ ของรัฐที่จัดกำรศึกษำระดับปริญญำที่ เป็นนิติบุคคลในสำยบังคับบัญชำของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอุดมศึกษำท่ีสำมำรถด ำเนินกิจกำรได้โดยอิสระ พัฒนำระบบบริหำรและกำรจัดกำรที่เป็นของตนเอง
มีควำมคล่องตัว มีเสรีภำพทำงวิชำกำรและอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของสภำสถำนศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
จัดตั้งสถำนศึกษำนั้น 

  โดยสรุปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖  มำตรำ ๒๐ 
วรรค ๓ และวรรค ๔ ก ำหนดว่ำ ในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้เป็นกำรศึกษำ วิเครำะห์วิจัย นิเทศติดตำม และ
ประเมินผลกำรบริหำรและกำรด ำเนินกำร โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ เพ่ือเตรียมกำรรับกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลจำกหน่วยงำนภำยนอก 
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 ๒. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
การจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๐ 

 ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรตรวจรำชกำร กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล กำรจัดกำร
ศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนที่ ๔ กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ข้อ 
๒๕ กำรติดตำม ประเมินผลและนิเทศกำรบริหำรและกำรด ำเนินกำร โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนและ
สถำนศึกษำในสังกัดพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือเตรียมกำรรับกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลจำกหน่วยงำนภำยนอก 
และ ข้อ ๒๖ ให้คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำม
กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรก ำหนดจ ำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีกำรได้มำของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

 ๑.  ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรน ำมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมำก ำหนดเป็นแนวทำงในกำรติดตำม
ประเมินผล และนิเทศกำรบริหำรและกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 ๒.  ก ำหนดแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย กำรบริหำรและกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนและ
สถำนศึกษำในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 ๓.  พิจำรณำแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 ๔.  ติดตำม ประเมินผลและนิเทศกำรบริหำรและกำรด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนด 

 ๕.  รับทรำบผลกำรติดตำม ประเมินผล และนิเทศกำรบริหำรและกำรด ำเนินกำรตำมแผน และให้
ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

 ๖.  ส่งเสริมให้มีกำรประสำนกำรติดตำม ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำกับคณะกรรมกำรและหน่วยงำน
ที่เก่ียวข้อง 

 ๗.  แต่งตั้งอนุคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำตำมควำมจ ำเป็น 

 ๘.  ปฏิบัติงำนอื่นใดตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 ๓. แนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของ
เขตพื้นที่การศึกษา 

 ตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรตรวจรำชกำร กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำร
จัดกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนที่ ๔ กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ ระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ข้อ ๒๖ ให้คณะกรรมกำร ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำม
กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรก ำหนด จ ำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีกำรได้มำของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และ
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ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีอ ำนำจหน้ำที่ ๘ ข้อ ดังที่ได้กล่ำวมำแล้ว ซึ่งเป็นปัจจัย
ควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้ประสบควำมส ำเร็จและเกิดกำรมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
จ ำเป็นต้องใช้กระบวนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรบริหำรและกำรด ำเนินกำรของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด ดังนั้น เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประสบผลส ำเร็จตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้
ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ ดังต่อไปนี้ 

 ๑.  ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ยุทธศำสตร์นโยบำย จุดเน้นของชำติ ของกระทรวงศึกษำธิกำร ของส ำนั กงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือน ำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรติดตำม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 

 ๒.  ก ำหนดแนวทำงและเป้ำหมำยควำมส ำเร็จในกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับข้อ ๑ จำมภำรกิจของคณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 ๓.  ก ำหนดกลไกกำรท ำงำนในกำรขับเคลื่อนงำนในภำรกิจของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เช่น 

  ๓.๑ จัดท ำแผนปฏิบัติกำรในกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ เสนอขอ
อนุมัติจำกคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

  ๓.๒ แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

  ๓.๓ สร้ำงเครื่องมือในกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำให้สอดคล้องกับ
ข้อ ๑ และข้อ ๒ 

 ๔.  สร้ำงควำมเข้ำใจให้กับผู้ที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ศึกษำนิเทศก์ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูวิชำกำร เจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น  

 ๕.  ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ในกำรติดตำ ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำท่ีก ำหนดไว้ 

 ๖.  สรุป รวบรวมข้อมูล และประมลผลที่ได้จำกกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 

 ๗.  เสนอสรุปรำยงำนผลกำรติดตำม ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำ และคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 ๘.  รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำกำรด ำเนินกำรตำม
แผนปฏิบัติกำร และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำน ำไปแก้ปัญหำและปรับปรุงพัฒนำกำร
บริหำรและกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
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 ๙.  ประสำนงำนกำรตรวจรำชกำร และติดตำม ตรวจสอบประเมินผลของคณะกรรมกำรติดตำม 
ตรวจสอบ ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร คณะติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล
ในทุกระดับ รวมทั้งแจ้งหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัด 

 ๑๐.  ปฏิบัติงำนอ่ืนที่ได้รับมอบหมำย จำกคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และผู้ปฏิบัติในกำรติดตำมตรวจสอบ 
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำระดับส่วนรำชกำร และระดับส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 

 ๔.แนวทางการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรตรวจรำชกำร กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำร
จัดกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนที่ ๔ กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ข้อ ๒๗ ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำด ำเนินกำร ดังนี้  

  ๑.  มอบหมำยศึกษำนิเทศก์ หรือข้ำรำชกำรอ่ืนในสังกัดท ำหน้ำที่ติดตำม ประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำ ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

  ๒.  จัดท ำแผนกำรติดตำม ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำประจ ำปี ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
รำชกำรของหน่วยงำนเสนอขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของ
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ แล้วแจ้งให้สถำนศึกษำในสังกัดทรำบ 

  ๓.  ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ด ำเนินกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำ กำรบริหำร
กำรศึกษำ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือกำรเตรียมรับกำรนิเทศ
ติดตำมและประเมินผลจำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอก 

  ๔.  รำยงำนผลกำรติดตำม ประเมินผลและนิ เทศกำรศึกษำเสนอผู้บังคับบัญชำและ
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

  ๕.  ประสำนให้หน่วยงำนและเจ้ำหน้ำที่ เพ่ือชี้แจงให้ถ้อยค ำหรือส่งเอกสำรและหลักฐำนเกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติงำน 

  ๖.  ปฏิบัติงำนอื่นใดตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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 ๕. บทบาทหน้าที่ของกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 ๕.๑  งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ 

        ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

         ๑)  ด ำเนินกำรให้มีฐำนข้อมูลด้ำนวิชำกำร บริหำรงำนบุคคล บริหำรงบประมำณ และบริหำรงำน
ทั่วไปของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

  ๒)  รวบรวม วิเครำะห์ และบันทึกข้อมูลทำงด้ำนวิชำกำร ด้ำนบริหำรงำนบุคคล ด้ำนบริหำรงำน
งบประมำณ และด้ำนบริหำรงำนทั่วไป 

  ๓)  ปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

  ๔)  เผยแพร่ข้อมูลและระบบเครือข่ำย และ Internet 

  ๕)  รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลต่อคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 

  ๑)  ข้อมูลพื้นฐำนด้ำนวิชำกำร ด้ำนบุคลำกร ด้ำนงบประมำณ และบริหำรงำนทั่วไป เป็นปัจจุบัน
และมีสภำพพร้อมใช้งำน 

  ๒)  เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีข้อมูลเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

  

 

 

งำนวำงแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ 

งำนพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศ 

งำนรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 

กลุ่มงำนเลขำนุกำร 
คณะกรรมกำรติดตำม 
ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศกำรศึกษำ 
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 ๕.๒  งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

        ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

        ๑)  รวบรวม วิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

           ๒)  จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 

         ๓)  เสนอแผนยุทธศำสตร์ต่อคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 

         ๔)  ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำเพ่ือ
ด ำเนินกำรตำมแผน 

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง  

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 

 ๕.๓  งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

  ๑)  รวบรวม ประมวล วิเครำะห์ข้อมูลจำกเครื่องมือกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำร
บริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 

  ๒)  จัดท ำสรุปและรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำต่อ
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ 

  ผลส ำเร็จที่คำดหวัง 

  ๑)  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ และหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ได้รับทรำบข้อมูลกำร
ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

  ๒)  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ใช้ประโยชน์จำกกำรรำยงำนผลเพ่ือวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

 

 

 

 

 

 



    ๑๐ 

ตอนที่ ๓ 

การน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

วิสัยทัศน์/ความคาดหวัง (vision) 

 จัดกำรศึกษำวิถีใหม่ บนพื้นฐำนควำมหลำกหลำย สู่เป้ำหมำยควำมเป็นหนึ่ง 

พันธกิจ 

 ๑. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 ๒. จัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำศักยภำพผู้เรียนให้มีควำมรู้ ทักษะวิชำกำร วิชำชีพ ทักษะชีวิต ทักษะที่จ ำเป็น
ในศตวรรษท่ี ๒๑ และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 ๓. พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ มีสมรรถนะด้ำนภำษำ กำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล และมีสมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพระดับนำนำชำติ 

 ๔. สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง
และเท่ำเทยีม 

 ๕. จัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือมุ่งสู่เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

 ๖. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และส่งเสริมให้
ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำมุ่งสู่ Thailand 4.0 

เป้าประสงค์ (Goals) 

๑.  ทุกโรงเรียนได้รับกำรพัฒนำระบบนิเทศภำยในสถำนศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ 

 ๒.  นักเรียนได้รับกำรพัฒนำคุณภำพได้มำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีทักษะงำน ทักษะอำชีพ
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

 

 

 

 

 



    ๑๑ 

กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ 

 ๑.  นิเทศติดตำมประเมินผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมนโยบำยเร่งด่วน สพฐ. สู่วิธีปฏิบัติที่ดี 

 ๒.  หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่ดี หนึ่งอำชีพ 

 ๓.  ใช้กลุ่มโรงเรียนและศูนย์พัฒนำวิชำกำรเป็นฐำนในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบมีส่วนร่วม 

 ๔.  พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ได้มำตรฐำนหลักสูตร สู่กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้มีทักษะงำน ทักษะ
อำชีพ และทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ ตำมศำสตร์พระรำชำ 

 ๕.  ใช้กำรบริหำรจัดกำรควำมรู้  (KM: Knowledge Management)และกระบวนกำร                    
(PLC : Professional Learning Community) ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

กิจกรรมด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ๑. ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ กำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

แบบกัลยำณมิตรโดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐำน 

 ๒. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ ครูร่วมนิเทศ  และเครือข่ำยมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำท้ังภำครัฐ 

เอกชน และชุมชน 

 3. พัฒนำรูปแบบกำรนิเทศกำรศึกษำสู่กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ โรงเรียนในสังกัด 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ๑๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ ก.ต.ป.น. สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพม. ๑ 

กลยุทธ์ที่ 1 : นิเทศติดตำมประเมินผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำม 
นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. สู่วิธีปฏิบัตทิี่ดี 

กลยุทธ์ที่ 2 : หนึ่งโรงเรียน  หนึ่งนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่ดี  หนึ่งอำชีพ 

กลยุทธ์ที่ ๓  : ใช้กลุ่มโรงเรียนและศูนย์พัฒนำวิชำกำรเป็นฐำนใน 
การพฒันาคณุภาพการศกึษาแบบมีสว่นร่วม 

กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ได้มำตรฐำนหลักสูตร สู่กำร 
พฒันาผลสมัฤทธ์ิผู้ เรียนให้มีทกัษะงานทกัษะอาชีพและทกัษะชีวติใน 

ศตวรรษที่ 21 

กลยุทธ์ที่ 5 : ใช้กำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ (KM:Knowledg 

Management) และกระบวนกำร (PLC : Professional Learning 
Community) ในการพฒันาคณุภาพการศกึษา 

 

กลยุทธ์  ก.ต.ป.น.
(Strategies) 

ประสำนเครือข่ำย
ควำมร่วมมือจำก
ภาครัฐและเอกชน 



    ๑๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

กิจกรรม

ด าเนินการ

(Activities) 

กลยุทธ์ที่ 1  : นิเทศติดตำมประเมินผลกำรพัฒนำคณุภำพกำรศึกษำตำมนโยบำย
เร่งด่วน สพฐ. สู่วิธีปฏิบัติที่ดี                                                                            
- แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ                     
- จัดท ำเครื่องมือนิเทศตำมกรอบกำรประเมิน ก.พ.ร. และนโยบำย สพฐ.                             
– โรงเรียนประเมินตนเองตำมเครือ่งมือนิเทศฯ                                                      
- คณะกรรมกำรนเิทศปฏิบตัิงำนภำคสนำมเพื่อรับรองผลกำรประเมนิตนเองของ
โรงเรียน                                                                                                                  
- สรุปรำยงำนผลตำมกลุ่มโรงเรยีน 

กลยุทธ์ที่ ๒  : หนึ่งโรงเรยีน  หนึ่งนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่ดี  หนึ่งอำชีพ                                    
- จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ ผลงำนดเีด่นของโรงเรยีน ๔ ด้ำน ได้แก่ กำรบริหำร
วิชำกำรกำรบริหำรทั่วไป กำรบริหำรบุคคล และกำรบริหำรงบประมำณ                                                 
- ประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรเขียนผลงำนนวัตกรรม และวิธีปฏิบตัิทีด่ี                                 
- นิเทศติดตำมกำรด ำเนินงำน หนึง่โรงเรียน  หนึ่งนวัตกรรมวิธีปฏิบตัิที่ดี  หน่ึง
อำชีพ                                                                                                                           
- สรุปผลกำรด ำเนินงำนหนึ่งโรงเรยีน  หนึ่งนวัตกรรมวิธีปฏบิัติที่ดี  หนึ่งอำชีพ 
กลยุทธ์ที่ 3 : ใช้กลุ่มโรงเรียนและศูนย์พัฒนำวิชำกำรเป็นฐำนในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำแบบมสี่วนร่วม                                                                                      
- พัฒนำครูแกนน ำร่วมนิเทศ ใน และศูนย์พัฒนำวิชำกำร                                          
- จัดท ำฐำนข้อมูลครตู้นแบบ ครดู ีครูเก่ง                                                            
- รวบรวมผลงำนคร/ูบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นแหล่งเรียนรู้                                                         
- ครูต้นแบบ ครูดี  ครูเก่ง เป็นพ่ีเลี้ยงร่วมนิเทศ 

กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนำกำรจัดกำรเรยีนรู้ให้ได้มำตรฐำนหลักสตูร สู่กำรพัฒนำ
ผลสัมฤทธ์ิผู้เรียนให้มีทักษะงำนทักษะอำชีพและทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21                          
- พัฒนำครูด้ำนกำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21                         
- นิเทศกำรจัดกระบวนกำรเรียนรูท้ักษะศตวรรษที่ 21                                        
- จัดประกวดผลงำนสื่อนวัตกรรมกำรจัดกำรเรยีนรู้ทักษะศตวรรษที ่๒๑ ครผูู้สอน                   
- จัดประกวดผลงำนนักเรียน จำกกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ ๒๑                         
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงำนครู/นักเรียน/และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

กลยุทธ์ที่ 5 :  ใช้กำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ (KM: Knowledge Management) 
และกระบวนกำร (PLC : Professional Learning Community) ในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ                                                                                                        
- โรงเรียนและเขตพื้นท่ีกำรศึกษำจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้                                       
- ใช้กระบวนกำร KM และกระบวนกำร PLC ในกำรพัฒนำงำน                                       
- ถอดบทเรียนชุมชนนักปฏิบัติ(KM) / ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC)                                       
- กิจกรรมยกย่องชมเชยและเผยแพร่ผลงำน ผ่ำนเว็บไซต์  

 



    ๑๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โรงเรียนในสังกัดมี Best Practice กำรบริหำรวิชำกำร, กำรบริหำรทั่วไป, กำร
บริหำรบุคคลและกำรบริหำรงบประมำณ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมวิธีปฏิบัติ
ที่ดี  หนึ่งอำชีพ 

 ครูปรับพฤติกรรมกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ Active Learning 

 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ 

 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพ่ิมขึ้นตำมค่ำเป้ำหมำยฐำนกำรพัฒนำ 

 นักเรียนมีทักษะกระบวนกำรคิด  มีทักษะงำน ทักษะอำชีพ และทักษะกำร
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 โรงเรียนคุณภำพ ผู้บริหำรคุณภำพ ครูคุณภำพ ศึกษำนิเทศก์คุณภำพ และเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำคุณภำพ 

ภำพควำมส ำเร็จสู่ 

Best Practice 



    ๑๕ 

  

กรอบแนวคิดการด าเนินงาน 

 

กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โรงเรียนในสังกัด 

สพม.๑ 
 คุณภำพคร,ู คุณภำพผูบ้ริหำร 
 คุณภำพผูเ้รียน 
 คุณภำพศึกษำนเิทศก ์

 กระบวนการพัฒนางานสู่วิธีการปฏิบัติที่

ดี ๗ ขั้นตอน ๕ กิจกรรมฝึกปฏิบัต ิ

 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

 วางแผน, ปฏิบัต,ิ สังเกต, สะท้อนผล  
 

บทบาทศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

๑. วิเคราะห์ฯ O-NET กลุ่มสาระฯ ที่

รับผิดชอบ 

๒. ก าหนดยุทธศาสตร์พัฒนา 

๓. สร้างเครือข่ายครูแกนน ากลุ่มสาระ 

๔. พัฒนาระบบประกันกลุ่มสาระฯ 

๕. สร้างระบบนิเทศภายในศูนย์ฯ 

บทบาทผู้สอน 

 

๑. วิเคราะห์งานตนเอง 

๒. ก าหนดกรอบพัฒนา 

๓. สร้างรูปแบบพัฒนา 

๔. ปฏิบัติการตามรูปแบบ 

๕. รายงานผลการพัฒนาวิจัยในชั้นเรียน 

๖. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

๑. จัดท าแผนพัฒนากลุ่มสาระที่

รับผิดชอบ 

๒. วางแผนการนิเทศ 

๓. นิเทศโดยการใช้วิจัยเป็นฐาน 

๔. ให้ความช่วยเหลือ 

๕. รายงานการวิจัย 

 

 บทบาทศกึษานิเทศก์กลุ่มสาระฯ

 

๑. วิเคราะห์บริบทโรงเรียนด้านการ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๒. ก าหนดกรอบการพัฒนา 

๓. สร้างรูปแบบพัฒนา 

๔. นิเทศติดตาม 

๕. รายงานผลการวิจัย 

 

บทบาทผู้บริหารโรงเรียน 

 



    ๑๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ศึกษานิเทศก์การ

จัดการเรียนรู้

วิชาการผู้อ านวยการ 

+ ครู 

เครือข่ายส่งเสริม

ประสิทธิภาพการ

จัดการมัธยมศึกษา

จังหวัด 

กลุ่มโรงเรียน  

๖ กลุ่ม       

(นวัตกรรมของเขตฯ) 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนส ำนักงำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑ 
สพฐ. ก.ต.ป.น. 

ที่ปรึกษา 

ส่งเสริมการจัดการ

จัดการศึกษา 

ศูนย์การเรียนรู้ (๒๘) 

 

๘ กลุ่มสาระ 

(๒๑) 
 

แนะแนว  
(๒) 

 

กิจกรรม (๓) 

 

นโยบาย (๔) 

 

๑. สุขศึกษาและพลศึกษา 

๒. ภาษาอังกฤษ 

๓. ภาษาเยอรมัน 

๔. ภาษาจีน 

๕. ภาษาเกาหล ี

๖. ภาษาอาหรับ 

๗. ภาษาญ่ีปุ่น 

๘. ภาษาฝรั่งเศส 

๙. วิทยาศาสตร์ 

๑๐. เคม ี

๑๑. ชวีวิทยา 

๑๒. ฟิสิกส ์

๑๓. ดาราศาสตร์ 

๑๔. คอมพิวเตอร์ 

๑๕. คณิตศาสตร์ 

๑. แนะแนว 

๒. การศึกษาพิเศษ 

 

๑. แนะแนว 

๒. การศึกษาพิเศษ 

 

๑. แนะแนว 

๒. การศึกษาพิเศษ 

 

 



    ๑๗ 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ ๔ 

การประเมินผลการบริหารจัดการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

งานภารกิจหลัก 

๑. งานธุรการ 

๒. กลุ่มงานพัฒนาหลักสตูรการศึกษาข้ันพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้ 

๓. กลุม่งานวัดและประเมนิผลการศึกษา 

๔. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยทีางการศึกษา 

๕. กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหาร และการจัดการศึกษา 

๖.กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพการศึกษา 

๗.กลุม่งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา 

 

๖ 

กลุ่มที ่๑ 

งานนโยบาย สพฐ. 

 

สพม.๑ 

กลุ่มโรงเรียน ศูนย์พัฒนาวิชาการ
คร 

งานภารกิจหลัก 

กลุ่มที ่๒ กลุ่มที ่๓ 

๑๐ โรงเรียน ๘ ศูนย์

๑. ภาษาเยอรมัน ๕. ฟิสิกส์ 

๒. ภาษาจีน ๖. คณิตศาสตร์             

๓. วิทยาศาสตร์ ๗. ห้องสมุด 

๔. ชีววิทยา ๘. คหกรรม 

 

๑๔ โรงเรียน ๑๑ ศูนย ์

๑. ลูกเสือ ๗. ดาราศาสตร์ 

๒. ยุวกาชาด ๘. คอมพิวเตอร์ 

๓. ภาษาอังกฤษ   ๙. ประวัติศาสตร ์

๔. ภาษาเกาหล ี ๑๐. ภาษาไทย 

 

๑๑ โรงเรียน ๔ ศูนย์ 

๑. ภาษาฝรั่งเศส 

๒. สังคมศึกษา 

๓. การงานอาชีพ 

๔. ศิลปศึกษา 

 

 
๑๑ โรงเรียน ๑ ศูนย ์

๑. เคมี 

 

กลุ่มที ่๔ กลุ่มที ่๕ 

๑๑ โรงเรียน ๒ ศูนย์ 

๑. สุขศกึษาและพลศึกษา 

๒. อาเซียน 

กลุ่มที่ ๖ 

๑๐ โรงเรียน ๑ ศูนย ์

๑. แนะแนว 

 

 



    ๑๘ 

ตอนที่ 4 

  การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 

 กำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ซึ่งเป็นเครือข่ำยในกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรกระจำย
อ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรและกำร
มีส่วนร่วมในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภำพ เป็นไปตำมตัวชี้วัด และเกณฑ์กำร
ประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ มีขอบข่ำยกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ ตำมกฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้ 

๑. ด้ำนวิชำกำร 

๒. ด้ำนงบประมำณ 

๓. ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล  

๔. ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป 

 ตำมบทบำทหน้ำที่และแนวทำงด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
กำรศึกษำ มีหัวหน้ำกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำในฐำนะกรรมกำรและเลขำนุกำรพร้อมด้วย 
กลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำร ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ รับผิดชอบด ำเนินกำร ท ำ
หน้ำที่ดังนี้ 

๑. ใช้และพัฒนำระบบขอมูลสำรสนเทศด้ำนกำรบริหำรและกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน และสถำนศึกษำ  
๒. เสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย กำรบริหำรและกำรด ำเนินกำรพัฒนำ คุณภำพ

กำรศึกษำ 
๓. เสนอแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย กำรบริหำรและกำรด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
๔. เสนอรำยงำนกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย กำรบริหำรและกำรด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
๕. จัดท ำและเสนอแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ  
๖. เสนอแตง่ตั้งคณะอนุกรรมกำร ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ  
๗. รว่มกับคณะอนุกรรมกำร ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ  
๘. เสนอแนวทำง ขอเสนอแนะ จำกรำยงำนกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรำยงำนกำรติดตำม ตรวจสอบ 

ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ  
๙. เสนอรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำประจ ำปี 
๑๐. ด ำเนินงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรประชุมของคณะกรรมกำร ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล 

และนิเทศกำรศึกษำ  



    ๑๙ 

๑๑.ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรและหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวของ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของ  เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และกำรน ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ  จึง
ก ำหนดตัวบงชี้และเกณฑ์กำรประเมิน ดังนี้ 

 

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินผลการบริหารจัดการของ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ 

คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ น ำยุทธศำสตร์ 
นโยบำย จุดเน้นของชำติ ของกระทรวงศึกษำธิกำร ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และ
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมำใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ของ
หนว่ยงำนและสถำนศึกษำ มีสัดส่วนควำมส ำคัญค่ำน้ ำหนักคะแนนร้อยละ 20 

ค าอธิบายตัวบง่ช้ี 

คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้มีกำรน ำยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นของชำติ ของกระทรวงศึกษำธิกำร ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมำก ำหนดเป็นแนวทำงในกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ และกำรด ำเนินกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด 

ประเด็นพิจารณา 

 ๑. คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำน ำยุทธศำสตร์ 
นโยบำย จุดเน้นของชำติ ของกระทรวงศึกษำธิกำร ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และ
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมำก ำหนดแนวทำงกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ  

  

๒. เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำครอบคลุมกำรน ำยุทธศำสตร์ 
นโยบำย จุดเน้น และมำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนไปสู่กำรปฏิบัติ  
 ๓. รำยงำนสรุปผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ   

๔. จ ำนวนสถำนศึกษำที่มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
เอกสารหลักฐาน 
 ๑. แผนปฏิบัติกำร   
 ๒. เครื่องมือติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ  

๓. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ ของ
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ    



    ๒๐ 

๔. ประกำศแตง่ตั้งคณะอนุกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
๕. แผนกำรติดตำม ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำประจ ำปี 
๖. สรุปผลกำรสังเครำะห์รำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ (Self-Assessment Report : SAR) 

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับคุณภำพ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
๔ มีกำรด ำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ ๔ ข้อ มีร่องรอยหลักฐำนปรำกฏครบถ้วนและ  

ครอบคลุมภำระงำนทั้ง ๔ ด้ำน และมีผลกำรด ำเนินงำนที่เป็นแบบอยำ่ง อย่ำงน้อย ๑ ด้ำน 
๓ มีกำรด ำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ ๔ ข้อ มีร่องรอยหลักฐำนปรำกฏครบถ้วนและ  

ครอบคลุมภำระงำนทั้ง ๔ ด้ำน    
๒ มีกำรด ำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ ๔ ข้อ มีร่องรอยหลักฐำนปรำกฏไม่ครบถ้วน 
๑ มีกำรด ำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำ มีร่องรอยหลักฐำนปรำกฏไม่ครบถว้น 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ 

 คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ก ำหนด แนวทำง 
กำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย  และส่งเสริมให้หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำน ำผลกำรวิเครำะห์ 
วิจัย ไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ มีสัดส่วนควำมส ำคัญค่ำน้ ำหนักคะแนนร้อยละ 30 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ก ำหนดและพัฒนำ
แนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และสนับสนุนให้หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำน ำผลกำร
วิเครำะห์ วิจัย ไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำร และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเกิดผลเชิงประจักษ์ 

 

ประเด็นพิจารณา 

 ๑. รูปแบบ กระบวนกำร ขั้นตอนกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย กำรบริหำรและกำรพัฒนำคุณภำพ กำรศึกษำ
ของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
 ๒. เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย กำรบริหำรและกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ หน่วยงำน
และสถำนศึกษำในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
 ๓. ผลงำนเชิงประจักษ์ รำยงำนกำรวิจัย หรือ Best Practice ของหน่วยงำนและสถำนศึกษำใน สังกัดเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ  
 ๔. น ำผลกำรวิเครำะห์ วิจัย ไปใช้ในกำรบริหำรและกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนและสถำนศึกษำใน สังกัด
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
เอกสารหลักฐาน 
 ๑. แผนปฏิบัติกำรของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ  



    ๒๑ 

๒. รูปแบบ /เคำ้โครง/บทควำมทำงวิชำกำร/รำยงำนกำรวิจัย  
๓. เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย  
๔. รำยงำนควำมส ำเร็จของงำน / ผลงำนดีเดน / รำงวัล / Best Practice 

 ๕. กำรประชำสัมพันธ์ในรูปแบบตำง ๆ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับคุณภำพ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
๔ มีกำรด ำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ ๔ ข้อ มีร่องรอยหลักฐำนปรำกฏครบถ้วน

และ ครอบคลุมภำระงำนทั้ง ๔ ด้ำน และมีรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ วิจัยที่น ำไปใช้ในกำร
บริหำร และกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนและสถำนศึกษำ อย่ำงน้อย ๑ เรื่อง 

๓ มีมีกำรด ำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ ๔ ข้อ มีร่องรอยหลักฐำนปรำกฏครบถ้วน 
และ ครอบคลุมภำระงำนทั้ง ๔ ด้ำน 

๒ มีกำรด ำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ ๔ ข้อ มีร่องรอยหลักฐำนปรำกฏไม่ครบถว้น 
๑ มีกำรด ำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำ มีร่องรอยหลักฐำนปรำกฏไม่ครบถว้น 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓ 

 คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ใช้ แผนเป็น
เครื่องมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และกำรบริหำรจัดกำร โดยมุ่ งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนและ 
สถำนศึกษำ  มีสัดส่วนควำมส ำคัญค่ำน้ ำหนักคะแนนร้อยละ 30 

ค าอธิบายตัวบง่ช้ี  

คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ มีกำรใช้ แผนกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ ที่สอดคล้องกับมำตรฐำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และ
หรือมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย และบริบทของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีกำรพิจำรณำแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ ด ำเนินงำนตำมแผนที่ก ำหนด รับทรำบผล กำรติดตำม ผลกำรด ำเนินงำน ให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพอย่ำงตอเนื่อง มีกำรบูรณำกำร กับทุกภำคส่วนโดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนและสถำนศึกษำ 

ประเด็นพิจารณา  

 ๑.  แผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำที่มีควำมสอดคล้ องกับมำตรฐำน 
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและหรือมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย และสภำพบริบทของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

๒. กระบวนกำรพิจำรณำอนุมัติแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ  

๓. ด ำเนินกำรตำมแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล  นิเทศกำรศึกษำ  



    ๒๒ 

 ๔. กำรบูรณำกำรแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำกับทุกภำคส่วน โดยมุงเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

 5. กำรรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ รับทรำบผลและให้ ข้อเสนอแนะ
เพ่ือกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง  

เอกสารหลักฐาน  

 ๑. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  

 ๒. แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของหน่วยงำนและสถำนศึกษำ    

 ๓. ปฏิทินกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ  

๔. ประกำศ/ค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนพิจำรณำแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ  

 ๕. รำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ ในภำพรวมประจ ำปี 

 ๖. บันทึกประชุม/รำยงำนกำรประชุมที่เก่ียวข้อง 

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับคุณภำพ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
๔ มีกำรด ำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ ๕ ข้อ มีร่องรอยหลักฐำนปรำกฏครบถ้วน

และครอบคลุมภำระงำนทั้ง ๔ ด้ำน และมีผลกำรด ำเนินงำนที่มีกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำง
ต่อเนื่อง อย่ำงน้อย ๑ เรื่อง 

๓ มีกำรด ำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ ๕ ข้อ มีร่องรอยหลักฐำนปรำกฏครบถ้วน 
และครอบคลุมภำระงำนทั้ง ๔ ด้ำน 

๒ มีกำรด ำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ ๕ ข้อ มีร่องรอยหลักฐำนปรำกฏไม่
ครบถว้น   

๑ มีกำรด ำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำ มีร่องรอยหลักฐำนปรำกฏไม่ครบถว้น 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๔  

 คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  มีกำรสร้ ำง 
เครือขำ่ยควำมร่วมมือ และมีข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับคณะกรรมกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวของกับกำรจัดกำรศึกษำ 
เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ มีสัดส่วนควำมส ำคัญค่ำน้ ำหนักคะแนนร้อยละ 20 
ค าอธิบายตัวบง่ช้ี  
 คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ แต่ งตั้ง 
คณะอนุกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำด้ำนตำง ๆ  สงเสริมให้มีกำรประสำน             



    ๒๓ 

กำรด ำเนินงำน กับคณะกรรมกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงำนอ่ืนใดตำมที่ได้รับมอบหมำย เพ่ือ
พัฒนำคุณภำพ กำรศึกษำ  
ประเด็นพิจารณา   
 ๑. ข้อมูลสำรสนเทศคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. และหน่วยงำนที่เกี่ยวของกับกำรศึกษำ  
 ๒. โครงกำร/กิจกรรมและกำรด ำเนินงำนตำมบันทึกขอตกลง (MOU) 
 ๓. กำรได้มำของคณะอนุกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
 ๔. กำรสร้ำงเครือขำ่ยควำมร่วมมือเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
 ๕. กิจกรรม/โครงกำรนอกเหนือจำกแผนงำนปกติท่ีส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนและสถำนศึกษำสูงขึ้น 
เอกสารหลักฐาน  
 ๑. ท ำเนียบ/ทะเบียนขอมูลสำรสนเทศคณะกรรมกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวของกับกำรศึกษำ (ไฟล์ข้อมูล/
เอกสำรรูปเล่ม)  

๒. เอกสำรบันทึกข้อตกลง (MOU) /รำยงำนผลตำมกิจกรรมและกำรด ำเนินงำนตำมบันทึกข้อตกลง  
(MOU)  

๓. บันทึกประชุมกำรสรรหำ/ประกำศแตง่ตั้งกำรไดม้ำของคณะอนุกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ  
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
 ๔. กิจกรรม/โครงกำรนอกเหนือจำกแผนงำนปกติท่ีส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนและสถำนศึกษำสูงขึ้น  
 ๕. เครือขำ่ยควำมร่วมมือเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำครอบคลุมตำมภำระงำน ๔ ด้ำน 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับคุณภำพ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
๔ มีกำรด ำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ ๔ ข้อ มีร่องรอยหลักฐำนปรำกฏครบถ้วน

และ ครอบคลุมภำระงำนทั้ง ๔ ด้ำน และมีแผนงำนโครงกำรที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ของ
หนว่ยงำนและ สถำนศึกษำอย่ำงน้อย ๑ เรื่อง 

๓ มีกำรด ำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ ๔ ข้อ มีร่องรอยหลักฐำนปรำกฏครบถ้วน 
และ ครอบคลุมภำระงำนทั้ง ๔ ด้ำน 

๒ มีกำรด ำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ ๔ ข้อ มีร่องรอยหลักฐำนปรำกฏไม่
ครบถว้น   

๑ มีกำรด ำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำ มีร่องรอยหลักฐำนปรำกฏไม่ครบถว้น 
 

แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑  

 คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ น ำยุทธศำสตร์ 
นโยบำย จุดเน้นของชำติ ของกระทรวงศึกษำธิกำร ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และ
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมำใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ของ
หนว่ยงำนและสถำนศึกษำ มีสัดส่วนควำมส ำคัญค่ำน้ ำหนักคะแนนร้อยละ 20 



    ๒๔ 

ประเด็นพิจารณา   

 1. คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ น ำ
ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นของชำติ ของกระทรวงศึกษำธิกำร ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
และมำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนมำก ำหนดแนวทำงกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ  

2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำครอบคลุมกำรน ำยุทธศำสตร์ 
นโยบำย จุดเน้น และมำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนไปสู่กำรปฏิบัติ  

 ๓. รำยงำนสรุปผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ   

๔. จ ำนวนสถำนศึกษำที่มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

 

ระดับคุณภำพ ค ำอธิบำยระดับ
คุณภำพ 

วิธีกำรด ำเนินงำนผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ
อุปสรรค แนวทำงแก้ไข และข้อเสนอแนะ

เพ่ือกำรพัฒนำ 

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 

๔ มีกำรด ำเนินกำร
ตำมประเด็นกำร
พิจำรณำครบ ๔ 
ข้อ มีร่องรอย 
หลักฐำนปรำกฏ
ครบถว้นและ
ครอบคลุม ภำระ
งำน ทั้ง ๔ ด้ำน 
และมีผลกำร 
ด ำเนินงำน ที่เป็น
แบบอย่ำง อย่ำง
น้อย ๑ ด้ำน 

วิธีกำร/กระบวนกำรด ำเนินงำน  
.......................................................................  
ผลกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นในกำร 
รำยงำน เชิงปริมำณ  
.....................................................................  
เชิงคุณภำพ  
.....................................................................  
ปัญหำอุปสรรค และแนวทำงแก้ไข  
......................................................................  
ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ  
...................................................................... 

แผนปฏิบัติกำรเครื่องมือ
ติดตำมตรวจสอบ
ประเมินผล 
และนิเทศกำรศึกษำ � 
รำยงำนผลกำร 
ด ำเนินงำนของ 
คณะกรรมกำร  
ก.ต.ป.น. �ประกำศ
แต่งตัง้
คณะอนุกรรมกำร 
ติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ  

 

 

 

 

 

 



    ๒๕ 

 

ระดับคุณภำพ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ วิธีกำรด ำเนินงำนผลกำร
ด ำเนินงำน ปัญหำ

อุปสรรค แนวทำงแก้ไข 
และข้อเสนอแนะเพ่ือกำร

พัฒนำ 

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 

๓ 
 
 
 
 

 

มีกำรด ำเนินกำรตำม  
ประเด็นกำรพิจำรณำ  
ครบ ๔ ข้อ มีร่องรอย  
หลักฐำนปรำกฏครบถ้วน และ
ครอบคลุมภำระ งำนทั้ง ๔ ด้ำน 
 

 แผนกำรติดตำม ประเมินผล 
และนิเทศกำรศึกษำ
ประจ ำปี �สรุปผลกำร 
สังเครำะห์รำยงำน 
ประจ ำปีของสถำนศึกษำ  
(Self - Assessment 
Report : SAR 
หลักฐำนอื่น ๆ     
ที่เก่ียวข้อง โปรดระบุ  
๑..........................ฯลฯ 

๒ 
 
 

 

มีกำรด ำเนินกำรตำม  
ประเด็นกำรพิจำรณำ  
ครบ ๔ ข้อ มีร่องรอย  
หลักฐำนปรำกฏ          
ไมค่รบถว้น ประจ ำปี 
 

๑ มีกำรด ำเนินกำรตำม  
ประเด็นกำรพิจำรณำ   
มีรอ่งรอยหลักฐำน  
ปรำกฏไม่ครบถว้น 
 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ 

 คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ก ำหนด แนวทำง 
กำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย  และสงเสริมให้หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำน ำผลกำรวิเครำะห์ 
วิจัย ไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ มีสัดส่วนควำมส ำคัญค่ำน้ ำหนักคะแนนร้อยละ 30 

ประเด็นพิจารณา   

 ๑. รูปแบบ กระบวนกำร ขั้นตอนกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย กำรบริหำรและกำรพัฒนำคุณภำพ กำรศึกษำ
ของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

 ๒. เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย กำรบริหำรและกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ หน่วยงำน
และสถำนศึกษำในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  



    ๒๖ 

 ๓. ผลงำนเชิงประจักษ์ รำยงำนกำรวิจัย หรือ Best Practice ของหน่วยงำนและสถำนศึกษำใน สังกัดเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ  

 ๔. น ำผลกำรวิเครำะห์ วิจัย ไปใช้ในกำรบริหำรและกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนและสถำนศึกษำใน สังกัด
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 

 

 

 

 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ วิธีการด าเนินงานผลการ
ด าเนินงาน ปัญหา

อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
และข้อเสนอแนะเพื่อการ

พัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มีกำรด ำเนินกำรตำม ประเด็นกำร
พิจำรณำ ครบ ๔ ข้อ มีร่องรอย  
หลักฐำนปรำกฏ ครบถ้วนและ
ครอบคลุม ภำระงำนทั้ง ๔ ด้ำน  
และมีรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ 
วิจัยที่น ำไปใช้ในกำรบริหำรและ 
กำรด ำเนินงำนของ หน่วยงำนและ  
สถำนศึกษำ อย่ำงน้อย ๑ เรื่อง 

วิ ธี ก ำ ร / ก ร ะ บ ว น ก ำ ร
ด ำเนินงำน  
...........................................
......................................  
ผลกำรด ำ เ นิ น งำนตำม
ประเด็นในกำร 
รำยงำน เชิงปริมำณ  
...........................................
.......................................  
เชิงคุณภำพ  
...........................................
......................................  
ปั ญ ห ำ อุ ป ส ร ร ค  แ ล ะ
แนวทำงแกไ้ข  
...........................................
......................................  
ข้ อ เ ส น อ แ น ะ เ พ่ื อ ก ำ ร
พัฒนำ  
...........................................
...................................... 

แผนปฏิบัติกำร ของ 
คณะกรรมกำร       ก.
ต.ป.น.  
รูปแบบ/ เคำ้โครง/ 
บทควำมทำงวิชำกำร/
รำยงำน กำรวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ       
วิเครำะห์ วิจัย  
รำยงำน ควำมส ำเร็จ 
ของงำน หรือ รำงวัล หรือ 
ผลงำนดีเดน หรือ Best 
Practice กำร
ประชำสัมพันธ์ 
ในรูปแบบต่ำง ๆ� 
หลักฐำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โปรดระบุ  
๑..........................ฯลฯ 
 
 

 มีกำรด ำเนินกำรตำมประเด็นกำร
พิจำรณำ ครบ ๔ ข้อ มีร่องรอย 
หลักฐำน ปรำกฏครบถ้วน และ 
ครอบคลุมภำระงำนทั้ง ๔ ด้ำน 
 



    ๒๗ 
 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ วิธีการด าเนินงานผลการ
ด าเนินงาน ปัญหา

อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
และข้อเสนอแนะเพื่อการ

พัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

๒ มีการด าเนินการตามประเด็น
การพิจารณา ครบ ๔ ข้อ มี
ร่องรอยหลักฐาน ปรากฏไม่
ครบถ้วน 

  

๑ มีการด าเนินการตาม ประเด็น
การพิจารณา มีร่องรอย
หลักฐาน  

ปรากฏไม่ครบถ้วน 

 

 
ตัวบงช้ีที่ ๓  

คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ใช้แผนเป็น
เครื่องมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และกำรบริหำรจัดกำร โดยมุ่ งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนและ 
สถำนศึกษำ มีสัดส่วนควำมส ำคัญค่ำน้ ำหนักคะแนนร้อยละ 30 
ประเด็นพิจารณา  
 ๑.  แผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำที่มีควำมสอดคล้องกับมำตรฐำน 
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและหรือมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย และสภำพบริบทของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
 ๒. กระบวนกำรพิจำรณำอนุมัติแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ  
 ๓. ด ำเนินกำรตำมแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล  นิเทศกำรศึกษำ  
 ๔. กำรบูรณำกำรแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำกับทุกภำคส่วน   โดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
 5. กำรรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ รับทรำบผล และให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพ อย่ำงต่อเนื่อง 

 

 

ระดับคุณภำพ ค ำอธิบำยระดับ วิธีกำรด ำเนินงำนผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ เอกสำร/หลักฐำน



    ๒๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณภำพ อุปสรรค แนวทำงแก้ไข และข้อเสนอแนะ
เพ่ือกำรพัฒนำ 

อ้ำงอิง 

๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีกำรด ำเนินกำร
ตำม  
ป ร ะ เ ด็ น ก ำ ร
พิจำรณำ  
ค ร บ  ๕  ข้ อ  มี
รอ่งรอย  
หลักฐำนปรำกฏ 
ครบถ้วนและ
ครอบคลุม  
ภำระงำนทั้ ง  ๔ 
ด้ำน  
แ ล ะ มี ผ ล ก ำ ร
ด ำ เนิ น งำน ที่ มี
ก ำ ร พั ฒ น ำ
คุณ ภ ำพ  อย่ ำ ง
ต่ อ เ นื่ อ ง  อย่ ำ ง
น้อย ๑ เรื่อง 
 
 
 

วิธีกำร/กระบวนกำรด ำเนินงำน  
.......................................................................  
ผลกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นในกำร 
รำยงำน เชิงปริมำณ  
.....................................................................  
เชิงคุณภำพ  
.....................................................................  
ปัญหำอุปสรรค และแนวทำงแก้ไข  
......................................................................  
ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ  
..................................................................... 

แผนพัฒนำคุณภำพ 
กำรศึกษำแผนปฏิบัติ
กำร ประจ ำปีของ
หน่วยงำนและ  
สถำนศึกษำ 
�ปฏิทินกำร ติดตำม  
ตรวจสอบประเมินผล 
และ นิเทศกำรศึกษำ  
ประกำศแต่งตั้ง  
คณะท ำงำนพิจำรณำ  
แผนกำรติดตำม  
ตรวจสอบ 
ประเมินผล  
และ นิเทกำรศึกษำ �
รำยงำนผลกำร 
ติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และ
นิเทศ กำรศึกษำใน 
ภำพรวม ประจ ำปี 



    ๒๙ 

 

 

 

 

 

 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับ
คุณภาพ 

วิธีการด าเนินงานผลการด าเนินงาน ปัญหา
อุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ

เพื่อการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐาน
อ้างอิง 

๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีกำรด ำเนินกำร
ตำม ประเด็นกำร
พิจำรณำ ครบ ๕ 
ข้อ มีร่องรอย 
หลักฐำน ปรำกฏ
ครบถว้น และ 
ครอบคลุมภำระ
งำนทั้ง ๔ ด้ำน 
 

 บันทึกกำร ประชุม
หรือรำยงำน กำร
ประชุมที่เก่ียวข้อง 
หลักฐำนอื่น ๆ     
ที่เก่ียวข้อง โปรดระบุ  
๑..........................
ฯลฯ 

 
๒ 
 
 
 
 
 
 

มีกำรด ำเนินกำร
ตำมประเด็นกำร
พิจำรณำ 
ครบ ๕ ข้อ  
มีรอ่งรอย
หลักฐำน ปรำกฏ
ไมค่รบถว้น 
 

 
๑ 

มีกำรด ำเนินกำร
ตำมประเด็นกำร
พิจำรณำ          
มีรอ่งรอย
หลักฐำน  
ปรำกฏไม่
ครบถว้น 



    ๓๐ 

ตัวบงช้ีที่ ๔  
 คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  มีกำรสร้ ำง
เครือขำ่ยควำมร่วมมือ และมีข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับคณะกรรมกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ 
เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ มีสัดส่วนควำมส ำคัญค่ำน้ ำหนักคะแนนร้อยละ 20 
ประเด็นพิจารณา   
 ๑. ข้อมูลสำรสนเทศคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. และหน่วยงำนที่เกี่ยวของกับกำรศึกษำ  
 ๒. โครงกำร/กิจกรรมและกำรด ำเนินงำนตำมบันทึกขอตกลง (MOU) 
 ๓. กำรได้มำของคณะอนุกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
 ๔. กำรสร้ำงเครือขำ่ยควำมร่วมมือเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
 ๕. กิจกรรม/โครงกำรนอกเหนือจำกแผนงำนปกติที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนและสถำนศึกษำสูงขึ้น 
 

ระดับคุณภำพ ค ำอธิบำยระดับ
คุณภำพ 

วิธีกำรด ำเนินงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไข และ

ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ 

เอกสำร/หลักฐำน
อ้ำงอิง 

๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีกำรด ำเนินกำร
ตำม  
ประเด็นกำร
พิจำรณำ 
ครบ ๕ ข้อ มี
รอ่งรอย 
หลักฐำน ปรำกฏ
ครบถว้นและ 
ครอบคลุม 
ภำระงำนทั้ง ๔ 
ด้ำน  
และมีแผนงำน  
โครงกำรที่ส่งเสริม  
ผลสัมฤทธิ์ของ
หนว่ย 
งำน และ
สถำนศึกษำ           
อย่ำงน้อย ๑ เรื่อง 

วิธีกำร/กระบวนกำรด ำเนินงำน  
...................................................................  
ผลกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นในกำร 
รำยงำน เชิงปริมำณ  
...................................................................  
เชิงคุณภำพ  
................................................................... 
ปัญหำอุปสรรค และแนวทำงแก้ไข  
...................................................................  
ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ  
................................................................ 

ท ำเนียบ/ ทะเบียน 
ขอมูล สำรสนเทศ 
คณะกรรมกำรและ 
หนว่ยงำนที่เกี่ยวของ 
กับ กำรศึกษำ
(ไฟล์ข้อมูล/เอกสำร 
รูปเล่ม) �เอกสำรบันทึก
ข้อตกลง (MOU) /
รำยงำนผลตำมกิจกรรม
และกำรด ำเนินงำนตำม 
บันทึกขอตกลง (MOU) 
�บันทึกประชุมกำรสรร 
หำ/ ประกำศแตง่ตั้ง 
คณะอนุกรรมกำร 
ติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผล 

 

 

 

 



    ๓๑ 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับ
คุณภาพ 

วิธีการด าเนินงานผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และ

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

๓ 
 

มีกำรด ำเนินกำรตำม
ประเด็น กำร
พิจำรณำ ครบ ๕ ข้อ 
มี ร่องรอย 

หลักฐำนปรำกฏ 
ครบถ้วน และ
ครอบคลุม  

ภำระงำน ทั้ง ๔ ด้ำน 

 กำรจัดกำรศึกษำ  

กิจกรรม/โครงกำร  

นอกเหนือจำกแผนงำน 

ปกติท่ีส่งเสริมผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงำน และ 

สถำนศึกษำสูงขึ้น  

�๑. ................................ 

ฯลฯ 
หลักฐำนอื่น ๆ     
ที่เก่ียวข้อง โปรดระบุ  
๑..........................ฯลฯ 

 

๒ มีกำรด ำเนินกำรตำม
ประเด็น กำร
พิจำรณำครบ ๕ ข้อ 
มีรอ่งรอย 
หลักฐำนปรำกฏไม่
ครบถว้น   
 

๑ มีกำรด ำเนินกำรตำม
ประเด็น กำร
พิจำรณำ มีร่องรอย 
หลักฐำน 
ปรำกฏไม่ครบถว้น 

 
 

 

 

 

 

 



    ๓๒ 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการบริหารจัดการของ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 

 กำรประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ 
ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ยึดแนวคิดพ้ืนฐำนกำรตรวจสอบและประเมินผลผ่ำนรำยตัวบ่งชี้ก ำหนดค่ำน้ ำหนักของ
คะแนนตำมควำมส ำคัญของแต่ละรำยตัวบงชี้ กำรก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรให้คะแนนตัวบ่งชี้  กำรสรุปผลทั้ง
รำยตัวบ่งชี้ในภำพรวมกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ คือ 
หลักเกณฑ์ 
 1. ก ำหนดกำรประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
กำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน ๔ ตัวบ่งชี้  โดยยึดสัดส่วนคะแนนตำมควำมส ำคัญรำยตัวบ่งชี้ 
ประกอบด้วย  
  ตัวบ่งชี้ที่ ๑ คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำ น ำยุทธศำสตร์นโยบำย จุดเน้นของชำติ ของกระทรวงศึกษำธิกำร ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน และมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมำใช้ เป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำคุณภำพ 
กำรศึกษำของหน่วยงำนและสถำนศึกษำ มีค่ำสัดส่วนควำมส ำคัญ  ร้อยละ ๒๐  
  ตัวบ่งชี้ที่ ๒ คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำ ก ำหนดแนวทำง กำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย  และส่งเสริมให้หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัด เขตพ้ืนที่
กำรศึกษำน ำผลกำรวิเครำะห์ วิจัย ไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  มีค่ ำสัดส่วน 
ควำมส ำคัญ  ร้อยละ ๓๐  
  ตัวบ่งชี้ที่ ๓ คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำ  ใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โดยมุ่ งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ
หนว่ยงำนและสถำนศึกษำ มีค่ำสัดส่วนควำมส ำคัญ  ร้อยละ ๓๐  
  ตัวบ่งชี้ที่ ๔ คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำ มีกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ และมีข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับคณะกรรมกำรและหน่วยงำนที่
เกี่ยวขอ้งกับกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ มีค่ำสัดส่วนควำมส ำคัญ  ร้อยละ ๒๐  
 ๒. กำรประเมินตัวบ่งชี้ พิจำรณำจำกประเด็นกำรพิจำรณำ ประกอบด้วย เกณฑ์กำรประเมินที่มีระดับ
คุณภำพและค ำอธิบำยระดับคุณภำพซึ่งแบ่งระดับคุณภำพเป็น ๔ ระดับ เพ่ือให้เกิดผลตำมตัวบ่งชี้ โดยเริ่มที่ระดับ
คุณภำพ ๑ มีรำยละเอียดที่ระบุไว้ในค ำอธิบำยระดับคุณภำพอยู่ในระดับน้อยที่สุด  และมีระดับ คุณภำพเรียงล ำดับ
ไปจนถึงระดับคุณภำพ ๔ ที่มีรำยละเอียดที่ระบุไว้ในค ำอธิบำยระดับคุณภำพอยู่ในระดับมำกที่สุด ตำมล ำดับ  
 ๓. เกณฑก์ำรตัดสินผลกำรประเมินกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พิจำรณำตัดสินเป็นรำยตัวบ่งชี้และในภำพรวม โดยยึดหลักเกณฑ์ดังนี้ 
คือ  
 3.๑ เกณฑก์ำรตัดสินผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ ใช้ระดับคุณภำพ ๔ ระดับ และแปลควำมหมำย ดังนี้   
 

ระดับคุณภำพ แปลคุณภำพ 
๔ ดีเยี่ยม 
๓ ดี 
๒ พอใช้ 
๑ ปรับปรุง 



    ๓๓ 

 

 ๓.๒ เกณฑก์ำรตัดสินผลกำรประเมินในภำพรวม ใช้ระดับคุณภำพ ๔ ระดับ และแปลควำมหมำย ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย แปลคุณภำพ 
๘๐.๐๐ ขึ้นไป ดีเยี่ยม 

๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ ดี 
๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ พอใช้ 
น้อยกว่ำ ๖๐.00 ปรับปรุง 

 

วิธีการค านวณ ด ำเนินกำรตำมล ำดับขั้นดังนี้ คือ   
 ๑. พิจำรณำให้คะแนนระดับคุณภำพตัวบ่งชี้ของแตล่ะตัว (ระดับ ๑-๔ )  
 ๒. หำค่ำคะแนนของแต่ละตัวบ่งชี้ ด้วยกำรหำคำผลคูณระหว่ำงระดับคุณภำพกับค่ำน้ ำหนักของตัวบ่งชี้    
ดังสูตร   

ค่ำคะแนนของตัวบ่งชี้ = ระดับคุณภำพ x น้ ำหนักคำ่ของตัวบ่งชี้  
 ๓. หำคำ่คะแนนเฉลี่ยในภำพรวม ด้วยกำรน ำผลรวมค่ำคะแนนของตัวบ่งชี้ทุกตัว หำรด้วย ๔ ดังสูตร    

คำคะแนนเฉลี่ยในภำพรวม = ผลรวมคะแนนของตัวบงชี้ทุกตัว 
     ๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ๓๔ 

ตัวอย่างการค านวณ 

 โจทย์ ผลประเมินกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 
กำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ดังตำรำง 

แบบประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
กำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ............y..........เขต................y................. 

วันที่.............๑๒......................เดือน..............สิงหำคม........................พ.ศ..........๒๕๖๑.................... 

ตัวบ่งชี/้ประเด็นการพิจารณา ค่า
น้ าหนัก 

ระดับคุณภาพ 
 

ค่าคะแนนของตัวบ่งชี้ 

 ๔  ๓  ๒        ๑ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ 
    คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศ กำรศึกษำ 
ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ น ำยุทธศำสตร์
นโยบำย จุดเน้นของชำติ ของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
และมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมำใช้เป็น
แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำของหน่วยงำนและ
สถำนศึกษำ 

๒๐.00  ๓   ค่ำ คะ แ น น  
ของตัวบ่งชี้ ๑  
= ๒๐ x ๓  
= ๖๐ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒   
    คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศ กำรศึกษำ 
ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ก ำหนดแนวทำง 
กำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย  และส่งเสริมให้
หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำน ำผลกำรวิเครำะห์ วิจัย ไปใช้ใน
กำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำ คุณภำพ 
กำรศึกษำ 

๓๐.00 ๔    ค่ำ คะ แ น น  
ของตัวบ่งชี้ ๒  
= ๓๐ x ๔  
= ๑๒๐ 

 

 



    ๓๕ 

ตัวบ่งชี/้ประเด็นการพิจารณา 

 

ค่า
น้ าหนัก 

 
ระดับคุณภาพ 

 

 
ค่าคะแนนของตัวบ่งชี้ 

๔ ๓ ๒ ๑ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓  
    คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศ กำรศึกษำ 
ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ใช้แผนเป็น
เครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือ 
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของ หน่วยงำนและ 
สถำนศึกษำ 

๓๐.00   ๒  ค่ำคะแนน 
ของตัวบ่งชี้ 3 
= ๓๐ x ๒   
= ๖๐ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔   
    คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศ กำรศึกษำของ 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีกำรสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ และ มีข้อมูลสำรสนเทศ
เกี่ยวกับคณะกรรมกำรและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องกับ กำรจัดกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ 

๒๐.00 ๔    ค่ำ คะ แ น น  
ของตัวบ่งชี้ 4 
= ๒๐ x ๔                      
= ๘๐ 

ค่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม  
= ๖๐+๑๒๐+๖๐+๘๐ = ๓๒๐ 
               ๔                ๔ 

 
= ๘๐  * คุณภาพอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ๓๖ 

 

คณะผู้จัดท า 

ที่ปรึกษา 
นำยสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร เขต 1 
 ประธำนกรรมกำร ก.ต.ป.น. 
คณะท างาน 
1. นายณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต 

 
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ 
เลขาคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 

หัวหน้ำคณะท ำงำน 

2. นายไชยา กัญญาพันธุ์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา คณะท ำงำน 

3. นายพิศณุ ศรีพล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล คณะท ำงำน 

4. นางเบญญาภา  คงรอด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม คณะท ำงำน 

5. นายแสงทอง ธาตุเสถียร 

 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย คณะท ำงำน 

6. นายบัณฑิต แท่นพิทักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะท ำงำน 

7. นายนฤภพ ขันทับไทย 
 

กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ        คณะท ำงำน 

8. นายชิตวร  ลีละผลิน กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศกึษาขั้นพื้นฐานของเอกชน                   คณะท ำงำน 

9. นำงขันธ์ธนำ สุทธิกรณ์ ศึกษำนิเทศก์ สพม.กท 1 คณะท ำงำน 

 

ผู้เขียนและเรียบเรียง  นำงขันธ์ธนำ สุทธิกรณ์ หัวหน้ำกลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. 

    

 

 

 

 

 



    ๓๗ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ปีการศึกษา 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 



    ๓๘ 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต ๑ 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายนฤภพ ขันทับไทย 

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร       
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐ 

นายชิตวร  ลีละผลิน 

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร                  
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของเอกชน 

                                                   

นายไชยา กัญญาพันธุ์    
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาการศึกษา 

นายสมใจ วิเศษทักษณิ 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

 

นายบัณฑติ แท่นพิทักษ์ 
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

นายพิศณุ ศรีพล 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจยัและประเมินผล 
                             

นายแสงทอง ธาตุเสถียร 

กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

ด้านการศึกษาปฐมวัย 

                                                   

นางเบญญาภา  คงรอด 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 

นายณัฏฐเมธร์ ดุลคนติ 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

กรรมการและเลขานุการ 

 



    ๓๙ 
 

 
 
 

 
ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

ที่      /๒๕64 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา   

เพื่อติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด 
----------------------------------------- 

 

  ด้วยคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ  เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1 
มี มติ ในที่ประชุม ครั้ งที่  ๑/๒๕64  วันที่  2 มีนำคม 2564  มีมติในที่ประชุมเห็นสมควรให้มีกำรแต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมกำรนิเทศติดตำมและตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ เพ่ือเป็นกำรรับทรำบข้อมูลในกำรบริหำรงำน
วิชำกำร เละให้ข้อเสนอแนะ อีกท้ังเป็นกำรให้ขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติรำชกำรของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
           เพ่ือให้กำรนิเทศติดตำมและตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ครั้งนี้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  อำศัยอ ำนำจตำม
ควำมในมำตรำ ๒๐ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมกำรนิเทศติดตำมและตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตพ้ืนที่  ดังต่อไปนี้ 

1. คณะอนุกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
๑.๑  นำยสมใจ วิเศษทักษิณ                          ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประธำนกรรมกำร 
๑.๒ นำยถนอม บุญโต รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กรรมกำร 
๑.๓ นำยศรำยุทธ ธิศรีชัย                                  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กรรมกำร 
 นำยพิพัฒน์ เพ็ชรพรหมศร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน กรรมกำร 
๑.๔ นำงช่อฉัตร จันตะเภำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรฯ กรรมกำร 
๑.๕ นำงกำญจนำ ขจรฤทธิ์เดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกำรเงินและสินทรัพย์ กรรมกำร 
๑.๖ นำยอุทัย โทจ ำปำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ กรรมกำร 
๑.๗ นำงสำวธนศร อุ่นยืนยง ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน กรรมกำร 
1.8 นำยประทีป หมื่นข ำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ กรรมกำร 
1.9 นำงวำรี คหินทพงษ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล กรรมกำร 
1.10 นำงวัลภำ เขียวชอุ่ม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.11 นำยณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศฯ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ ส่งเสริมสนับสนุนอ ำนวยควำมสะดวกให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำให้ส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 
 

       ๑.  คณะอนุกรรมกำรนิเทศติดตำมและตรวจเยี่ยมโรงเรียน กลุ่มท่ี  ๑                                                                                                     
๑.๑  นำยจิณณภัทร พิฐูลย์วิทิตธ ำรง                          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย ประธำนกรรมกำร 
๑.๒ นำงวรรณดี นำคสุขปำน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ รองประธำนกรรมกำร 
๑.๓ นำยสุพจน์ หล้ำธรรม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเทพศิรินทร์     กรรมกำร 
   ��/1.5 ผู้แทนกรรมกำร... 
๑.๔ นำยไชยำ กัญญำพันธุ์                    ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำ กรรมกำร 

-ร่ำง- 



    ๔๐ 

1.5 นำงปริมฤดี แท่นพิทักษ์ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

1.6 นำยรัฏฐเมธร์ ดุลคนิต ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

1.7 นำยเป็นปลื้ม เชยชม ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

1.8 รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนทุกโรงเรยีน  กรรมกำรแลผู้ช่วยเลขำนุกำร 

1.9 หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำรทุกโรงเรียน                     กรรมกำรแลผู้ช่วยเลขำนุกำร 

1.10 หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกโรงเรียน  กรรมกำรแลผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
๒. คณะอนุกรรมกำรนิเทศติดตำมและตรวจเยี่ยมโรงเรียน กลุ่มที่  ๒ 

๒.๑ นำยณรงค์ คงสมปรำชญ์                 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโยธินบูรณะ ประธำนกรรมกำร 
๒.๒ นำงสุภำณี ธรรมำธิคม                     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีวิทยำ รองประธำนกรรมกำร 
๒.๓ นำยบุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำมเสนวิทยำลัย รองประธำนกรรมกำร 
๒.๔ นำยพิศณุ ศรีพล                    ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรวิจัยและประเมินผล                                         กรรมกำร 
๒.๕ นำงสำวสุภำวดี ค ำนำดี ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒.๖ นำยปิยนัฐ ธนะบุตร ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒.๗ นำยสุชำติ เขียวสอำด ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

2.8 รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนทุกโรงเรยีน  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

2.9 หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำรทุกโรงเรียน                     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

2.10 หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกโรงเรียน  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

    

๓. คณะอนุกรรมกำรนิเทศติดตำมและตรวจเยี่ยมโรงเรียน กลุ่มที่  ๓ 
๓.๑ นำงอมรรัตน์ โพธิตำปะนะ                      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชิโนรสวทิยำลัย                     ประธำนกรรมกำร 
๓.๒ นำยประจวบ อินทรโชติ                               ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทวีธำภิเศก         รองประธำนกรรมกำร 
๓.๓ นำยจงจัด จันทบ                             ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุวรรณำรำมวิทยำคม     รองประธำนกรรมกำร 
๓.๔ นำงเบญญำภำ คงรอด ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรศำสนำศิลปะและวัฒนธรรม กรรมกำร 
๓.๕ นำยสิระกำรย์ ฤทธิ์ส ำเร็จ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๓.๖ นำงณัฐชำนันท์ ฐิติวัชรพงษ์ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๓.๗ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนทุกโรงเรยีน  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

3.8 หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำรทุกโรงเรียน                     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

3.9 หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกโรงเรียน  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

3.10    

 
๔. คณะอนุกรรมกำรนิเทศติดตำมและตรวจเยี่ยมโรงเรียน กลุ่มที่  ๔ 

๔.๑ นำยขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์                                 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศึกษำนำร ี ประธำนกรรมกำร 
๔.๒ นำยธนะกุล ช้อนแก้ว                     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล      รองประธำนกรรมกำร 
๔.๓ นำยแสงทอง ธำตุเสถียร                               ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย กรรมกำร 

 
 

   /4.4 นำย 

๔.๔ นำงสำวชลมำศ วิศรุต ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 



    ๔๑ 

๔.๕ นำยวัฒนพงศ์ ยองเข ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๔.๖ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนทุกโรงเรยีน  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๔.๗ หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำรทุกโรงเรียน                     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกโรงเรียน  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

                                                                                                                                 
๕. คณะอนุกรรมกำรนิเทศติดตำมและตรวจเยี่ยมโรงเรียน กลุ่มที่  ๕ 

๕.๑ นำยวิธำน พรหมสินธุศักดิ์                            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนรัตนโกสินทรส์มโภชบำงขุนเทียน ประธำนกรรมกำร 
๕.๒ นำงมนัสดำกำณฑ์ รักษ์พงศ์สถิตย์                           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงมดวิทยำ  

“สีสุกหวำดจวนอุปถัมภ์”      
รองประธำนกรรมกำร 

๕.๓ นำยบัณฑิต แท่นพิทักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน กรรมกำร 
๕.๔ นำงสำวกิตติภำ ดำวัลย์ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๕.๕ นำยก่อกำร ไชยสงครำม ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๕.๖ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนทุกโรงเรยีน  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๕.๗ หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำรทุกโรงเรียน                     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

5.8 หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกโรงเรียน  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
6. คณะอนุกรรมกำรนิเทศติดตำมและตรวจเยี่ยมโรงเรียน กลุ่มที่  6 

6.1 นำยขวัญชัย ไกรธรรม                            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ประธำนกรรมกำร 
6.2 นำยธีรยุทธ ศรีปิยะรัตนกุล                           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดรำงบัว รองประธำนกรรมกำร 
6.3 นำงขันธ์ธนำ สุทธิกรณ์ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

6.4 นำงสำวเพ็ญศรี ขจรเกริกไกร ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

6.5 รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนทุกโรงเรยีน  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

6.6 หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำรทุกโรงเรียน                     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

6.7 หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกโรงเรียน  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
ให้คณะอนุกรรมกำรดังกล่ำวมีหน้ำที่ ดังนี้ 
1. ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ  ตำมคู่มือโครงกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและ

นิเทศกำรศึกษำ  เชิงบูรณำกำรที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ของหน่วยงำนและโรงเรียนในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 1 

2. น ำข้อมูลสำรสนเทศ และผลกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย มำใช้ในกำรจัดท ำแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ  ของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบ 

3. จัดท ำสรุปรำยงำนผลกำรนิเทศติดตำมและตรวจเยี่ยม เสนอต่อคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศกำรศึกษำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 1 

 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
      
                                               สั่ง ณ วันที่      มีนำคม  พ.ศ. ๒๕64 

 



    ๔๒ 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 


