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ส่วนที่ 1 

ความสําคัญและความเป็นมา 

การปฏิรูปการศึกษามีความมุ่งหมายท่ีจะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์              
เป็นคนดี มีความสามารถ และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข การดําเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 
อย่างมีพลัง และมีประสิทธิภาพ จําเป็นที่จะต้องมีการกระจายอํานาจและให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมซึ่ง
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 รัฐต้อง
ดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
อย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตลอดจนเป็นไปตามหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่จัดให้มีการบริหาร            
และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดเขตพื้นที่การศึกษา และมีการกระจายอํานาจสู่เขตพื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษา ตามมาตรา 39 กําหนดให้ “กระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษาท้ังด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ การบริหารท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการ
และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยตรง” 

ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 10/2555 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา             
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ข้อ 4 ให้ยุบเลิกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และ (ฉบับที่ 3)             
พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และข้อ 5 ให้
ยุบเลิก อ.ก.ค.ศ. เขตพื ้นที ่การศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุ คลากร                    
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ให้เป็น อํานาจหน้าที ่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด “กศจ.”               
ของจังหวัดนั้น ๆ ทําให้ยังคงเหลือคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
มาตรา 20 วรรคสี่ เพื ่อทําหน้าที่ในการกํากับ ดูแล การบริหารและ การจัดการศึกษาของเขตพื้นท่ี
การศึกษา เพื่อทําหน้าที่ในการกํากับ ดูแล การบริหารและการจัดการศึกษา ด้านวิชาการ เกี่ยวกับ
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการดําเนินการ โดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเตรยีมการ 
รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอกและให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหาร 

ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานมีการขับเคล่ือนสู่จุดมุ่งหมายท่ีต้องการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน                
ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2)                
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี3) พ.ศ. 2553 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของคุณภาพการศึกษาที่อยู่ในกํากับ 
ดูแล รับผิดชอบ ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ี
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ออกกฎกระทรวงกําหนดจํานวน หลักเกณฑ์  และวิธีการได้มาของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2548 ให้
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มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ นิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน             
9 คน ประกอบด้วยผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็น
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ จํานวนหนึ่งคน กรรมการที่เป็น ผู้แทนของสถานศึกษา
เอกชน จํานวนหนึ่งคน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนห้าคน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง ในด้านการศึกษาปฐมวัย ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการวิจัย
และประเมินผล ด้านการบริหารการศึกษา ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลาย
ด้านรวมกัน และหัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกรรมการและ 
เลขานุการประกอบกับต่อมาเมื่อใกล้ครบวาระของกรรมการ ผู้ได้รับการแต่งตั้งในปี 2551 สํานักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ออกประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กําหนดวิธีการสรรหา และการ คัดเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจําปี 2554 และต่อมาเมื่อใกล้ครบวาระของกรรมการผู้ได้รับการ
แต่งตั ้งในปี 2554 สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  ได้ออกประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดวิธีการสรรหา และ การคัดเลือกคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปี 2557 มีใจความของ
ประกาศว่า ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ ดําเนินการสรรหาและ
การเลือก จํานวนสามถึงห้าคน เพื่อดําเนินการสรรหาและการเลือกผู้แทนผู้บริหาร สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของรัฐ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามท่ี
กําหนดไว้ในกฎกระทรวง เพื่อเป็นการระดมทรัพยากรบุคคลท่ีทรงคุณค่าแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นได้มีส่วน
ร่วม เป็นเจ้าของในการบริหารและจัดการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา ในส่วนของคุณภาพการศึกษาท่ี
อยู่ในกํากับ ดูแล รับผิดชอบของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
เขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีทิศทางท่ีเป็นเอกภาพ  

คํานิยาม 
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. หมายถึง คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ

การศึกษา ของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 
หมายถึง องค์คณะบุคคลที่มีบทบาท อํานาจ หน้าที่ ตามที่กฎหมายกําหนด โดยมีองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ ท้ังใน ส่วนของเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษาในสังกัด และผู้ทรงคุณวุฒิ ทํางานร่วมกับ
สํานักงานเขตพื้นท่ี การศึกษา ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ
บริหารและการ ดําเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

คณะกรรมการ อ.ก.ต.ป.น. หมายถึง คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัด 
การศึกษา 
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คณะอน ุกรรมการต ิดตาม ตรวจสอบ ประเม ินผลการจ ัดการศ ึ กษา  หมายถึง 
คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั ้งจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา ให้ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

การติดตาม (Monitoring) หมายถึง การศึกษาความก้าวหน้าการบริหารการจัดการและ             
การดําเนินการ ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

การตรวจสอบ (Inspection) หมายถึง การกํากับ ดูแล เพื่อปรับปรุงพัฒนาการบริหารการจัด
การศึกษา และดําเนินไปตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีกําหนดไว้ 

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การตีค่าผลการบริหารการจัดการศึกษา และดําเนิน
ไปตาม มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีกําหนดไว้ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์และเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 

การนิเทศการศึกษา (Supervision) หมายถึง การให้คําปรึกษา แนะนํา ส่งเสริม สนับสนุน                    
เพื ่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยความร่วมมือระหว่างสํานักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา 
คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื ้นที ่การศึกษา                        
และสถานศึกษาในสังกัด 

หน่วยงาน หมายถึง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา                     
ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา หมายถึง การรวมสถานศึกษาหลายแห่งเข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และบุคลากรในกลุ่มเครือข่าย 

หลักการ 

การดําเนินการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา                
ของเขตพื้นที่ การศึกษา ที่สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ควรใช้หลัก                
ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ดังนี้ 

1. หลักการแบบองค์รวม (Holistic) เป็นการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา  ตามภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยมุ่งผลการพัฒนาองค์กร      
ในภาพรวม 

2. หลักการเชิงระบบ (System) เป็นการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา               
โดยส่วนประกอบหรือปัจจัยต่าง ๆ ของระบบมีความสัมพันธ์สอดคล้องซึ่งกันและกัน เพื่อให้การ
ดําเนินงาน บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ 

3. หลักการแบบเครือข่าย (Network) เป็นการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา เป็นคณะหรือให้มีเครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา                  
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อยู่ทุกหน่วยปฏิบัติทั้งเครือข่ายภายใน และเครือข่ายภายนอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

4. หลักการประเมินผลแบบบูรณาการ (Integration) เป็นการบูรณาการภารกิจของการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาให้เป็นระบบเดียวกัน เป็นเครื่องมือและกลไกของการ
พัฒนาการ ปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีการบูรณาการแผนและกิจกรรมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพไม่เกิดผลกระทบ ต่อสถานศึกษามากนัก 

5. หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม           
หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า โดยบูรณาการเข้ากับ                      
การดําเนินงาน การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

วัตถุประสงค ์

การจัดทําคู่มือการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา ของเขตพื้นท่ีการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก 
มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา              
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายก 

2.เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล               
และ นิเทศการศึกษาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก 

3. เพื่อส่งเสริมการนําผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของหน่วยงาน                
และ สถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก  มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา อย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 2 
โครงสร้างและระบบบริหารงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

อํานาจหน้าที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา เป็นหน่วยงานที ่อยู ่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามกําหนด
อํานาจหน้าที ่ส ําน ักงาน เขตพื ้นที ่การศึกษา ตามพระราชบ ัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแก้ไข เพิ่มเติม และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่ง
ส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 เพื่อให้การดําเนินการแบ่งส่วนราชการ
ภายในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นไปด้วย ความเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณ และคุณภาพการจัด
การศึกษาในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา อาศัยอํานาจ ตามความในมาตรา 8 และมาตรา 34 วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 ข้อ 3 และข้อ 4 
ประกอบกับคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานและมติคณะกรรมการการศึกษา                       
ข ั ้นพื ้นฐาน ในการประชุมครั ้งที ่  2/2560 เม ื ่อว ันที ่  22 ก ันยายน พ.ศ. 2560 ร ัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงศึกษาธิการข้อ 5 ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจหน้าที่ ดําเนินการให้เป็นไปตาม
อํานาจหน้าที ่ของสํานักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และมีอํานาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้อง 
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการ
ของท้องถิ่น 

(2) วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นท่ี 
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกํากับตรวจสอบ 
ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

(3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(4) กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพื้นท่ีการศึกษา  
(5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 

การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น รวมท้ังบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นท่ี
จัดการศึกษา รูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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(9) ดําเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

(10) ประสาน ส่งเสริม การดําเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน 
ด้านการศึกษา 

(11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

อํานาจหน้าที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา เป็นหน่วยงานที ่อยู ่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามกําหนด
อํานาจหน้าที ่ส ําน ักงาน เขตพื ้นที ่การศึกษา ตามพระราชบ ัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแก้ไข เพิ่มเติม และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่ง
ส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 เพื่อให้การดําเนินการแบ่งส่วนราชการ
ภายในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นไปด้วย ความเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณ และคุณภาพการจัด
การศึกษาในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา อาศัยอํานาจ ตามความในมาตรา 8 และมาตรา 34 วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.  2546 ข้อ 3 และข้อ 4
ประกอบกับคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานและมติคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ ื ้นฐาน ในการประช ุมคร ั ้งท ี ่  2/2560 เม ื ่อว ันท ี ่  22 ก ันยายน พ.ศ. 2560 ร ัฐมนตร ีว ่าการ
กระทรวงศึกษาธิการข้อ 5  ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจหน้าที่ ดําเนินการให้เป็นไปตาม
อํานาจหน้าที ่ของสํานักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร ราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และมีอํานาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้อง 
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการ
ของท้องถิ่น 

(2) วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นท่ี 
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกํากับตรวจสอบ 
ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

(3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา  
(4) กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพื้นท่ีการศึกษา  
(5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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(6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

(7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง             

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
อื่นท่ีจัดการศึกษา รูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

(9) ดําเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

(10) ประสาน ส่งเสริม การดําเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน 
ด้านการศึกษา 

(11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

การแบ่งส่วนราชการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื ้นท่ี

การศึกษา พ.ศ. 2560 เพื่อให้การดําเนินการแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นไป
ด้วยความเหมาะสม กับภารกิจ ปริมาณ และคุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา 
อาศัยอํานาจตามความ ในมาตรา 8 และมาตรา 34 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 ข้อ 3 และข้อ 4 ประกอบกับคําแนะนําของคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานและมติ คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในการประชุมครั้งท่ี 2/2560 เมื่อวันท่ี 
22 กันยายน พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงออกประกาศไว้ในข้อ 5 และ ข้อ 7 ดังนี ้ 

ข้อ 6 ให้แบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 
(1) กลุ่มอํานวยการ  
(2) กลุ่มนโยบายและแผน  
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล  
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน  
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ข้อ 7 ส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้  
(1) กลุ่มอํานวยการ มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

(ก) ปฏิบติังานสารบรรณสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการ  
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดล้อม และยานพาหนะ  
(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร  
(จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร  
(ฉ) ประสานการดําเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื ้นท่ี

การศึกษา  
(ช) ดําเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ  
(ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
(ฌ) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ท่ีมิใช่งานของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้ง

หรือท่ีได้รับมอบหมาย 
(2) กลุ่มนโยบายและแผน มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน
การศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

(ข) วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษาและแจ้งการ
จัดสรร งบประมาณ 

(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผล
การปฏิบัติตาม นโยบายและแผน 

(ง) ดําเนินการวิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และ
โอนสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้ง
หรือท่ีได้รับมอบหมาย 

(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอํานาจ
หน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 

(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ดําเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล  
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและ

การจัดการศึกษา  
(ค) ดําเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา 
(ง) ดําเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการส่ือสาร 
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คูม่ือการดำเนนิงานคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบประเมนิผลและนเิทศการศกึษาของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา (ก.ต.ป.น.) 

 

(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้ง 
หรือท่ีได้รับมอบหมาย 

(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
(ก) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน  
(ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี  
(ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ  
(ง) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์ 
(จ) ให้คําปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี      

งานพัสดุและ งานบริหารสินทรัพย์ 
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้ง 

หรือท่ีได้รับ มอบหมาย 
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

(ก) วางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง  
(ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเล่ือนวิทยฐานะ 
(ค) วิเคราะห์และจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน 

และการลาออก จากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ง) ศึกษา วิเคราะห์ และดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานการ

เล่ือนเงินเดือน การมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(จ) จัดทําข้อมูลเกี่ยวกับบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ  
(ฉ) จัดทําข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจํา 
(ช) ปฏิบัติการบริการและอํานวยความสะดวกในเรื ่องการออกหนังสือรับรอง           

ต่าง ๆ การออก บัตรประจําตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ 
(ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลเพื่อดําเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และ

การดําเนินคดีของรัฐ 
(ณ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้ง 

หรือท่ีได้รับมอบหมาย 
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

(ก) ดําเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งต้ัง  
(ข) ดําเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน 
(ค) ดําเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตาม

มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ 
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คูม่ือการดำเนนิงานคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบประเมนิผลและนเิทศการศกึษาของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา (ก.ต.ป.น.) 

 

(ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

(จ) ดําเน ินการเก ี ่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หร ือปฏิบัต ิการว ิ จัย
ภายในประเทศหรือ ต่างประเทศ 

(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  

(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้ง 
หรือท่ีได้รับมอบหมาย 

(7) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
(ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 

หลักสูตรการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้

ของผู้เรียน 
(ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการ

ประเมินผล การศึกษา 
(ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา

รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาส่ือนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษา ของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้ง 

หรือท่ีได้รับมอบหมาย 
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 
(ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษา

นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี ่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการและสถาบันสังคมอื่น 

(ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา
สอดคล้อง กับนโยบาย และมาตรฐานการศึกษา 

(จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถ
พิเศษ 
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คูม่ือการดำเนนิงานคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบประเมนิผลและนเิทศการศกึษาของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา (ก.ต.ป.น.) 

 

(ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ               
ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บําเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์
สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น 

(ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
(ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกัน

แก้ไขและ คุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(ฌ) ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ์  
(ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม  
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
(ฎ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็ง                

ของชุมชน 
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้ง 

หรือท่ีได้รับ มอบหมาย 
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมี

อํานาจ หน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 

(ก) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบ                  
การดูแล ทรัพย์สิน 

(ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดําเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน
เปรียบเทียบ กับผลผลิตหรือเป้าหมายท่ีกําหนด 

(ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเส่ียง  
(ง) ดําเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามท่ีกฎหมายกําหนด  
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้ง

หรือท่ีได้รับมอบหมาย 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงาน

เขตพื้นท่ี การศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ให้เพิ่ม (10) ของ 
ข้อ 7 ดังนี้ 

“(10) กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา และมีอํานาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 

(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย  
(ข) ดําเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  
(ค) ดําเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย  
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์  
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์  
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี  
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คูม่ือการดำเนนิงานคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบประเมนิผลและนเิทศการศกึษาของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา (ก.ต.ป.น.) 

 

(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ  
(ซ) ดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทําข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางาน

กฎหมายและ งานคดีของรัฐ 
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้ง

หรือท่ีได้รับมอบหมาย 
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คูม่ือการดำเนนิงานคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบประเมนิผลและนเิทศการศกึษาของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา (ก.ต.ป.น.) 
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คูม่ือการดำเนนิงานคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบประเมนิผลและนเิทศการศกึษาของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา (ก.ต.ป.น.) 

 

อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 20 กําหนดให้
กระทรวงศึกษาธิการมีผู้ตรวจราชการของกระทรวงเพื่อทําหน้าที่ในการตรวจราชการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย
ติดตามและประเมินผลระดับนโยบายเพื่อนิเทศให้คําปรึกษาและแนะนําเพื่อการปรับปรุงพัฒนา 
 ในระดับสํานักงานให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ให้ทํา
หน้าท่ีติดตามและประเมินผลนโยบายตามภารกิจตลอดจนนิเทศให้คําปรึกษาและแนะนําเพื่อปรับปรุง พัฒนา 

ในระดับเขตพื ้นที ่การศึกษาให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด 
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย นิเทศติดตามและประเมินผลการบริหาร 
และการดําเนินการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา              
เพื่อเตรียมการรับการนิเทศติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 

การดําเนินงานตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาการและคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ สําหรับกระทรวงศึกษาธิการหรือสําหรับแต่ละ 
เขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ จํานวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการดังกล่าวให้เป็นไปตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 
 การดําเนินการในเรื ่องการตรวจราชการและการดําเนินการของคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ี กําหนด              
ในมาตรา นี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบหรือข้อบังคับของกระทรวงหรือส่วนราชการหรือมติ
คณะรัฐมนตรี หรือคําส่ังของนายกรัฐมนตรีท้ังนี้จะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อสาระการบริหารและการจัดการ
ของสถานศึกษา ของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลในสายบังคับบัญชาของสํานักงาน
คณะกรรมการการ อุดมศึกษาที่สามารถดําเนินกิจการได้โดยอิสระพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เป็น
ของตนเองมีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการและอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสภาสถานศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังสถานศึกษานั้น 

โดยสรุปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 20 วรรค 2            
และวรรค 4 กําหนดว่า ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นการศึกษา วิเคราะห์วิจัย นิเทศติดตาม และ 
ประเมินผลการบริหารและการดําเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด              
เขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อเตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 
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คูม่ือการดำเนนิงานคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบประเมนิผลและนเิทศการศกึษาของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา (ก.ต.ป.น.) 

 

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ เขตพื้นที่
การศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธ ิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ                     
และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 2560 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล             
การจัดการศึกษา พ.ศ. 2560 ส่วนท่ี 4 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ข้อ 25 การติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดําเนินการ โดยมุ ่งผลสัมฤทธิ์               
ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมการรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
จากหน่วยงานภายนอก และ ข้อ 26 ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา    
ของเขตพื ้นที ่การศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการ กําหนดจํานวน หลักเกณฑ์ และวิธ ีการได ้มา                        
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา มีอํานาจหน้าท่ี 
ดังต่อไปนี้ 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการนํามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มากําหนดเป็นแนวทางในการติดตาม 
ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการดําเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา 

2. กําหนดแนวทางการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย การบริหารและการดําเนินการของหน่วยงานและ
สถานศึกษา ในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา 

3. พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์               
ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา 

4. ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดําเนินการตามแผนท่ีกําหนด 
5. รับทราบผลการติดตาม ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการดําเนินการตามแผน และให้ 

ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
6. ส ่งเสร ิมให้ม ีการประสานการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษากับคณะกรรมการ                       

และ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
7. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาตามความจําเป็น  
8. ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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คูม่ือการดำเนนิงานคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบประเมนิผลและนเิทศการศกึษาของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา (ก.ต.ป.น.) 

ส่วนที่ 3 
แนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  

และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธ ิการ ว ่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ              
และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 4 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา ระดับเขต พื้นท่ีการศึกษา ข้อ 26 ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของเขตพื ้นที ่การศึกษา ตามกฎกระทรวงว ่าด้วยการ ก ําหนด จํานวน หลักเกณฑ์                   
และวิธีการได้มาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ี
การศึกษา มีอํานาจหน้าที่ 8 ข้อ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ซึ่งเป็นปัจจัยความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ประสบความสําเร็จและเกิดการมีส่วนร่วม ของผู้ที่เกี่ยวข้อง จําเป็นต้องใช้กระบวนการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและ การดําเนินการของสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประสบผลสําเร็จตาม มาตรฐานการศึกษา              
ขั้นพื้นฐาน จึงกําหนดแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ยุทธศาสตร์นโยบาย จุดเน้นของชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ ของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนํามาใช้เป็น 
แนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

2. กําหนดแนวทางและเป้าหมายความสําเร็จ ในการทํางานของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับข้อ 1 ตามภารกิจ
ของคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

3. กําหนดกลไกการทํางานในการขับเคล่ือนงานในภารกิจของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา เช่น 

3.1 จัดทําแผนปฏิบัติการในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เสนอ
ขออนุมัติจาก คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

3.2 แต่งต้ังคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา 
3.3 สร้างเครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาให้สอดคล้อง

กับข้อ 1 และข้อ 2 
4. สร้างความเข้าใจกับผู้ที ่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น 
5. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาท่ี

กําหนดไว้ 
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คูม่ือการดำเนนิงานคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบประเมนิผลและนเิทศการศกึษาของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา (ก.ต.ป.น.) 

6. สรุป รวบรวมข้อมูล และประมวลผลที่ได้จากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ 
การศึกษา 

7. เสนอสรุปรายงานผลการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อผู้อํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

8.  รับทราบผลการด ําเน ินการต ิดตาม ตรวจสอบ ประเม ินผลและน ิ เทศการศ ึกษา                         
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานําไป
แก้ปัญหาและปรับปรุงการบริหาร และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

9. ประสานงานการตรวจราชการ และติดตาม ตรวจสอบประเมินผลของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ คณะติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลในทุกระดับรวมทั้งแจ้งหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัด 

10. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล                  
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ปฏิบัติในการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาระดับส่วนราชการ และระดับสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 

แนวทางการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครนายก 
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 4 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา ระดับเขต พื้นท่ีการศึกษา ข้อ 27 ให้สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ดําเนินการ ดังนี้ 

1. มอบหมายศึกษานิเทศก์ หรือข้าราชการอื่นในสังกัด ทําหน้าท่ีติดตาม ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา ในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

2. จัดทําแผนการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาประจําปี ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ 
ราชการของหน่วยงานเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา ของเขตพื้นท่ีการศึกษา แล้วแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ 

3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ดําเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา การบริหาร
การศึกษา โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการเตรียม
รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายในและภายนอก 

4. รายงานผลการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเสนอผู ้บ ังคับบัญชาและ
คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

5. ประสานให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ เพื ่อชี ้แจง ให้ถ้อยคําหรือส่งเอกสารและหลักฐาน
เกี่ยวกับ    การปฏิบัติงาน 

6. ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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ทิศทางการพัฒนาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและบริบท
ต่าง ๆรวมทั้งนโยบายในแต่ละระดับ จึงได้กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาของเขตพื้นท่ี  ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (VISION)  
“ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ (MISSION) 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและความเป็นเลิศทางวิชาการ  ควบคู่คุณธรรมเพื่อสร้างขีด

ความสามารถ ในการแข่งขัน 
2. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู ้เร ียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ                

ในศตวรรษท่ี 21 
3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
4. สร้างความตระหนักและปลูกฝังให้ผู ้เรียนมีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย                

และเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

5. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

6. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู ้เรียนทุกคนได้ร ับบริการทาง
การศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 

7. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อ
พัฒนามุ่งสู่อนาคต Thailand 4.0 

 

ค่านิยมองค์กร (VALUE)  : รอบรู้  รวดเร็ว  รอบคอบ 
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เป้าประสงค ์(GOALS) 
1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ              

มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณธรรม มีสุขภาวะที่เหมาะสม
ตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง 
พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

2. ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา             
และอื่น ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

3. ผู ้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และ
จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

4. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี 
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี วินัย รักษาศีลธรรม 

5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่ม
ท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม               
ในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา 

นโยบายหลัก 
สำนักงานเขตพื ้นที ่การจัดการศึกษาประถมศึกษานครนายก ได้กำหนดนโยบายประจำปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2564โดยยึดแนวทางในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงาน
คณะกรรมการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุ่งสู่ 
Thailand 4.0 ดังนี้ 

นโยบายท่ี 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายท่ี 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
นโยบายท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐานและ  
               ลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
นโยบายท่ี 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
นโยบายท่ี 6 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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จุดเน้น 6 ข้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ได้กำหนดจุดเน้นประจำปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2564 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 6 จุดเน้น 24 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 

จุดเน้นที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
  1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนปฐมวัย มีความพร้อมท่ีจะเข้าเรียนในระดับ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 
  2. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมีผลการประเมิน RT ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 1                   
รวมเฉล่ียเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
  3. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมีผลการประเมิน NT ของนักเรียน ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3                 
รวมเฉล่ียเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 
  4. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมีผลการประเมิน O-NET ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวม
เฉล่ียเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 
  5. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมีผลการประเมิน O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวม
เฉล่ียเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 
  6. ร้อยละ 100 ของเด็กพิเศษเรียนรวมได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพของ
แต่ละบุคคล 
  7. ร้อยละ 100 ของนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

จุดเน้นที่ 2 ทักษะคิดแคล่วคล่อง 
  1. ร้อยละ 80 ของครูท่ีจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิด 

2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3 มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน   
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 4- ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 มีทักษะ             

การคิดขั้นสูง 

จุดเน้นที่ 3 ว่องไวเขียนอ่าน 
1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 อ่านออกเขียนได้ 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 อ่านคล่องเขียนคล่อง    
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3-6 อ่านรู้เรื่องเขียนส่ือความได้ 
4. ร้อยละ 80 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 มีสมรรถนะด้านการอ่าน                

ตามแนว PISA   
5. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเหมาะสมตามช่วงวัย  

จุดเน้นที่ 4 สื่อสารเทคโนโลยี 
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ 
2. ร้อยละ 100 ของครูใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้เหมาะสมตามช่วงวัย 
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จุดเน้นที่ 5 จัดการดีสิ่งแวดล้อม 
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีความปลอดภัย 
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรกัษ์ และเห็นถึงคุณค่า                         

ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

จุดเน้นที่ 6 น้อมนำศาสตร์พระราชา 
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีกิจกรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ              

อย่างเป็นรูปธรรม 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีทักษะอาชีพท่ีเหมาะสมตามช่วงวัย  
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีทักษะชีวิต  
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คูม่ือการดำเนนิงานคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบประเมนิผลและนเิทศการศกึษาของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา (ก.ต.ป.น.) 

กลยุทธ์ (STRATEGY)   
 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก กำหนดทิศทางการบริหารจัดการศึกษา            
เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้รูปแบบ 3T4Q*6จุดเน้น รายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 
  

3T ย่อมาจาก 3 Team ประกอบด้วย 
T1 : ทีมกำกับ ได้แก่ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  
      ผอ.เขต  รอง ผอ.เขต  ผอ.กลุ่ม   
      ท่ีปรึกษาประจำอำเภอ 
T2 : ทีมประสาน ได้แก่ ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพฯ 
      ผู้บริหารสถานศึกษา 
T3 : ทีมพัฒนา ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ ครูแกนนำ   
       ครูวิชาการ และครูผู้สอน 
 

Q2 

Q4 

Q1 

Q3 

4Q 

  ส ำนักงำนคณุภำพ โรงเรียนคุณภำพ 

 ห้องเรียนคุณภำพ  นักเรียนคุณภำพ 

4Q ย่อมาจาก 4 Quality ประกอบด้วย 

Q1 : สำนักงานคุณภาพ  
       (Quality Office)  
Q2 : โรงเรียนคุณภาพ 
       (Quality School)  
Q3 : ห้องเรียนคุณภาพ 
       (Quality Classroom)  
Q4 : นักเรียนคุณภาพ 
       (Quality Student)  

จุดเน้น 6 ข้อ สพป.นครนายก ประกอบด้วย 
 ข้อ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
 ข้อ 2 ทักษะคิดแคล่วคล่อง 

ข้อ 3 ว่องไวเขียนอ่าน 
ข้อ 4 ส่ือสารเทคโนโลยี 
ข้อ 5 จัดการดีส่ิงแวดล้อม 
ข้อ 6 น้อมนำศาสตร์พระราชา 
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คูม่ือการดำเนนิงานคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบประเมนิผลและนเิทศการศกึษาของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา (ก.ต.ป.น.) 
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คูม่ือการดำเนนิงานคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบประเมนิผลและนเิทศการศกึษาของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา (ก.ต.ป.น.) 

รูปแบบการบริหารจัดการสร้างความเข้มแข็งให้แก่คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
โดยยึดหลักกระบวนการดำเนินงานที่มีคุณภาพตามวงจรเด็มม่ิง (PDCA)                                      

ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ “บันได 5 ขั้น” 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 รูปแบบการบริหารจัดการสร้างความเข้มแข็งให้แก่คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 

กระบวนการนิเทศแบบ “บนัได 5 ขั้น” 
        ขั้นที่ 1 ปรับเปล่ียนแนวคิด  
      ขั้นที่ 2 พิชิตความไม่รู้   
      ขั้นที่ 3 นำสู่ห้องเรียน   
      ขั้นที่ 4 เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ   
      ขั้นที่ 5  สร้างกลไก PLC  
 

ก.ต.ป.น. 
เข้มแข็ง 

3T ย่อมาจาก 3 Team ประกอบด้วย 
T1 : ทีมกำกับ ได้แก่ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  
      ผอ.เขต  รอง ผอ.เขต  ผอ.กลุ่ม   
      ท่ีปรึกษาประจำอำเภอ 
T2 : ทีมประสาน ได้แก่ ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพฯ 
      ผู้บริหารสถานศึกษา 
T3 : ทีมพัฒนา ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ ครูแกนนำ   
       ครูวิชาการ และครูผู้สอน 
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คูม่ือการดำเนนิงานคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบประเมนิผลและนเิทศการศกึษาของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา (ก.ต.ป.น.) 

P (Plan) หมายถึง คณะทำงานจากทุกภาคส่วนร่วมกันวางแผนโดยเริ ่มจากการศึกษา
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาสภาพปัญหาของการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษานครนายก จากนั้นกำหนดวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย ร่วมกันออกแบบวางแผนในการสร้าง
เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตาม ตรวจสอบฯ กำหนดขั้นตอนวิธีการดำเนินการ เวลาท่ีใช้ ทรัพยากรต่าง ๆ  
 D (Do) หมายถึง การปฏิบัติตามแผน ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษากับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยใช้กระบวนการ
นิเทศแบบ “บันได 5 ขั้น” ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

ขั้นที่ 1 ปรับเปล่ียนแนวคิด  
ขั้นที่ 2 พิชิตความไม่รู้   
ขั้นที่ 3 นำสู่ห้องเรียน   
ขั้นที่ 4 เย่ียมเยียนให้กำลังใจ   
ขั้นที่ 5  สร้างกลไก PLC  

 C (Check) หมายถึง การตรวจสอบ หร ือประเมินผลและนำผลประเมินมาว ิเคราะห์                
เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งผลลัพธ์สุดท้ายว่าเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้หรือไม่ 
 A (Act) หมายถึง การปรับปรุงแก้ไขผลการดำเนินงานท่ีได้จากการตรวจสอบ ถ้าผลท่ีออกมาดี 
นำมาเป็นมาตรฐานเพื่อเป็นแนวปฏิบัติงานในครั้งต่อ ๆ ไป ถ้าผลที่ออกมาต่ำกว่ามาตรฐาน ร่วมกนัหา
วิธีการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้ตามเป้าท่ีต้ังไว้  

  



26 
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แผนการดำเนินงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา          
(ก.ต.ป.น.) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา              
(ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก กำหนดให้มีการนิเทศการศึกษา 
สอดคล้องตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจุดเน้น 6 นโยบายหลักของ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก เพื่อเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ 
โดยใช้ผลการประเมินเป็นฐาน ปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นการปฏิบัติการนิเทศในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก จำนวน 131 โรงเรียน โดยแบ่งออกเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา จำนวน 15 ศูนย์ และปฏิบัติการนิเทศโดย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา (ก.ต.ป.น.) และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครนายกดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาของเขตพื ้นที ่การศึกษา ( ก.ต.ป.น.)                         
ปีการศึกษา 2563 รายละเอียด ดังนี้ 

ระยะเวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
พฤศจิกายน 

2563 
กิจกรรมที่ 1  
- จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. วางแผนกำหนด
กรอบ /ประเด็น จัดทำเครื่องมือการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา และแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. 
- จัดทำแผนการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 

กุมภาพันธ์ 
2564 

กิจกรรมที่ 2 
ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย โดยมีประเด็นการ
ติดตาม 5 ด้าน  ดังนี้ 
   ด้านท่ี 1  การบริหารงานวิชาการ 
   ด้านท่ี 2  การบริหารงานบุคลากร 
   ด้านท่ี 3  การบริหารแผนงานและงบประมาณ 
   ด้านท่ี 4  การบริหารงานท่ัวไป 
   ด้านท่ี 5  นโยบาย สพฐ. และ จุดเน้นของเขตพื้นท่ีฯ 

คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
และคณะอนุกรรมการ       
ก.ต.ป.น. 

สิงหาคม 
2564 

กิจกรรมที่ 3  
- สรุปผลการดำเนินงาน 
- จัดทำรายงานผลการติดตาม ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา 

- คณะกรรมการ                 
ก.ต.ป.น. 
- ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
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คูม่ือการดำเนนิงานคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบประเมนิผลและนเิทศการศกึษาของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา (ก.ต.ป.น.) 

ส่วนที่ 4 
การประเมินผลการบริหารจัดการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

การติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นเครือข่ายในการติดตาม
ความก้าวหน้าในการ กระจายอํานาจการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาการบริหาร จัดการและการมีส่วนร่วมในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลการบริหารจัดการของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา มีขอบข่ายการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาตาม กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจาย
อํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ดังนี้ 

1. ด้านวิชาการ  
2. ด้านงบประมาณ  
3. ด้านการบริหารงานบุคคล  
4. ด้านการบริหารท่ัวไป 

ตามบทบาทหน้าที่และแนวทางดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และ นิเทศการศึกษา มีหัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในฐานะกรรมการ
และเลขานุการ พร้อมด้วยกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา รับผิดชอบ ดําเนินการ ทําหน้าท่ีดังนี้ 

1. ใช้และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารและการดําเนินงานของหน่วยงาน                        
และสถานศึกษา 

2. เสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและการดําเนินการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา 

3. เสนอแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและการดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  

4. เสนอรายงานการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและการดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  

5. จัดทําและเสนอแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
6. เสนอแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
7. ร่วมกับคณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
8. เสนอแนวทาง ข้อเสนอแนะ จากรายงานการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรายงานการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
9. เสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาประจําปี 
10. ดําเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมของคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
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คูม่ือการดำเนนิงานคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบประเมนิผลและนเิทศการศกึษาของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา (ก.ต.ป.น.) 

11. ประสานงานกับคณะกรรมการและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดําเนินงานของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของ เขตพื้นท่ีการศึกษา และการนํา
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ จึงกําหนดตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินผลการบริหารจัดการของ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา               

นํายุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นของชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการและ   
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของหน่วยงานและสถานศึกษา  

คําอธิบายตัวบ่งชี้ 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 

ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการนํายุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นของชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ                 
ของสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมากําหนด              
เป็นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา และการดําเนินการของ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ประเด็นพิจารณา 

1. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 
นํายุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นของชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมากําหนดแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาครอบคลุมการนํา
ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานไปสู่การปฏิบัติ 

3. รายงานสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
4. จํานวนสถานศึกษาท่ีมีการรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

เอกสารหลักฐาน 
1. แผนปฏิบัติการ  
2. เครื่องมือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
3. รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ

การศึกษา ของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
4. ประกาศแต่งต้ังคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา  
5. แผนการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาประจําปี 
6. สรุปผลการสังเคราะห์รายงานประจําปีของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR)  
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เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ

คุณภาพ 
คำอธิบายระดับคุณภาพ 

4 มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ 4 ข้อ มีร ่องรอยหลักฐานปรากฏ
ครบถ้วน และ ครอบคลุมภาระงานท้ัง 4 ด้าน และมีผลการดําเนินงานท่ีเป็นแบบอย่าง 
อย่างน้อย  1 ด้าน 

3 มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ 4 ข้อ มีร ่องรอยหลักฐานปรากฏ
ครบถ้วนและ ครอบคลุมภาระงานท้ัง 4 ด้าน 

2 มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ 4 ข้อ มีร ่องรอยหลักฐานปรากฏ                
ไม่ครบถ้วน 

1 มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณา มีร่องรอยหลักฐานปรากฏไม่ครบถ้วน 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 
กําหนด แนวทาง การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นท่ี
การศึกษา นําผลการวิเคราะห์ วิจัย ไปใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

คําอธิบายตัวบ่งชี้ 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 

กําหนด และพัฒนาแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และสนับสนุนให้หน่วยงานและสถานศึกษาใน
สังกัดเขตพื้นที่ การศึกษานําผลการวิเคราะห์ วิจัย ไปใช้ในการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเกิดผลงาน เชิงประจักษ์  

ประเด็นพิจารณา 
1. รูปแบบ กระบวนการ ขั้นตอนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา 
2. เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 

หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา 
3. ผลงานเชิงประจักษ์ รายงานการวิจัย หรือ Best Practice ของหน่วยงานและสถานศึกษาใน 

สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา 
4. นําผลการวิเคราะห์ วิจัย ไปใช้ในการบริหารและการดําเนินการของหน่วยงานและ

สถานศึกษาใน สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา  
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คูม่ือการดำเนนิงานคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบประเมนิผลและนเิทศการศกึษาของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา (ก.ต.ป.น.) 

เอกสารหลักฐาน 
1. แผนปฏิบัติการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของ

เขตพื้นท่ี การศึกษา 
2. รูปแบบ /เค้าโครง/บทความทางวิชาการ/รายงานการวิจัย  
3. เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  
4. รายงานความสําเร็จของงาน / ผลงานดีเด่น / รางวัล / Best Practice  
5. การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ

คุณภาพ 
คำอธิบายระดับคุณภาพ 

4 มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ 4 ข้อ มีร ่องรอยหลักฐานปรากฏ
ครบถ้วนและ ครอบคลุมภาระงานทั ้ง 4 ด้าน และมีรายงานผลการว ิเคราะห์                   
วิจัยที ่น ําไปใช้ในการบริหาร และการดําเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษา                  
อย่างน้อย  1 เรื่อง 

3 มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ 4 ข้อ มีร ่องรอยหลักฐานปรากฏ
ครบถ้วน และ ครอบคลุมภาระงานท้ัง 4 ด้าน 

2 มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ 4 ข้อ มีร ่องรอยหลักฐานปรากฏ              
ไม่ครบถ้วน 

1 มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณา มีร่องรอยหลักฐานปรากฏไม่ครบถ้วน 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ใช้
แผน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานและ สถานศึกษา  

คําอธิบายตัวบ่งชี้ 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา มีการใช้แผนการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ที่สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐาน
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน และหรือมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา มีการ
พิจารณา แผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ดําเนินงานตามแผนที่กําหนด 
รับทราบผล การติดตามผลการดําเนินงาน ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง มีการบูรณาการ กับทุกภาคส่วนโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษา  

 
 



31 
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ประเด็นพิจารณา 
1. แผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาท่ีมีความสอดคล้องกับมาตรฐาน 

การศึกษาข้ันพื้นฐานและหรือมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และสภาพบริบทของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
2. กระบวนการพิจารณาอนุมัติแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  
3. ดําเนินการตามแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล นิเทศการศึกษา 
4. การบูรณาการแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษากับทุกภาคส่วน 

โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา 
5. การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา รับทราบผล และให้

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  

เอกสารหลักฐาน 
1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
2. แผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงานและสถานศึกษา  
3. ปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  
4. ประกาศ/คําสั ่งแต่งตั ้งคณะทํางานพิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ

นิเทศการศึกษา  
5. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ในภาพรวมประจําปี  
6. บันทึกประชุม/รายงานการประชุมท่ีเกี่ยวข้อง 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ

คุณภาพ 
คำอธิบายระดับคุณภาพ 

4 มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ 5 ข้อ มีร ่องรอยหลักฐานปรากฏ
ครบถ้วนและ ครอบคลุมภาระงานทั ้ง 4 ด้าน และมีรายงานผลการว ิเคราะห์                   
วิจัยที ่น ําไปใช้ในการบริหาร และการดําเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษา                  
อย่างน้อย  1 เรื่อง 

3 มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ 5 ข้อ มีร ่องรอยหลักฐานปรากฏ
ครบถ้วน และ ครอบคลุมภาระงานท้ัง 4 ด้าน 

2 มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ 5 ข้อ มีร ่องรอยหลักฐานปรากฏ              
ไม่ครบถ้วน 

1 มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณา มีร่องรอยหลักฐานปรากฏไม่ครบถ้วน 
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คูม่ือการดำเนนิงานคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบประเมนิผลและนเิทศการศกึษาของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา (ก.ต.ป.น.) 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา             

มีการสร้าง เครือข่ายความร่วมมือ และมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับคณะกรรมการและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
คําอธิบายตัวบ่งชี้ 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 
แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาด้านต่าง ๆ ส่งเสริมให้มีการ
ประสานการดําเนินงาน กับคณะกรรมการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับ
มอบหมาย เพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษา  

ประเด็นพิจารณา 

1. ข้อมูลสารสนเทศคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา  
2. โครงการ/กิจกรรมและการดําเนินงานตามบันทึกข้อตกลง (MOU)  
3. การได้มาของคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา  
4. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
5. กิจกรรม/โครงการนอกเหนือจากแผนงานปกติที ่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและ

สถานศึกษาสูงขึ้น 

เอกสารหลักฐาน 
1. ทําเนียบ/ทะเบียนข้อมูลสารสนเทศคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

(ไฟล์ข้อมูล/เอกสารรูปเล่ม) 
2. เอกสารบันทึกข้อตกลง (MOU) /รายงานผลตามกิจกรรมและการดําเนินงานตามบันทึก

ข้อตกลง (MOU) 
3. บันทึกประชุมการสรรหา/ประกาศแต่งต้ังการได้มาของคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลการจัดการศึกษา 
4. กิจกรรม/โครงการนอกเหนือจากแผนงานปกติที ่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและ

สถานศึกษาสูงขึ้น  
5. เครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาครอบคลุมตามภาระงาน 4 ด้าน 
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คูม่ือการดำเนนิงานคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบประเมนิผลและนเิทศการศกึษาของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา (ก.ต.ป.น.) 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ

คุณภาพ 
คำอธิบายระดับคุณภาพ 

4 มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ 4 ข้อ มีร ่องรอยหลักฐานปรากฏ
ครบถ้วนและ ครอบคลุมภาระงานทั ้ง 4 ด้าน และมีรายงานผลการว ิเคราะห์                   
วิจัยที ่น ําไปใช้ในการบริหาร และการดําเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษา                  
อย่างน้อย  1 เรื่อง 

3 มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ 4 ข้อ มีร ่องรอยหลักฐานปรากฏ
ครบถ้วน และ ครอบคลุมภาระงานท้ัง 4 ด้าน 

2 มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ 4 ข้อ มีร ่องรอยหลักฐานปรากฏ              
ไม่ครบถ้วน 

1 มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณา มีร่องรอยหลักฐานปรากฏไม่ครบถ้วน 
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คูม่ือการดำเนนิงานคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบประเมนิผลและนเิทศการศกึษาของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา (ก.ต.ป.น.) 

แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล             
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา              

นำยุทธศาสตร์นโยบาย จุดเน้นของชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการและ
การพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของหน่วยงานและสถานศึกษา  
ประเด็นพิจารณา 

1. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 
นํายุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นของชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมากําหนดแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาครอบคลุมการนํา
ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานไปสู่การปฏิบัติ 

3. รายงานสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  
4. จํานวนสถานศึกษาท่ีมีการรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ระดับ 
คุณภาพ 

คำอธิบาย 
ระดับคุณภาพ 

วิธีการดําเนินงานผลการดําเนินงาน ปัญหา
อุปสรรค แนวทางแก้ไข และ ข้อเสนอแนะ

เพื่อการพัฒนา 

เอกสาร/ 
หลักฐานอ้างอิง 

 
 
❑ 
4 

มีการดำเนินการ
ตามประเด็นการ
พิจารณาครบ 4 ข้อ 
มีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฎครบถ้วน
และครอบคลุม
ภาระงาน ท้ัง 4 
ด้าน และมีผลการ
ดำเนินงานท่ีเป็น
แบบอย่าง อย่าง
น้อย 1 ด้าน 

วิธีการ/กระบวนการดำเนินงาน 
.................................................................... 
ผลการดำเนินงานตามประเด็นในการรายงาน 
เชิงปริมาณ 
.................................................................... 
เชิงคุณภาพ 
.................................................................... 
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
.................................................................... 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
.................................................................... 
 

❑ แผนปฏิบัติการ 
❑ เครื่องมือติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา 
รายงานผลการ ดําเนินงาน
ของ คณะกรรมการ                    
ก.ต.ป.น. 
❑ ประกาศแต่งต้ัง 
คณะอนุกรรมการ ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลการ
จัด การศึกษา 
❑ แผนการติดตาม 
ประเมินผล และนิเทศ 
การศึกษาประจําป ี
❑ สรุปผลการ สังเคราะห์
รายงาน 
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คูม่ือการดำเนนิงานคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบประเมนิผลและนเิทศการศกึษาของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา (ก.ต.ป.น.) 

ระดับ 
คุณภาพ 

คำอธิบาย 
ระดับคุณภาพ 

วิธีการดําเนินงานผลการดําเนินงาน ปัญหา
อุปสรรค แนวทางแก้ไข และ ข้อเสนอแนะ

เพื่อการพัฒนา 

เอกสาร/ 
หลักฐานอ้างอิง 

 
❑ 
3 

มีการดําเนินการ
ตามประเด็นการ
พิจารณา ครบ 4 
ข้อ มีร่องรอย ผล
การดําเนินงานตาม
ประเด็นในการ
รายงาน หลักฐาน
ปรากฏ 
เชิงปริมาณ 
ครบถ้วนและ
ครอบคลุม ภาระ
งานท้ัง ๔ ด้าน 

 ประจำปีของสถานศึกษา 
(Self-Assessment 
Report : SAR) 
❑ หลักฐานอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง โปรดระบุ 
1...........................ฯลฯ 
 
 

❑ 
2 

มีการดําเนินการ
ตาม ประเด็นการ
พิจารณา ครบ 4 
ข้อ มีร่องรอย 
หลักฐานปรากฏ              
ไม่ครบถ้วน 

  

❑ 
1 

มีการดําเนินการ
ตาม ประเด็นการ
พิจารณา            
มีร่องรอยหลักฐาน 
ปรากฏไม่ครบถ้วน 
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คูม่ือการดำเนนิงานคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบประเมนิผลและนเิทศการศกึษาของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา (ก.ต.ป.น.) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 

กําหนด แนวทาง การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นท่ี
การศึกษา นําผลการวิเคราะห์ วิจัย ไปใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ประเด็นพิจารณา 

1. รูปแบบ กระบวนการ ขั้นตอนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา 

3. ผลงานเชิงประจักษ์ รายงานการวิจัย หรือ Best Practice ของหน่วยงานและสถานศึกษา 
ในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา 

4. นําผลการวิเคราะห์ วิจัย ไปใช้ในการบริหารและการดําเนินการของหน่วยงานและ
สถานศึกษา ในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ระดับ 
คุณภาพ 

คำอธิบาย 
ระดับคุณภาพ 

วิธีการดําเนินงานผลการดําเนินงาน ปัญหา
อุปสรรค แนวทางแก้ไข และ ข้อเสนอแนะ

เพื่อการพัฒนา 

เอกสาร/ 
หลักฐานอ้างอิง 

 
 
❑ 
4 

มีการดําเนินการ
ตาม ประเด็นการ
พิจารณา ครบ 4 
ข้อ มีร่องรอย 
หลักฐานปรากฏ 
ครบถ้วนและ
ครอบคลุม ภาระ
งานท้ัง 4 ด้านและ
มีการรายงานผล
การวิเคราะห์ วิจัย
ท่ีนำไปใช้ในการ
บริการและการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานและ
สถานศึกษา อย่าง
น้อย 1 เรื่อง 

วิธีการ/กระบวนการดำเนินงาน 
.................................................................... 
ผลการดำเนินงานตามประเด็นในการรายงาน 
เชิงปริมาณ 
.................................................................... 
เชิงคุณภาพ 
.................................................................... 
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
.................................................................... 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
.................................................................... 
 

❑ แผนปฏิบัติการของ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
❑ รูปแบบ/เค้าโครง/
บทความทางวิชาการ/
รายงานการวิจัย 
❑ เครื่องมือท่ีใช้ใน
การศึกษา วิเคราะห์วิจัย 
❑ รายความสำเร็จของ
งาน หรือรางวัล หรือ
ผลงานดีเด่น หรือ Best 
Practice 
❑ การประชาสัมพันธ์
ในรูปแบบต่าง ๆ  
❑ หลักฐานอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง โปรดระบุ 
1.............................ฯลฯ 
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คูม่ือการดำเนนิงานคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบประเมนิผลและนเิทศการศกึษาของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา (ก.ต.ป.น.) 

ระดับ 
คุณภาพ 

คำอธิบาย 
ระดับคุณภาพ 

วิธีการดําเนินงานผลการดําเนินงาน ปัญหา
อุปสรรค แนวทางแก้ไข และ ข้อเสนอแนะ

เพื่อการพัฒนา 

เอกสาร/ 
หลักฐานอ้างอิง 

 
❑ 
3 

มีการดำเนินการ
ตามประเด็นการ
พิจารณาครบ 4 ข้อ 
มีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฎครบถ้วน 
และครอบคลุม
ภาระงานท้ัง 4 
ด้าน 

  

❑ 
2 

มีการดำเนินการ
ตามประเด็นการ
พิจารณาครบ 4 ข้อ 
มีร่อยรอยหลักฐาน
ปรากฎไม่ครบถ้วน 

  

❑ 
1 

มีการดำเนินการ
ตามประเด็น
พิจารณามีร่อยรอย
หลักฐานปรากฏ             
ไม่ครบถ้วน 

  

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา                
ใช้แผนเป็น เครื ่องมือในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานและ สถานศึกษา  
ประเด็นพิจารณา 

1. แผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาที ่ม ีความสอดคล้อง                    
กับมาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐานและหรือมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และสภาพบริบทของเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

2. กระบวนการพิจารณาอนุมัติแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  
3. ดําเนินการตามแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล นิเทศการศึกษา  
4. การบูรณาการแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษากับทุกภาคส่วน

โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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คูม่ือการดำเนนิงานคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบประเมนิผลและนเิทศการศกึษาของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา (ก.ต.ป.น.) 

5. การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา รับทราบผลและ               
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

ระดับ 
คุณภาพ 

คำอธิบาย 
ระดับคุณภาพ 

วิธีการดําเนินงานผลการดําเนินงาน ปัญหา
อุปสรรค แนวทางแก้ไข และ ข้อเสนอแนะ

เพื่อการพัฒนา 

เอกสาร/ 
หลักฐานอ้างอิง 

 
 
❑ 
4 

มีการดําเนินการ
ตาม ประเด็นการ
พิจารณา ครบ 5 
ข้อ มีร่องรอย 
หลักฐานปรากฏ 
ครบถ้วนและ
ครอบคลุม ภาระ
งานท้ัง 4 ด้านและ
มีผลการดำเนินงาน
ท่ีมีการพัฒนา
คุณภาพ อย่างน้อย 
1 เรื่อง 

วิธีการ/กระบวนการดำเนินงาน 
.................................................................... 
ผลการดำเนินงานตามประเด็นในการรายงาน 
เชิงปริมาณ 
.................................................................... 
เชิงคุณภาพ 
.................................................................... 
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
.................................................................... 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
.................................................................... 
 

❑ แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
❑ แผนปฏิบัติการ
ประจำปีของหน่วยงาน
และสถานศึกษา 
❑ ปฏิทินการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา 
❑ ประกาศแต่งต้ัง
คณะทำงานพิจารณา
แผนการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา 
❑ รายงานผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาในภาพรวม
ประจำป ี
❑ หลักฐานอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง โปรดระบุ 
1.............................ฯลฯ 

❑ 
3 

มีการดำเนินการ
ตามประเด็นการ
พิจารณาครบ 5 ข้อ 
มีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฎครบถ้วน 
และครอบคลุม
ภาระงานท้ัง 4 
ด้าน 
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คูม่ือการดำเนนิงานคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบประเมนิผลและนเิทศการศกึษาของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา (ก.ต.ป.น.) 

ระดับ 
คุณภาพ 

คำอธิบาย 
ระดับคุณภาพ 

วิธีการดําเนินงานผลการดําเนินงาน ปัญหา
อุปสรรค แนวทางแก้ไข และ ข้อเสนอแนะ

เพื่อการพัฒนา 

เอกสาร/ 
หลักฐานอ้างอิง 

 
❑ 
2 

มีการดำเนินการ
ตามประเด็นการ
พิจารณาครบ 4 ข้อ 
มีร่อยรอยหลักฐาน
ปรากฎไม่ครบถ้วน 

  

❑ 
1 

มีการดำเนินการ
ตามประเด็น
พิจารณามีร่อยรอย
หลักฐานปรากฏ             
ไม่ครบถ้วน 

  

 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา             
มีการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือ และมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับคณะกรรมการและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ประเด็นพิจารณา 

1. ข้อมูลสารสนเทศคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา  
2. โครงการ/กิจกรรมและการดําเนินงานตามบันทึกข้อตกลง (MOU)  
3. การได้มาของคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา  
4. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. กิจกรรม/โครงการนอกเหนือจากแผนงานปกติที ่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและ 

สถานศึกษาสูงขึ้น 
 

ระดับ 
คุณภาพ 

คำอธิบาย 
ระดับคุณภาพ 

วิธีการดําเนินงานผลการดําเนินงาน ปัญหา
อุปสรรค แนวทางแก้ไข และ ข้อเสนอแนะ

เพื่อการพัฒนา 

เอกสาร/ 
หลักฐานอ้างอิง 

 
 
❑ 
4 

มีการดําเนินการ
ตาม ประเด็นการ
พิจารณา ครบ 5 
ข้อ มีร่องรอย 
หลักฐานปรากฏ 
ครบถ้วนและ

วิธีการ/กระบวนการดำเนินงาน 
.................................................................... 
ผลการดำเนินงานตามประเด็นในการรายงาน 
เชิงปริมาณ 
.................................................................... 
เชิงคุณภาพ 

❑ ทำเนียบ/ทะเบียน
ข้อมูลสารสนเทศ
คณะกรรมการและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา (ไฟล์ข้อมูล/
เอกสารรูปเล่ม) 
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คูม่ือการดำเนนิงานคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบประเมนิผลและนเิทศการศกึษาของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา (ก.ต.ป.น.) 

ระดับ 
คุณภาพ 

คำอธิบาย 
ระดับคุณภาพ 

วิธีการดําเนินงานผลการดําเนินงาน ปัญหา
อุปสรรค แนวทางแก้ไข และ ข้อเสนอแนะ

เพื่อการพัฒนา 

เอกสาร/ 
หลักฐานอ้างอิง 

 
ครอบคลุม ภาระ
งานท้ัง 4 ด้านและ
มีแผนงาน 
โครงการท่ีส่งเสริมม
ผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานและ
สถานศึกษา อย่าง
น้อย 1 เรื่อง 

.................................................................... 
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
.................................................................... 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
.................................................................... 
 

❑ เอกสารบันทึก
ข้อตกลง 
(MOU)/รายงานผลตาม
กิจกรรมและการ
ดำเนินงานตามบันทึก
ข้อตกลง (MOU) 
❑ บันทึกประชุมการ
สรรหา/ประกาศแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 
❑ กิจกรรม/โครงการ 
นอกเหนือจากแผนงาน
ปกติท่ีส่งเสริมผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงานและ
สถานศึกษาสูงขึ้น 
1.............................ฯลฯ 
❑ หลักฐานอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง โปรดระบุ 
1.............................ฯลฯ 

❑ 
3 

มีการดำเนินการ
ตามประเด็นการ
พิจารณาครบ 5 ข้อ 
มีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฎครบถ้วน 
และครอบคลุม
ภาระงานท้ัง 4 
ด้าน 
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คูม่ือการดำเนนิงานคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบประเมนิผลและนเิทศการศกึษาของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา (ก.ต.ป.น.) 

ระดับ 
คุณภาพ 

คำอธิบาย 
ระดับคุณภาพ 

วิธีการดําเนินงานผลการดําเนินงาน ปัญหา
อุปสรรค แนวทางแก้ไข และ ข้อเสนอแนะ

เพื่อการพัฒนา 

เอกสาร/ 
หลักฐานอ้างอิง 

 
❑ 
2 

มีการดำเนินการ
ตามประเด็นการ
พิจารณาครบ 5 ข้อ 
มีร่อยรอยหลักฐาน
ปรากฎไม่ครบถ้วน 

  

❑ 
1 

มีการดำเนินการ
ตามประเด็น
พิจารณามีร่อยรอย
หลักฐานปรากฏ             
ไม่ครบถ้วน 

  

 



42 
 

คูม่ือการดำเนนิงานคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบประเมนิผลและนเิทศการศกึษาของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา (ก.ต.ป.น.) 

แบบประเมินผลการบริหารจัดการของ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 

วันท่ี ......................เดือน...... ...........พ.ศ........... 

ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา ค่าน้ำหนัก 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษาของเขตพื้นที ่การศึกษา นำยุทธศาสตร์
นโยบาย จุดเน้นของชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ ของ
สําน ักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั ้นพื ้นฐาน และ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมาใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของ
หน่วยงานและสถานศึกษา  

20.00     

ตัวบ่งชี้ที่ 2 
     คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา กําหนด แนวทาง 
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และส่งเสริมให้หน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา นําผลการวิเคราะห์ 
วิจัย ไปใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

30.00     

ตัวบ่งชี้ที่ 3 
     คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา ใช้แผนเป็น 
เครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและ สถานศึกษา 

30.00     

ตัวบ่งชี้ที่ 4 
     คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา มีการสร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือ และมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
คณะกรรมการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

20.00     

สรุปภาพรวม   
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หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการบริหารจัดการของ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 

การประเมินผลการบริหารจัดการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา ยึดแนวคิดพื้นฐานการตรวจสอบและประเมินผลผ่านรายตัวบ่งชี้ท่ี
กําหนดค่าน้ำหนัก ของคะแนนตามความสําคัญของแต่ละรายตัวบ่งช้ี การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ให้คะแนนตัวบ่งชี ้ การสรุปผลทั้งรายตัวบ่งชี ้ในภาพรวมการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และ นิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ  
หลักเกณฑ์ 

1. กําหนดการประเมินผลการบริหารจัดการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 4 ตัวบ่งชี้ โดยยึดสัดส่วนคะแนนตามความสําคัญ
รายตัวบ่งช้ี ประกอบด้วย 

     ตัวบ่งชี้ที่ 1 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขต
พื้นที่ การศึกษา นํายุทธศาสตร์นโยบาย จุดเน้นของชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานมาใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการและการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของหน่วยงานและสถานศึกษา มีค่าสัดส่วนความสําคัญ            
ร้อยละ 20 

     ตัวบ่งชี้ที่ 2 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขต
พื้นท่ี การศึกษา กําหนดแนวทาง การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาใน
สังกัด เขตพื้นท่ีการศึกษานําผลการวิเคราะห์ วิจัย ไปใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มีค่าสัดส่วน ความสําคัญ ร้อยละ 30 

     ตัวบ่งชี้ที่ 3 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขต
พื้นที่ การศึกษา ใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ ของหน่วยงานและสถานศึกษา มีค่าสัดส่วนความสําคัญ ร้อยละ 30 

     ตัวบ่งชี้ที่ 4 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขต
พื้นที่ การศึกษา มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับคณะกรรมการและ
หน่วยงานที่ เกี ่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีค่าสัดส่วนความสําคัญ             
ร้อยละ 20 

2. การประเมินตัวบ่งชี้ พิจารณาจากประเด็นการพิจารณา ประกอบด้วย เกณฑ์การประเมิน            
ท่ีมีระดับคุณภาพและคําอธิบายระดับคุณภาพซึ่งแบ่งระดับคุณภาพเป็น 4 ระดับ เพื่อให้เกิดผลตามตัว
บ่งชี้ โดยเริ่มที่ระดับคุณภาพ 1 มีรายละเอียดที่ระบุไว้ในคําอธิบายระดับคุณภาพอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
และมีระดับ คุณภาพเรียงลําดับไปจนถึงระดับคุณภาพ 4 ที่มีรายละเอียดที่ระบุไว้ในคําอธิบายระดับ
คุณภาพอยู่ในระดับ มากท่ีสุด ตามลําดับ 
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3. เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินการบริหารจัดการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา พิจารณาตัดสินเป็นรายตัวบ่งช้ีและในภาพรวม 
โดยยึดหลักเกณฑ์ดังนี้ คือ 

 
 
     3.1 เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินตัวบ่งช้ี ใช้ระดับคุณภาพ 4 ระดับ และแปลความหมาย 

ดังนี้ 
ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 

4 ดีเย่ียม 
3 ดี 
2 พอใช้ 
1 ปรับปรุง 

 
     3.2  เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินในภาพรวม ใช้ระดับคุณภาพ 4 ระดับ และแปล

ความหมาย ดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ย แปลคุณภาพ 
80.00 ขึ้นไป ดีเย่ียม 

70.00 – 79.99 ดี 
60.00 – 69.99 พอใช้ 
น้อยกว่า 60.00  ปรับปรุง 

 
วิธีการคำนวณ  ดำเนินการตามลำดับข้ันดังนี้ คือ 

1. พิจารณาให้คะแนนระดับคุณภาพตัวบ่งช้ีของแต่ละตัว (ระดับ 1-4) 
2. หาค่าคะแนนของแต่ละตัวบ่งชี ้ ด้วยการหาค่าผลคูณระหว่างระดับคุณภาพกับค่า

น้ำหนักของตัวบ่งช้ี ดังสูตร 
ค่าคะแนนของตัวบ่งช้ี   = ระดับคุณภาพ x น้ำหนักค่าของตัวบ่งช้ี 

3. หาค่าคะแนนเฉลี ่ยในภาพรวม ด้วยการนำผลรวมค่าคะแนนของตัวบ่งช้ีทุกตัว              
หารด้วย 4 ดังสูตร 

ค่าคะแนนเฉล่ียในภาพรวม =  
ผลรวมคะแนนของตัวบ่งขี้ทุกตัว

4
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ตัวอย่างการคํานวณ 

แบบประเมินผลการบริหารจัดการของ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  
วันที่.......12...เดือน......สิงหาคม..............พ.ศ. 2563.................... 

ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา 
ค่า

น้ำหนัก 
ระดับคุณภาพ ค่าคะแนนของตัว

บ่งชี้ 4 3 2 1 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และน ิเทศการศึกษาของเขตพื ้นที ่การศึกษา นำ
ย ุ ทธศาสตร ์ น โยบาย  จ ุ ด เน ้ นของชาต ิ  ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั ้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พื้นฐานมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการและ
การพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของหน่วยงานและ
สถานศึกษา  

20.00  3   ค่าคะแนนของตัว
บ่งชี้ 1 
= 20 x 3 
= 60 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 
     คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา กําหนด 
แนวทาง การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และส่งเสริมให้
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา 
นําผลการวิเคราะห์ วิจัย ไปใช้ในการบริหารจัดการ
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

30.00 4    ค่าคะแนนของตัว
บ่งชี้ 2 
= 30 x 4 
= 120 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 
     คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา ใช้แผน
เป็น เครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและ 
สถานศึกษา 

30.00   2  ค่าคะแนนของตัว
บ่งชี้ 3 
= 30 x 2 
= 60 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 
     คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา มีการ
สร้างเครือข่าย ความร่วมมือ และมีข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับคณะกรรมการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

20.00 4    ค่าคะแนนของตัว
บ่งชี้ 4 
= 20 x 4 
= 80 

สรุปภาพรวม =  
𝟔𝟎+𝟏𝟐𝟎+𝟔𝟎+𝟖𝟎

𝟒
  80 คุณภาพอยู่ในระดับ ดีเย่ียม 

เอกสารอ้างอิง 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบ่งส่วนราชการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา, กรุงเทพมหานคร 
โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2546. 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบ่งส่วนราชการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (ฉบับท่ี 2)                    
พ.ศ. 2561. 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง วิธีการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจําปี 2557. 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2561. 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง วิธีการสรรหา และการเลือกคณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจําปี 2560. 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545                  
และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553. 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546. 
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2542.  
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560. สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา            

ขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. คู่มือการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา (ก.ต.ป.น.) พ.ศ. 2562.   
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ภาคผนวก 

 



 



หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่  ๒๓  ก ราชกิจจานุเบกษา          ๑๖   มนีาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 
 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดจํานวน  หลักเกณฑ  และวิธีการไดมาของคณะกรรมการติดตาม  
ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๒๐  วรรคสี่  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“คณะกรรมการ”   หมายความวา  คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศ

การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาแตละเขตพื้นที่การศึกษา  
“กรรมการ”  หมายความวา กรรมการติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการศึกษาของ

เขตพื้นที่การศึกษาแตละเขตพื้นที่การศึกษา  
“ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ”  หมายความวา ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ

รัฐในสังกัดแตละเขตพื้นที่การศึกษา 
“ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชน”  หมายความวา ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ของเอกชนในแตละเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน 
ขอ ๒ ใหคณะกรรมการมีจํานวนเกาคน ประกอบดวย 
(๑) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการที่เปนผูแทนผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ จํานวนหนึ่งคน 
(๓) กรรมการที่เปนผูแทนผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชน จํานวนหนึ่งคน 



หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่  ๒๓  ก ราชกิจจานุเบกษา          ๑๖   มนีาคม   ๒๕๔๘ 
 

(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนหาคน ซึ่งแตงตั้งจากผูท่ีมีความรู ความสามารถ   ความเชี่ยวชาญ  
และประสบการณสูงในดานการศึกษาปฐมวัย  ดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดานการวิจัยและประเมินผล 
ดานการบริหารการศึกษา ดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานรวมกัน 

(๕) หัวหนากลุมนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา  เปนกรรมการและ
เลขานุการ 

ในกรณีเขตพื้นที่การศึกษาใดไมมีผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชนใหคณะกรรมการ
ประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู 

ขอ ๓ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสามสิบปบริบูรณ 
(๓) เปนที่ยอมรับในเรื่องความซื่อสัตยและความยุติธรรม 
(๔) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๕) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖) ไมเคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบวิชาชีพ 
(๗) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่

ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  เจาหนาที่หรือผูมีตําแหนงใด  ๆ  ในพรรคการเมือง 
ขอ ๔ การเลือกกรรมการตามขอ  ๒  (๒)  และการสรรหาและการเลือกกรรมการตามขอ  ๒ 

(๓)  และ  (๔)  มีหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 
(๑) การเลือกกรรมการตามขอ  ๒  (๒)  ใหผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐเลือกกันเอง 

ใหเหลือจํานวนหนึ่งคน 
(๒) การสรรหาและการเลือกกรรมการตามขอ  ๒  (๓)  ใหผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ของเอกชนเลือกกันเองใหเหลือจํานวนหนึ่งคน  ในกรณีท่ีเขตพื้นที่การศึกษามีสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของเอกชนเพียงสองแหง  ใหผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชนรวมกับผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของรัฐเลือกผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชนผูใดผูหนึ่งเปนกรรมการ  สําหรับในเขต
พ้ืนที่การศึกษาใดมีสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชนเพียงแหงเดียว  ใหผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของเอกชนนั้นเปนกรรมการ 



หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่  ๒๓  ก ราชกิจจานุเบกษา          ๑๖   มนีาคม   ๒๕๔๘ 
 

(๓) การสรรหาและการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ  ๒  (๔)  ใหประธานกรรมการ
และกรรมการตามขอ  ๒  (๒)  (๓)  และ  (๕)  เสนอชื่อผูท่ีสมควรเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ซึ่งมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอ  ๓  จํานวนสองเทาของกรรมการที่กําหนดตามขอ  ๒  (๔) 
และใหผูท่ีไดรับการเสนอชื่อเลือกกันเองใหเหลือจํานวนที่กําหนดตามขอ  ๒  (๔)  

ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงตั้งผูไดรับการเลือกตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓) 
เปนกรรมการ 

ขอ ๕ รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดําเนินการตามขอ  ๔  ใหเปนไปตามที่เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกาศกําหนด 

ขอ ๖ กรรมการตามขอ  ๒  (๒)  (๓)  และ  (๔)  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป 
และอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได 

ขอ ๗ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการตามขอ  ๒  (๒)  (๓)  และ  (๔)  
พนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ  ๓ 
(๔) คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาจํานวนไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการเขตพื้นที่

การศึกษาเทาที่มีอยูมีมติใหออก  เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย  บกพรองตอหนาที่  หรือหยอนความสามารถ 
ขอ ๘ ในกรณีท่ีกรรมการตามขอ  ๒  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  พนจากตําแหนงกอนครบวาระ 

ใหดําเนินการเลือก  สรรหาและเลือก และแตงตั้งกรรมการแทนภายในหกสิบวันนับแตวันที่ผูนั้นพนจากตําแหนง  
เวนแตวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมดําเนินการก็ได 

ในระหวางที่ยังมิไดแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วาง  ใหคณะกรรมการประกอบดวย
กรรมการเทาที่มีอยู 

ใหผูท่ีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทน อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 
ในกรณีท่ีกรรมการตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ ใหดําเนินการเลือก  สรรหาและเลือก  

และแตงตั้งกรรมการชุดใหมภายในหกสิบวันนับแตวันที่ครบวาระ และใหผูซึ่งพนจากตําแหนงตาม
วาระปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการซึ่งแตงตั้งใหมเขารับหนาที่ 



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่  ๒๓  ก ราชกิจจานุเบกษา          ๑๖   มนีาคม   ๒๕๔๘ 
 

ขอ ๙ ในวาระเริ่มแรก  ใหดําเนินการเลือก  สรรหาและเลือก  และแตงตั้งกรรมการตาม 
ขอ  ๒  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๗  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

อดิศัย  โพธารามิก 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

 



หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่  ๒๓  ก ราชกิจจานุเบกษา          ๑๖   มนีาคม   ๒๕๔๘ 
 

หมายเหตุ :   เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา ๒๐ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติใหจํานวน หลักเกณฑ และวิธีการไดมาของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เปนไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 



  หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการตรวจราชการ  การติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการศึกษา 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่มาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  
กําหนดให้มีการตรวจราชการ  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
ประกอบกับคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่  ๑๙/๒๕๖๐  ลงวันที่  ๓  เมษายน  ๒๕๖๐  
เร่ือง  การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  ที่กําหนดให้มีการกํากับ  เร่งรัด  ติดตาม  
และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  และสอดคล้องกับการบริหารราชการ   
ของกระทรวงศึกษาธิการ  จึงเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการตรวจ  ติดตาม  
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  วรรคห้า  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงออกระเบียบไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการตรวจราชการ   
การติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก  “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการตรวจ  ติดตาม  ประเมินผล 

และนิเทศการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๙” 
บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัด

หรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้บังคับใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ระเบียบนี้ ให้ใช้ บังคับแก่ส่วนราชการ  หน่วยงานในสังกัดและในกํากับดูแล 

ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการศึกษา

ของกระทรวงศึกษาธิการ 
“ส่วนราชการ”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  สํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า  
และมีหน้าที่ในการจัดการศึกษา   

“หน่วยงานการศึกษา”  หมายความว่า  หน่วยงานการศึกษาตามกฎหมาย  ว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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“ผู้รับการตรวจ”  หมายความว่า  หน่วยงานของรัฐ  และเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่ 
อยู่ในหน่วยงานของรัฐในสังกัด  หรือในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ  รวมทั้ง  โรงเรียนเอกชน 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 

“เขตตรวจราชการ”  หมายความว่า  พื้นที่การตรวจราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการตรวจราชการ 

“ผู้ตรวจราชการ”  หมายความว่า  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
“ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ”  หมายความว่า  ข้าราชการที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย   

ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ 
ข้อ ๖ ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอํานาจตีความ 

และวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
หมวด  ๑ 

การตรวจราชการ 
 

 

ข้อ  ๗  การตรวจราชการ  มีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
(๑) เพื่อชี้แจงนโยบาย  ประสานงานและเร่งรัดให้ผู้รับการตรวจ  นําแผนการศึกษาแห่งชาติ  

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ไปจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการให้ครบถ้วน 

(๒) เพื่อติดตาม  ประเมินผล  และเสนอแนะการบริหารงบประมาณการจัดการศึกษา 
ให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา  แนวทางการจัดการศึกษา  และคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

(๓) เพื่อศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  ติดตามและประเมินผลระดับนโยบาย  เพื่อนิเทศให้คําปรึกษา
เพื่อการปรับปรุงพัฒนาแก่ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษา 

(๔) เพื่อเร่งรัดติดตามความก้าวหน้า  ความสําเร็จ  ปัญหาอุปสรรค  และเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการ 

(๕) เพื่อตรวจเย่ียม  รับฟังหรือสดับตรับฟังทุกข์สุข  ความคิดเห็น  นิเทศ  ช่วยเหลือ  แนะนํา  
ชี้แจงให้เจ้าหน้าที่มีสมรรถนะและขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

ข้อ ๘ การตรวจราชการ  การติดตาม  ประเมินผลและนิเทศการศึกษาระดับกระทรวง 
เป็นการตรวจราชการ  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  ติดตามและประเมินผลระดับนโยบาย  เพื่อนิเทศ   
ให้คําปรึกษา  และแนะนําเพื่อการปรับปรุงพัฒนาเก่ียวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่
ในขอบเขตอํานาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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การตรวจราชการจะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อสาระการบริหารและการจัดการศึกษา   
ของสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลท่ีสามารถดําเนินกิจการได้โดยอิสระ  
พัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เป็นของตนเอง  มีความคล่องตัวมีเสรีภาพทางวิชาการ  และอยู่ภายใต้ 
การกํากับดูแลของสภาสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น 

ข้อ ๙ ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งผู้ตรวจราชการคนหน่ึง  เป็นหัวหน้าผู้ตรวจราชการ   
มีหน้าที่ให้คําปรึกษาแนะนําแก่ผู้ตรวจราชการ  เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการเป็นไปตามระเบียบนี้
และจะให้มีรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการด้วยก็ได้ 

ข้อ ๑๐ ให้นําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการตรวจราชการมาใช้บังคับกับการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการโดยอนุโลม  และให้ผู้ตรวจราชการมีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 

(๑) สั่งเป็นลายลักษณ์อักษร  ให้ผู้รับการตรวจปฏิบัติในเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง  ให้ถูกต้องตามกฎหมาย  
ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  มติของคณะรัฐมนตรี  หรือคําสั่งของนายกรัฐมนตรี 

(๒) สั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับการตรวจ  ปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติงานใด ๆ  ในระหว่าง 
การตรวจราชการไว้ก่อน  หากเห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือประชาชน  อย่างร้ายแรง  
และเม่ือผู้ตรวจราชการได้สั่งการดังกล่าวแล้วให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบหรือพิจารณาโดยด่วน 

(๓) สั่งให้ผู้รับการตรวจชี้แจง  ให้ถ้อยคํา  หรือส่งเอกสารและหลักฐานเก่ียวกับการปฏิบัติงาน
เพื่อประกอบการพิจารณา 

(๔) สอบข้อเท็จจริง  สืบสวนข้อเท็จจริง  หรือสดับตรับฟังเหตุการณ์  เม่ือได้รับการร้องเรียน
หรือเม่ือมีเหตุอันควร  โดยประสานการดําเนินงานกับหน่วยงานตรวจสอบอื่น ๆ  เพื่อแก้ไขปัญหา 
ความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอุปสรรคของผู้รับการตรวจ 

(๕) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  ติดตามและประเมินผลระดับนโยบายเพื่อนิเทศให้คําปรึกษา  
แนะนําเพื่อปรับปรุงพัฒนา 

(๖) แต่งตั้งบุคคลหรือคณะทํางานเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม 
(๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
ข้อ ๑๑ ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ  

โดยให้มีหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) รวบรวม  ศึกษา  วิเคราะห์  และจัดทํารายละเอียดข้อมูลนโยบาย  แผนงาน  งาน  

โครงการ  จุดเน้นและประเด็นการตรวจราชการ  ในระดับเขตตรวจราชการ 
(๒) จัดทําและประสานแผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ประจําปี  ร่วมกับสํานักงานศึกษาธิการภาคและหน่วยงานสนับสนุนการตรวจราชการ  ในระดับเขต 
ตรวจราชการ 

(๓) จัดทําแนวทางการตรวจราชการประจําปีในระดับเขตตรวจราชการ 
(๔) ประสานและสนับสนุนข้อมูลด้านการศึกษา  ระเบียบ  กฎหมาย  และข้อมูลสารสนเทศ 

ที่เก่ียวข้อง  ประกอบการปฏิบัติราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
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(๕) ร่วมปฏิบัติการตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และประสาน 
การตรวจราชการกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

(๖) จัดทํารายงานผลการตรวจราชการ  หลังการตรวจราชการเสนอผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อรายงานผู้บริหารระดับสูง 

(๗) จัดทํารายงานผลการตรวจราชการภาพรวมและรายรอบร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
(๘) ติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ  ข้อสั่งการ  ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

และผู้บริหารระดับสงูในระดับเขตตรวจราชการ 
(๙) ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   
ทั้งนี้  จํานวน  หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้ช่วยผู้ตรวจราชการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
ข้อ ๑๒ ให้กระทรวงศึกษาธิการ  จัดให้มีสํานักงานผู้ตรวจราชการเป็นที่ปฏิบัติงานประจํา  

ของผู้ตรวจราชการ  โดยให้มีบุคลากรสนับสนุนในการปฏิบัติงานตามสมควร 
ข้อ ๑๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  หรือหัวหน้าส่วนราชการ  

อาจมอบอํานาจการบริหารงานทั่วไป  บริหารงานบุคคล  บริหารงานวิชาการ  บริหารงบประมาณ  ตามที่
กฎหมายกําหนดให้ผู้ตรวจราชการปฏิบัติราชการแทนในพื้นที่เขตตรวจราชการที่รับผิดชอบตามความจําเป็น 
และความเหมาะสมได้ 

ข้อ ๑๔ ให้สํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
มีอํานาจหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๑๕ ให้ผู้รับการตรวจ  มีหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) อํานวยความสะดวก  และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานแก่ผู้ตรวจราชการ  หรือผู้ทําหน้าที่

ตามที่ได้รับมอบหมาย 
(๒) จัดเตรียมบุคคล  เอกสาร  หลักฐาน  ในการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์  พร้อมที่จะรับการตรวจ 
(๓) ชี้แจงหรือตอบคําถาม  พร้อมทั้งให้ข้อมูลใด ๆ  อันเป็นประโยชน์ต่อการตรวจราชการ 
(๔) จัดให้มีสมุดตรวจราชการตามแบบที่กฎหมายหรือระเบียบกําหนด 
(๕) ปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติงานใด ๆ  ที่ผู้ตรวจราชการได้ตรวจและแนะนําในระหว่าง 

การตรวจราชการ  หากไม่สามารถปฏิบัติได้  ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบหรือพิจารณาและรายงาน
ให้ผู้ตรวจราชการทราบภายในสิบห้าวัน 

(๖) รายงานความก้าวหน้า  ความสําเร็จของผลการดําเนินงานตามข้อสั่งการหรือข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจราชการต่อผู้บังคับบัญชา  และผู้ตรวจราชการ 

(๗) ดําเนินการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ในการตรวจราชการ 
ข้อ ๑๖ ในระหว่างการตรวจราชการแต่ละครั้ง  ถ้าผู้ตรวจราชการพบเห็นปัญหา  อุปสรรค  

หรือแนวโน้มที่จะเกิดผลกระทบต่อการบริหารจัดการศึกษาหรือประเทศโดยส่วนรวม  หรือต่อผลสัมฤทธิ์
ของนโยบาย  โครงการหรือแผนงาน  ให้รีบทํารายงานโดยสรุปพร้อมข้อเสนอแนะต่อหัวหน้าหน่วยงาน
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ผู้รับการตรวจเพื่อดําเนินการแก้ไขให้ลุล่วงโดยเร็วแล้วแจ้งให้ผู้ตรวจราชการทราบภายในสามสิบวันนับแต่
ได้รับรายงานจากผู้ตรวจราชการ 

ข้อ ๑๗ ในการตรวจราชการตามข้อ  ๑๖  เม่ือเสร็จสิ้นการตรวจราชการแต่ละคราว  ให้ผู้ตรวจราชการ
รายงานผลการตรวจราชการต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผ่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   

ข้อ ๑๘ เม่ือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้สั่งการหรือมีความเห็นในรายงานผลการ
ตรวจราชการเป็นประการใดแล้ว  ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานการศึกษาที่เก่ียวข้องรับไปดําเนินการ  
และรายงานให้ทราบโดยเร็ว 

หมวด  ๒ 
การติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
 

ข้อ ๑๙ การติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการศึกษา  มีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
(๑) เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามภารกิจและนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
(๒) เพื่อให้คําปรึกษา  แนะนํา  และข้อเสนอแนวทางเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาเก่ียวกับ 

การปฏิบัติราชการของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ 
(๓) เพื่อการบริหารงบประมาณในการบริหารจัดการศึกษาของส่วนราชการและหน่วยงาน 

ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้มีประสิทธิภาพ 
(๔) เพื่อให้ความเห็นเก่ียวกับปัญหาและข้อเสนอแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ข้อ ๒๐ ให้ มีคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ของกระทรวงศึกษาธิการ  จํานวนสิบเก้าคน  ประกอบด้วย 
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง  จํานวนหกคน  ได้แก่  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เลขาธิการสภา

การศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และผู้อํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

(๓) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จํานวนสองคน 
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนเก้าคน  ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ที่ มีความรู้  ความสามารถ   

ความเชี่ ยวชาญ   และประสบการณ์สู ง ในด้านการศึกษาปฐมวัย   ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ด้านการอุดมศึกษา  ด้านการอาชีวศึกษา  ด้านการศึกษาเอกชน  ด้านการวิจัยและประเมินผล   
ด้านการบริหารการศึกษา  ด้านศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม  และด้านเศรษฐกิจ  การเงิน 
และงบประมาณ  ด้านใดด้านหน่ึงหรือหลายด้านรวมกัน 

(๕) ผู้อาํนวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ทั้งนี้  จํานวน  หลักเกณฑ์  และวิธีการได้มาของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการนั้น   



  หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ข้อ ๒๑ ให้คณะกรรมการตามข้อ  ๒๐  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบาย  เกณฑ์มาตรฐาน  ระบบการติดตามตรวจสอบประเมินผล  และแผน 

การตรวจราชการประจําปี  แผนการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
(๒) กํากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
(๓) กํากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ   

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๔) กํากับ  ดูแล  ติดตาม  ประเมินผล  และเสนอแนะการบริหารงบประมาณของส่วนราชการ

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบ  และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานผลการตรวจราชการ   

การรายงานการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(๖) ส่งเสริม  สนับสนุน  การพัฒนาระบบ  และการศึกษา  วิเคราะห์  วิจัยเก่ียวกับการติดตาม  

ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  หรือคณะทํางาน  เพื่อดําเนินการใด ๆ  ตามที่คณะกรรมการกําหนด 
(๘) ดําเนินการอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการตรวจราชการ  การติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผล 

การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส่วนที่  ๑ 

การติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการศึกษา  ระดับส่วนราชการ 
 

 

ข้อ ๒๒ การติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับส่วนราชการ   
เป็นการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการศึกษาที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ๆ  
ตามภารกิจและตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยให้ส่วนราชการดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) กําหนดแนวทางการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการศึกษา  การใช้จ่าย
งบประมาณการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานการศึกษาในสังกัด 

(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  สังเคราะห์  วิจัย  นิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการบริหาร 
จัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในสังกัด 

(๓) รายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการศึกษาของหน่วยงาน
การศึกษาในสังกัดไปยังคณะกรรมการ 

ส่วนที่  ๒ 
การติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการศึกษา  ระดับสํานักงานศึกษาธิการภาค 

 
 

ข้อ ๒๓ การติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับภาคเป็นการติดตาม  
ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการศึกษาที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของสํานักงานศึกษาธิการภาคนั้น ๆ  
ตามภารกิจและตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยให้สํานักงานศึกษาธิการภาคดําเนินการ  ดังนี้ 



  หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(๑) กําหนดแนวทางการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการศึกษา  การใช้จ่าย
งบประมาณการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  สังเคราะห์  วิจัย  นิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
ของหน่วยงานการศึกษา 

(๓) ให้คําแนะนําหรือข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงระบบการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
และข้อเสนอเพื่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาระดับจังหวัด 

(๔) รายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับภาค   
ไปยังคณะกรรมการ 

(๕) ติดตาม  ตรวจสอบ  เฝ้าระวังเหตุการณ์ต่าง ๆ  ที่มีผลกระทบและรายงานผลกระทบ   
ผลการดําเนินการต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  และส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

(๖) จัดทําข้อมูลสารสนเทศ  เพื่อประโยชน์ในการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผล   
การจัดการศึกษาในระดับภาค 

(๗) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย 

ส่วนที่  ๓ 
การติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการศึกษา  ระดับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 

 
 

ข้อ ๒๔ การติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับจังหวัดเป็นการติดตาม  
ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการศึกษาและการนิเทศการศึกษาที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ  ตามภารกิจ 
ของกระทรวงศึกษาธิการโดยให้สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) กําหนดแนวทางการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการศึกษาของหน่วยงาน
การศึกษาในระดับจังหวดั 

(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  นิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา   
ของหน่วยงานการศึกษาในระดับจังหวัด 

(๓) จัดทําข้อมูลสารสนเทศ  เพื่อประโยชน์ในการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผล 
การจัดการศึกษาในระดับจังหวัด 

(๔) รวบรวม  ศึกษา  วิเคราะห์  สังเคราะห์  ผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผล 
การจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในสังกัดและจัดทํารายงานเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
และสํานักงานศึกษาธิการภาค   



  หน้า   ๔๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(๕) ติดตาม  ตรวจสอบ  เฝ้าระวังเหตุการณ์ต่าง ๆ  ที่มีผลกระทบและรายงานต่อผู้ตรวจราชการ  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  และส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

(๖) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย 
ส่วนที่  ๔ 

การติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 

 

ข้อ ๒๕ การติดตาม  ประเมินผลและนิเทศการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาเป็นการศึกษา  
วิเคราะห์  วิจัย  นิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการบริหารและการดําเนินการ  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อเตรียมการรับการนิเทศ  ติดตาม   
และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 

ข้อ ๒๖ ให้คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการ  กําหนด  จํานวน  หลักเกณฑ์  และวิธีการได้มาของคณะกรรมการติดตาม  
ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริม  สนับสนุนให้มีการนํามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มากําหนดเป็นแนวทาง 
ในการติดตาม  ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดําเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษา 
ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 

(๒) กําหนดแนวทางการศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  การบริหารและการดําเนินการของหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 

(๓) พิจารณาแผนการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลและนิเทศการศึกษา  โดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 

(๔) ติดตาม  ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดําเนินการตามแผนที่กําหนด 
(๕) รับทราบผลการติดตาม  ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดําเนินการตามแผน  

และให้ข้อเสนอแนะ  เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
(๖) ส่งเสริมให้มีการประสานงานการติดตาม  ประเมินผล  และนิเทศการศึกษากับคณะกรรมการ  

และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตดิตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลการจัดการศึกษาตามความจําเป็น 
(๘) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๒๗ ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ดําเนินการ  ดังนี้ 
(๑) มอบหมายศึกษานิเทศก์  หรือข้าราชการอื่นในสังกัด  ทําหน้าที่ติดตาม  ประเมินผล   

และนิเทศการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
(๒) จัดทําแผนการติดตาม  ประเมินผลและนิเทศการศึกษาประจําปี  ให้สอดคล้องกับ

แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  แล้วแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ 



  หน้า   ๔๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(๓) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  ดําเนินการนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการศึกษา  การบริหารการศึกษา  
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อการเตรียมการรับการนิเทศ  
ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายในและภายนอก 

(๔) รายงานผลการติดตาม   ประเ มินผลและนิ เทศการศึกษาเสนอ ผู้ บัง คับบัญชา   
และคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 

(๕) ประสานให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่  เพื่อชี้แจง  ให้ถ้อยคําหรือส่งเอกสารและหลักฐาน
เก่ียวกับการปฏิบัติงาน 

(๖) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย 
หมวด  ๓ 
เบ็ดเตล็ด 

 
 

ข้อ ๒๘ ในกรณีที่ บุคคลใดหรือหน่วยงานในสังกัด  หรือหน่วยงานในกํากับดูแลของ
กระทรวงศึกษาธิการใด  ไม่ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการหรือไม่ดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  
ให้ผู้บังคับบัญชารายงานไปยังคณะกรรมการ 

ข้อ ๒๙ เพื่อประโยชน์ในการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการศึกษา   
ของกระทรวงศึกษาธิการ  ให้ส่วนราชการ  หน่วยงานการศึกษา  หรือผู้รับตรวจราชการ  ขอความร่วมมือ   
หรือประสานข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการศึกษาไปยังหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องได้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 







 



 

 

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
เร่ือง  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและการเลือกเปน็กรรมการติดตาม ตรวจสอบ  

ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
.................................................... 

 อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื ่องการสรรหา และการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล                  
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงประกาศรายช่ือ
ผู้ได้รับการสรรหา และการเลือกเป็นกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายก ให้ทราบโดยท่ัวกัน ดังนี้ 

๑. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก                   ประธานกรรมการ 
๒. นายจำลอง  เรียงศรีเจริญพร กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของรัฐ                        กรรมการ 
๓. นายอนุรักษ์  ไวยศิลป์   กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของเอกชน กรรมการ 
๔. นายวินัย อ่ำประเวทย ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาปฐมวัย กรรมการ 
๕. นายสวัสด์ิ เดชกัลยา   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กรรมการ 
๖. นางณัฏฐนันท์ นวนสำเนียง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการวิจัยและประเมินผล                 กรรมการ 
๗. นายบุญชิต รอดแก้ว          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารการศึกษา กรรมการ 
๘. นายประเวช สุขประสงค์     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ 
๙. ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา                                 กรรมการและเลขานุการ 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 
(นายพิเชษฐ์   นนท์พละ) 

    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก 

 



 

แบบนิเทศ  ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยองค์คณะบุคคล ก.ต.ป.น.  
ปีการศึกษา 2563 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
 

  ช่ือโรงเรียน ………...........…………........……… ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา …………............………... 
อําเภอ……………………..................วัน เดือน ป ท่ีดําเนินการนิเทศ ติดตามฯ…………...............……………………… 
คณะนิเทศท่ี...............…………………………………................................................................................................... 
 

คำช้ีแจง  แบบนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยองค์คณะบุคคล ก.ต.ป.น. 
             ปีการศึกษา 2563  แบ่งออกเป็น  2 ตอน ประกอบด้วย 
  ตอนที่ 1 การดำเนินงาน 4 ด้านของสถานศึกษา 
   1. ด้านวิชาการ 

2. ด้านการบริหารงานบุคคล 
  3. ด้านงบประมาณ 
  4. ด้านการบริหารท่ัวไป 
 ตอนที่ 2 การดำเนินการตาม 6 จุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก  
 1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
 2. ทักษะคิดแคล่วคล่อง 
 3. ว่องไวเขียนอ่าน 
 4. ส่ือสารเทคโนโลยี 
 5. จัดการดีส่ิงแวดล้อม 
 6. น้อมนำศาสตร์พระราชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบนเิทศฯ 1 



ตอนที่ 1 การดำเนินงาน 4 ด้านของสถานศึกษา 
คำชี้แจง  : โปรดทำเครื่องหมาย  (✓ )  ให้ตรงกับรายการปฏิบัติ/ระดับการปฏิบัติงาน 

ข้อ รายการ 
การปฏิบัติ ระดับการปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 5 4 3 2 1 
ด้านวิชาการ 
1. การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551 ท่ีกำหนดให้เปล่ียนแปลงมาตรฐาน
การเรียนรู้ และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์(ฉบับปรับปรุง                 
พ.ศ.2560) 

       

2. จัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560        
3. สถานศึกษาประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน

การศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
       

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการให้ผู้เรียน             
เป็นผู้ลงมือปฏิบัติ Active Learning ครอบคลุมทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้  

       

5. ใช้ส่ือนวัตกรรมการเรียนรู้ท่ีทันสมัยหลากหลายและ
สอดคล้องกับระดับผู้เรียน 

       

6. จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.)ครบถ้วน 
สมบูรณ์  เป็นปัจจุบันเป็นไปตามระเบียบการวัดและ
ประเมินผลของสถานศึกษา 

       

7. มีการขับเคล่ือนกระบวนการนิเทศภายใน        
ด้านการบริหารงานบุคคล 
1. วิเคราะห์ และวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครู  

และบุคลากรทางการศึกษา ทุกประเภท 
       

2. มีระบบการบริหารจัดการด้านบุคลากร จัดบุคลากรได้
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

       

3. มีการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร           
แต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน 

       

4. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือได้รับรางวัล 
ในระดับต่าง ๆ 
 

       

5. ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา           
มีวินัยในตนเอง ยอมรับและนับถือ ปฏิบัติตามกฎ 
กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดี 
ของสังคม รวมทั้งเป็นแบบอย่างท่ีดี 

       



ข้อ รายการ 
การปฏิบัติ ระดับการปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 5 4 3 2 1 
ด้านงบประมาณ 
1. คณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการวางแผน

กำหนดแนวนโยบายในการจัดต้ังงบประมาณ 
       

2. แผนปฏิบัติการประจำปีท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 

       

3. จัดทำคำส่ังหรือบันทึกมอบหมายผู้ทำหน้าท่ีรับ            
– จ่ายเงินอย่างชัดเจน 

       

4. การใช้จ่ายแต่ละโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี 

       

5. จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันเป็นปัจจุบัน         
ด้านการบริหารทั่วไป 
1. การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ              

ให้มีความพร้อมและเช่ือมโยงข้อมูลกับสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา 

       

2. การประชาสัมพันธ์ การรับนักเรียนผ่านช่องทางท่ี
หลากหลาย  

       

3. การจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ี
เป็นปัจจุบัน และมีพร้อมในการใช้งาน 

       

4. มาตรการและแนวทางป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

       

5. สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างครอบคลุม 

       

6. โรงอาหาร มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย               
โต๊ะ เก้าอี้สะอาด แข็งแรงและจัดเป็นระเบียบ              
บริเวณท่ีเตรียมปรุงอาหารสะอาด 

       

7. ห้องน้ำ-ห้องสุขา มีการรักษาความสะอาดอยู่เสมอ         
ติดป้ายห้องน้ำชาย/หญิง หรือสัญลักษณ์ท่ีชัดเจน  

       

8. สนามหญ้า  สวนหย่อม  สนามกีฬา  มีการดูแลรักษา 
มีการจัดตกแต่งให้อยู่ในสภาพท่ีเรียบร้อย สวยงาม 
และปลอดภัย 

       

 
  



ตอนที่ 3 การดำเนินการตาม 6 จุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

วิธีดำเนินการ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

ข้อสังเกต / ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
2. ทักษะคิดแคล่วคล่อง 
     วิธีดำเนินการ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
 

    โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

   ข้อสังเกต / ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 



3. ว่องไวเขียนอ่าน 
      วิธีดำเนินการ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
    โครงการ /  กิจกรรมที่ดำเนินการ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
     ข้อสังเกต / ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
4. สื่อสารเทคโนโลย ี
     วิธีดำเนินการ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
    โครงการ /  กิจกรรมที่ดำเนินการ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
     ข้อสังเกต / ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 



5. จัดการดีสิ่งแวดล้อม 
     วิธีดำเนินการ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
    โครงการ /  กิจกรรมที่ดำเนินการ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
     ข้อสังเกต / ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
6. น้อมนำศาสตร์พระราชา 
     วิธีดำเนินการ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
    โครงการ /  กิจกรรมที่ดำเนินการ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
     ข้อสังเกต / ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
 

 



 

สรุปผลการนิเทศ  ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยองค์คณะบุคคล ก.ต.ป.น. 
ปีการศึกษา 2563 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา …………............……..............................................................................…...……….  

อําเภอ……………………................วัน เดือน ป ท่ีดําเนินการติดตาม ตรวจสอบฯ…………...............……...…………… 
คณะนิเทศท่ี….......................………………………..................................................................................................... 

 
การวิเคราะหขอมูล ตอนที่ 1 การดำเนินงาน 4 ด้านของสถานศึกษา 

วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินมาตราสวนประมาณค่า (Rating Scale) โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ีย
ของรายการประเมินจำแนกเป็นรายด้าน ใช้เกณฑ์การแปลผลระดับปฏิบัติจากค่าเฉล่ีย ดังนี้ 

คาเฉล่ีย    4.51-5.00  หมายถึง    ดีเย่ียม 
คาเฉล่ีย    3.51-4.50  หมายถึง  ดีมาก 
คาเฉล่ีย    2.51-3.50  หมายถึง  ดี 
คาเฉล่ีย    1.51-2.50  หมายถึง  พอใช้ 
คาเฉล่ีย    1.00-1.50  หมายถึง  ปรับปรุง 
 

 

ท่ี รายการ 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
ค่าเฉลี่ย แปลผล 

1. ด้านวิชาการ  ระดับปฏิบัติ................  

2. ด้านการบริหารงานบุคลากร   ระดับปฏิบัติ................   

3. ด้านงบประมาณ   ระดับปฏิบัติ................  

4. ด้านการบริหารท่ัวไป   ระดับปฏิบัติ................  
ภาพรวมทุกดาน    

 

แบบนเิทศฯ 2 



สรุปภาพรวม 
ตอนที่ 3 การดำเนินการตาม 6 จุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก 

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
วิธีดำเนินการ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................  
โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................  
2. ทักษะคิดแคล่วคล่อง 

วิธีดำเนินการ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

    โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 



3. ว่องไวเขียนอ่าน 
วิธีดำเนินการ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
4. สื่อสารเทคโนโลย ี
วิธีดำเนินการ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................  
โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
  



5. จัดการดีสิ่งแวดล้อม 
วิธีดำเนินการ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................    
          6. น้อมนำศาสตร์พระราชา 

วิธีดำเนินการ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
  



ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนิเทศ ติดตามฯ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
 
ตัวอย่าง ภาพประกอบกิจกรรมการปฏิบัติการนิเทศฯ 
 
 
 
 

ภาพถ่าย 1-2 ภาพ 
 
 
 
 
 
โรงเรียน................................................................... 
 

 
 
 
 

ภาพถ่าย 1-2 ภาพ 
 
 
 
 
 
โรงเรียน................................................................... 
 

 
(ลงช่ือ)……………………………………………...ผู้ปฏิบัติการติดตาม ตรวจสอบฯ 

                              (…………………………………………….) 
 

ลงช่ือ)……………………………………………...ผู้ปฏิบัติการติดตาม ตรวจสอบฯ 
                              (…………………………………………….) 
 

ลงช่ือ)……………………………………………...ผู้ปฏิบัติการติดตาม ตรวจสอบฯ 
                              (…………………………………………….) 
 

ลงช่ือ)……………………………………………...ผู้ปฏิบัติการติดตาม ตรวจสอบฯ 
                              (…………………………………………….) 
 

ลงช่ือ)……………………………………………...ผู้ปฏิบัติการติดตาม ตรวจสอบฯ 
                              (…………………………………………….) 



คูม่ือการดำเนนิงานคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบประเมนิผลและนเิทศการศกึษาของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา (ก.ต.ป.น.) 

 

คณะท ำงำน 
 

ท่ีปรึกษา 
นายเสรี  ขามประไพ  ผู้อำนวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก 
นายพงษ์ศักดิ์  บุญเกื้อ รองผู้อำนวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก 
นางวาสิรินทร์   รัตนมาลี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก 
 

คณะทำงาน 
นางประภร  พูลศิลป์   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
นางสุบิน  ณ อัมพร   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
นายบัญชา  รัตนมาลี  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
นายกิตติศักดิ์  แป้นงาม  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
นางอรัญญา  สุธาสิโนบล  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
นางสุชญา  บำรุงกิจ    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
นางบุญณิศา  มะสิโกวา  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
นายโสภณ  อั๋นบางไทร  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
นางชวนช่ืน  ทัศนา   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
นางสาวชุติมา  เบ็ญจมินทร์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
นางสาวกนกรัตน์  ศิริมาลกุล  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

 

บรรณาธิการกิจ 
นางวาสิรินทร์   รัตนมาลี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
    สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก 
นางสาวชุติมา  เบ็ญจมินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

 
พิมพ์/ออกแบบปก 

นางสาวชุติมา  เบ็ญจมินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
 




