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คํานํา
คูมือการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษาเลมนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่ การศึก ษา และผู เกี่ย วของ สอดคล องกับ มาตรฐานสํ านักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษา โดยยึดหลักการดําเนินงานแบบองครวม (Holistic) หลักการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของและหลักการ
ใช ม าตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเป น ฐานการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา อั น จะส ง ผลให ห น ว ยงานและ
สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา เป น องค ก รที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล ในการบริ ห ารและ
การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สาระสําคัญที่นําเสนอในเอกสารประกอบด วย บทนํา โครงสรางและระบบบริหารงานของสํานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา บทบาทหน า ที่ แ ละแนวทางการดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบดวย ตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินผล
การบริ หารจั ดการของคณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ ประเมิน ผล และนิ เทศการศึ กษาของเขตพื้ น ที่
การศึกษา
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ขอขอบคุ ณ คณะทํ า งานทุ ก ท า น ที่ มี ส ว นร ว มให
ขอเสนอแนะทําใหคูมือการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของ
เขตพื้นที่การศึกษาเลมนี้ประสบผลสําเร็จ อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติตอไป
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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เรื่อง

สารบัญ

หนา

คํานํา
สวนที่ ๑ บทนํา
¾ความสําคัญและความเปนมา
¾คํานิยาม
¾หลักการ
¾วัตถุประสงค

๑
๑
๒
๓
๓

สวนที่ ๒ โครงสรางและระบบบริหารงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
¾ อํานาจหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
¾ การแบงสวนราชการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
¾ โครงสรางการบริหารจัดการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
¾ อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา
¾ บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา

๕
๕
๖
๑๐
๑๑

สวนที่ ๓ แนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
¾ รูปแบบการบริหารจัดการสรางความเขมแข็งใหแกคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
¾ กระบวนการสรางความเขมแข็งใหแกคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
¾ แนวทางการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๑๓

สวนที่ ๔ การประเมินผลการบริหารจัดการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
¾ ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินผลการบริหารจัดการของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
¾ แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
¾ แบบประเมินผลการบริหารจัดการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
¾ หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการบริหารจัดการคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา

๑๘
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เรื่อง

สารบัญ

หนา

เอกสารอางอิง

๓๕

ภาคผนวก
¾ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง คูมือการดําเนินงานของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
เขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
¾ กฎกระทรวง กําหนด หลักเกณฑ และวิธีการไดมาของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘

๓๖
๓๗

¾ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐

๔๑

¾ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง วิธีการสรรหา
และการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจําป ๒๕๖๐

๔๙

¾ คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๗๗ / ๒๕๖๐
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานทบทวนบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
สั่ง ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐

๕๒

¾ คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๓๙๓ / ๒๕๖๐
เรื่อง คณะทํางานจัดทําแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๕๗

¾ คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๒๔๔ / ๒๕๖๑
เรื่อง คณะทํางานจัดทําคูมือการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

๖๑

คณะผูจัดทํา
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สารบัญภาพ
ภาพ
ภาพที่ ๑ แสดงแผนภูมิโครงสรางการบริหารจัดการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ภาพที่ ๒ รูปแบบการบริหารจัดการสรางความเขมแข็งใหแกคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
ภาพที่ ๓ กระบวนการสรางความเขมแข็งใหแกคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
ภาพที่ ๔ IPO : สูการดําเนินงานของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. อยางมีประสิทธิภาพ
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สวนที่ ๑
บทนํา
ความสําคัญและความเปนมา
การปฏิรูปการศึกษามีความมุงหมายที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี
มีค วามสามารถ และอยูรว มกัน ในสัง คมอยา งมีค วามสุข การดํา เนิน การใหบ รรลุเ ปา หมายอยา งมีพ ลัง
และมีประสิทธิภาพ จําเปนที่จะตองมีการกระจายอํานาจและใหทุกฝายมีสวนรวมซึ่งสอดคลองกับเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับ
การศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย
ตลอดจนเปนไปตามหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่จัดใหมีการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึด
เขตพื้นที่การศึกษา และมีการกระจายอํานาจสูเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ตามมาตรา ๓๙ กําหนดให
“กระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ
การบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึก ษา
โดยตรง”
ตามคํ าสั่ ง คณะรั ก ษาความสงบแห งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่ อง การขั บเคลื่ อนการปฏิ รู ปการศึ กษา
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ขอ ๔ ใหยุบเลิกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายพระราชบัญญัติ
การศึ กษาแห งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ และ (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และขอ ๕ ใหยุบเลิก อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหเปน
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด “กศจ.” ของจังหวัดนั้น ๆ ทําใหยังคงเหลือคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึ กษาธิ การ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๐ วรรคสี่ เพื่ อทํ าหน าที่ ในการกํ ากั บ ดู แ ล การบริ ห ารและ
การจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อทําหนาที่ในการกํากับ ดูแล การบริหารและการจัดการศึกษา
ดานวิชาการ เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการดําเนินการ
โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมการ
รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลจากหนวยงานภายนอกและใหสอดคลองกับแนวทางการบริหาร
ดังนั้ น เพื่อให การดําเนิ นงานมี การขับเคลื่ อนสู จุด มุงหมายที่ ตอ งการพัฒ นาคุณภาพของผู เ รี ย น
ตามเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของคุณ ภาพการศึกษาที่อยูในกํากับ ดูแล รับผิดชอบ
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
จึงไดออกกฎกระทรวงกําหนดจํานวน หลักเกณฑ และวิธีการไดมาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ใหมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา จํานวนเกาคน ประกอบดวยผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เปนประธานกรรมการ กรรมการที่เปนผูแทนผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ จํานวนหนึง่ คน กรรมการที่เปน
ผูแทนของสถานศึกษาเอกชน จํานวนหนึ่งคน กรรมการผู ทรงคุณวุฒิ จํานวนหาคน ซึ่งแตงตั้งจากผูมีความรู
ความสามารถ ความเชี่ย วชาญ และประสบการณสูงในดานการศึกษาปฐมวัย ดานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดานการวิจัยและประเมินผล ดานการบริหารการศึกษา ดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ดานใดดานหนึ่งหรือ
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คูมือการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

หลายดานรวมกัน และหัวหนากลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เปนกรรมการและ
เลขานุการประกอบกับตอมาเมื่อใกลครบวาระของกรรมการผูไดรับการแตงตั้งในป ๒๕๕๑ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดออกประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดวิธีการสรรหา และการ
คัดเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจําป
๒๕๕๔ และตอมาเมื่อใกลครบวาระของกรรมการผูไดรับการแตงตั้งในป ๒๕๕๔ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดออกประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดวิธีการสรรหา และ
การคัดเลือกคณะกรรมการติด ตาม ตรวจสอบ ประเมิน ผล และนิเ ทศการศึก ษาของเขตพื้น ที่ก ารศึกษา
ประจําป ๒๕๕๗ มีใจความของประกาศวา ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนิ นการสรรหาและการเลือ ก จํานวนสามถึงห าคน เพื่อดําเนินการสรรหาและการเลื อกผู แทนผู บริ หาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ ผูแทนผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง เพื่อเปนการระดมทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณคาแหงภูมิปญญาทองถิ่นไดมีสวนรวม
เปนเจาของในการบริหารและจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ในสวนของคุณภาพการศึกษาที่อยูในกํากับ
ดูแล รับผิดชอบของคณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
เปนไปอยางตอเนื่องและมีทิศทางที่เปนเอกภาพ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงจัดทําคูมือการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งจะ
สงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

คํานิยาม
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. หมายถึง คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง
องคคณะบุคคลที่มีบทบาท อํานาจ หนาที่ ตามที่กฎหมายกําหนด โดยมีองคประกอบของคณะกรรมการ ทั้งใน
ส วนของเขตพื้นที่การศึ กษา สถานศึกษาในสั งกัด และผู ท รงคุณ วุฒ ิ ทํา งานรว มกับ สํ า นัก งานเขตพื้น ที่
การศึก ษา ในการศึก ษา วิเ คราะห วิจัย นิเ ทศติด ตามตรวจสอบและประเมิน ผลการบริห ารและการ
ดําเนินการ โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของหน วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
คณะกรรมการ อ.ก.ต.ป.น. หมายถึง คณะอนุกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจั ด
การศึกษา
คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา หมายถึง คณะอนุกรรมการ
ที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ใหปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
การติดตาม (Monitoring) หมายถึง การศึกษาความกาวหนาการบริหารการจัดการและการดําเนินการ
ของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การตรวจสอบ (Inspection) หมายถึง การกํากับ ดูแล เพื่อปรับปรุงพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษา
และดําเนินไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กําหนดไว
การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การตีคาผลการบริหารการจัดการศึกษา และดําเนินไปตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กําหนดไว โดยเปรียบเทียบกับเกณฑและเปาหมายที่กําหนดไว
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คูมือการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

๓

การนิ เ ทศการศึ ก ษา (Supervision) หมายถึ ง การให คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น
เพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยความรวมมือระหวางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด
หนวยงาน หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มาตรฐานสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา หมายถึ ง มาตรฐานสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา หมายถึง การรวมสถานศึกษาหลายแหงเขาดวยกัน เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และบุคลากรในกลุมเครือขาย

หลักการ

การดํา เนิน การของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา ที ่ส ามารถดํ า เนิน การไดอ ยา งมีป ระสิท ธิภ าพ และประสิท ธิผ ล ควรใชห ลัก ในการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ดังนี้
๑. หลักการแบบองครวม (Holistic) เปนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ตามภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยมุงผลการพัฒนาองคกรในภาพรวม
๒. หลั ก การเชิ ง ระบบ (System) เป น การติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และนิ เ ทศการศึ ก ษา
โดยสวนประกอบหรือปจจัยตาง ๆ ของระบบมีความสัมพันธ สอดคลองซึ่งกันและกัน เพื่อใหการดําเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว
๓. หลั กการแบบเครื อข าย (Network) เป นการติ ดตาม ตรวจสอบ ประเมิ นผล และนิ เทศการศึกษา
เปนคณะหรือใหมีเครือขายการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาอยูทุกหนวยปฏิบัติทั้งเครือขายภายใน
และเครือขายภายนอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
๔. หลั กการประเมิ นผลแบบบู รณาการ (Integration) เป น การบู รณาการภารกิ จของการติ ดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาใหเปนระบบเดียวกัน เปนเครื่องมือและกลไกของการพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน โดยจัดใหมีการบูรณาการแผนและกิจกรรมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
และใชทรัพยากรอยางประหยัดมีประสิทธิภาพไมเกิดผลกระทบตอสถานศึกษามากนัก
๕. หลั กการบริ หารกิจ การบ านเมื องที่ดี (Good Governance) คือ หลั กนิติธรรม หลั กคุณธรรม
หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุมคา โดยบูรณาการเขากับการดําเนินงาน
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

วัตถุประสงค

การจัดทําคูมือการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา มีวัตถุประสงคดังนี้
๑. เพื่อเป น แนวทางในการดํ าเนิ น งานการติด ตาม ตรวจสอบ ประเมิน ผล และนิ เทศการศึ ก ษา
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
๒.เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
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๔

คูมือการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

๓. เพื่อสงเสริมการนําผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของหนวยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
อยางตอเนื่อง
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EDIT M

สวนที่ ๒
โครงสรางและระบบบริหารงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อํานาจหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนหนวยงานที่อยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกําหนดอํานาจหนาที่สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไข
เพิ่มเติม และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น การแบ ง ส ว นราชการภายในสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเป น ไปด ว ย
ความเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณ และคุณภาพการจัดการศึกษาในแตละเขตพื้นที่การศึกษา อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๓๔ วรรคสอง แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการภายในสํานัก งาน
เขตพื้นที่การศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๓ และขอ ๔ ประกอบกับ คํา แนะนํ าของคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานและมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ รั ฐมนตรี วาการกระทรวงศึกษาธิการขอ ๕ ให สํ านั กงานเขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจหน า ที่
ดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) จั ด ทํ า นโยบาย แผนพั ฒ นา และมาตรฐานการศึ ก ษาของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาให ส อดคล อ ง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความตองการของทองถิ่น
(๒) วิเคราะหการจั ดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่ว ไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจงการจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมทั้งกํากับตรวจสอบ ติดตาม
การใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว
(๓) ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๔) กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
(๕) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๖) ประสานการระดมทรั พ ยากรด า นต า ง ๆ รวมทั้ ง ทรั พ ยากรบุ ค คล เพื่ อ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๗) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๘) ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
(๙) ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๑๐) ประสาน ส งเสริ ม การดําเนิ นการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํ า งาน
ดานการศึกษา
(๑๑) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(๑๒) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข อ งหรื อ
ที่ไดรับมอบหมาย
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๖

คูมือการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

การแบงสวนราชการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อใหการดําเนินการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนไปดวยความเหมาะสม
กั บ ภารกิ จ ปริ ม าณ และคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาในแต ล ะเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา อาศั ย อํ า นาจตามความ
ในมาตรา ๘ และมาตรา ๓๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๖ กฎกระทรวงกํ า หนดหลั ก เกณฑ ก ารแบ งส ว นราชการภายในสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๖ ข อ ๓ และข อ ๔ ประกอบกั บ คํ า แนะนํ า ของคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและมติ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการจึงออกประกาศไว ในขอ ๖ และ ขอ ๗ ดังนี้
ขอ ๖ ใหแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไวดังตอไปนี้
(๑) กลุมอํานวยการ
(๒) กลุมนโยบายและแผน
(๓) กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๔) กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
(๕) กลุมบริหารงานบุคคล
(๖) กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๗) กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(๘) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
(๙) หนวยตรวจสอบภายใน
ขอ ๗ สวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) กลุมอํานวยการ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการ
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และยานพาหนะ
(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองคกร
(จ) ประชาสัมพันธ เผยแพรกิจการ ผลงาน และบริการขอมูลขาวสาร
(ฉ) ประสานการดําเนินงานระหวางหนวยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
(ช) ดําเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
(ซ) ประสาน สงเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
(ฌ) ปฏิ บั ติ ห น า ที่ อื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ กิ จ การภายในของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ที่มิใชงานของสวนราชการใดโดยเฉพาะ
(ญ) ปฏิ บั ติ งานร วมกั บหรื อสนั บสนุ นการปฏิ บั ติ งานของหน วยงานอื่ นที่ เกี่ ยวข องหรื อที่ ได รั บ
มอบหมาย
(๒) กลุมนโยบายและแผน มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความตองการของทองถิ่น
(ข) วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจงการจัดสรร
งบประมาณ
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คูมอื การดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นทีก่ ารศึกษา (ก.ต.ป.น.)

นโยบายและแผน
ขั้นพื้นฐาน
มอบหมาย

๗

(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใชจายงบประมาณและผลการปฏิบัติตาม
(ง) ดําเนินการวิเคราะห และจัดทําขอมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษา
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ

(๓) กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห ดําเนินการ และสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
(ข) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
(ค) ดําเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
(ง) ดํ า เนิ น การวิ เ คราะห และปฏิ บั ติ ง านระบบคอมพิ ว เตอร แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการสื่อสาร
(จ) สงเสริม สนับสนุน และดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
(๔) กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
(ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี
(ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
(ง) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย
(จ) ใหคําปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุและ
งานบริหารสินทรัพย
(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
(๕) กลุมบริหารงานบุคคล มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) วางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง
(ข) สงเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
(ค) วิเคราะหและจัดทําขอมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแตงตั้ง ยาย โอน และการลาออก
จากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ง) ศึกษา วิเคราะห และดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือน
การมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(จ) จัดทําขอมูลเกี่ยวกับบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
(ฉ) จัดทําขอมูลระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา
(ช) ปฏิบัติการบริการและอํานวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองตาง ๆ การออก
บัตรประจําตัว และการขออนุญาตตาง ๆ
(ซ) ศึกษา วิเคราะห และจัดทําขอมูลเพื่อดําเนินงานวินัย อุทธรณ รองทุกข และการดําเนินคดีของรัฐ
(ฌ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
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๘

คูมือการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

(๖) กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินงานฝกอบรมการพัฒนากอนแตงตั้ง
(ข) ดําเนินงานฝกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
(ค) ดําเนินงานพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณ
(ง) ปฏิบัติงานสงเสริม สนับสนุน และยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาตอ ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือ
ตางประเทศ
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และเสริมสรางระบบเครือขายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
(๗) กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษา
ระดับกอนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
(ข) ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรูของผูเรียน
(ค) วิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผล
การศึกษา
(ง) วิจัย พัฒนา สงเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งประเมิน
ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา
(ซ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
(๘) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห สงเสริม สนับสนุน และดําเนินงานเกี่ยวกับศาสตรพระราชา
(ข) สงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
(ค) สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมขอมูลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของบุคคล ครอบครัว องคกร ชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
(ง) ประสานและส งเสริ มองคกรปกครองส ว นทองถิ่นให สามารถจั ดการศึก ษาสอดคล อ ง
กับนโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
(จ) สงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ
(ฉ) ส งเสริ มงานการแนะแนว สุ ขภาพ อนามัย กีฬา และนั นทนาการ ลู กเสื อ ยุวกาชาด
เนตรนารี ผูบําเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษสิทธิเด็กและเยาวชน
และงานกิจการนักเรียนอื่น
(ช) สงเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
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คู่มือการดาเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

๙

(ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและ
คุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(ฌ) ดาเนินงานวิเทศสัมพันธ์
(ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
(๙) หน่ ว ยตรวจสอบภายใน ให้ ป ฏิ บั ติ ง านขึ้ น ตรงกั บ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ และมี อ านาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) ด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ งานตรวจสอบการเงิ น การบั ญ ชี และตรวจสอบระบบการดูแล
ทรัพย์สิน
(ข) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดาเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานเปรียบเทียบ
กับผลผลิตหรือเป้าหมายที่กาหนด
(ค) ดาเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง
(ง) ดาเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกาหนด
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง การแบ่ ง ส่ ว นราชการภายในส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้เพิ่ม (๑๐) ของ ข้อ ๗ ดังนี้
“(๑๐) กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
(ข) ดาเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
(ค) ดาเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
(ง) ดาเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
(จ) ดาเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
(ฉ) ดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
(ช) ดาเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ
(ซ) ดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทาข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมายและ
งานคดีของรัฐ
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย”
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กลุ่มอำนวยกำร

กลุ่มนโยบำยและ
แผน
กลุ่มบริ หำรงำน
กำรเงินและ
สิ นทรัพย์

สถำนศึกษำ

กลุ่มบริ หำรงำน
บุคคล

กลุ่มพัฒนำครู
และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ

กลุ่มกฎหมำยและคดี

กลุ่มส่ งเสริ มกำร
จัดกำรศึกษำ

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ

กลุ่มนิเทศ
ติดตำม และ
ประเมินผลกำร
จัดกำรศึกษำ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

ภาพที่ ๑ แสดงแผนภูมิโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่มส่ งเสริ ม
กำรศึกษำ
ทำงไกล
เทคโนโลยี
สำรสนเทศและ
กำรสื่ อสำร

หน่วยตรวจสอบภำยใน

สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำ

โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๑๐
คู่มือการดาเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
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คูมือการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

๑๑

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ตามพระราชบัญ ญัต ิร ะเบีย บบริห ารราชการกระทรวงศึก ษาธิก าร พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๐
กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการมีผูตรวจราชการของกระทรวงเพื่อทําหนาที่ในการตรวจราชการศึกษาวิเคราะห
วิจัยติดตามและประเมินผลระดับนโยบายเพื่อนิเทศใหคําปรึกษาและแนะนําเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
ในระดั บ สํ า นั ก งานให มี ค ณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา
ใหทําหนาที่ติดตามและประเมินผลนโยบายตามภารกิจตลอดจนนิเทศใหคําปรึกษาและแนะนําเพื่อปรับปรุง
พัฒนา
ในระดับ เขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษาให ม ีค ณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการจั ด
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามีหนา ที่ศึกษาวิเคราะห วิจัย นิเทศติดตามและประเมินผลการบริหาร
และการดํ า เนินการโดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ ของหน วยงานและสถานศึกษาในสั งกัดเขตพื้น ที่การศึ ก ษา
เพื่อเตรียมการรับการนิเทศติดตามและประเมินผลจากหนวยงานภายนอก
การดําเนินงานตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม ใหมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การจั ดการศึ ก ษาของกระทรวงศึ กษาการและคณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ ประเมิน ผล และนิ เ ทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เปนผูรับผิดชอบดําเนินการ สําหรับกระทรวงศึกษาธิการหรือสําหรับแตละ
เขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ จํ า นวน หลั กเกณฑ และวิธีการไดมาของคณะกรรมการดัง กล าวให เปน ไปตาม
ที่กําหนดในกฎกระทรวง
การดําเนินการในเรื่องการตรวจราชการและการดําเนินการของคณะกรรมการตาง ๆ ที่กําหนดในมาตรา
นี้ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบหรือขอบังคับของกระทรวงหรือสวนราชการหรือมติคณะรัฐมนตรี
หรือคําสั่งของนายกรัฐมนตรีทั้งนี้จะตองไมกระทบกระเทือนตอสาระการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา
ของรั ฐที่ จั ดการศึ กษาระดั บปริ ญญาที่ เป นนิ ติ บุ คคลในสายบั งคั บบั ญชาของสํ านั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาที่สามารถดําเนินกิจการไดโดยอิสระพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เปนของตนเองมีความคลองตัว
มีเสรีภาพทางวิชาการและอยูภายใตการกํากับดูแลของสภาสถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น
โดยสรุปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๐ วรรค ๓
และวรรค ๔ กําหนดวา ในระดับเขตพื้นที่การศึก ษาให เป น การศึ กษา วิเคราะห วิจัย นิเทศติดตาม และ
ประเมินผลการบริหารและการดําเนินการ โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อเตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากหนวยงานภายนอก
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คูมือการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

บทบาทหน าที่ของคณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผลและนิ เทศการศึกษาของ
เขตพื้นที่การศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการตรวจราชการ การติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ สวนที่ ๔ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ขอ ๒๕ การติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดําเนินการ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของ
หน ว ยงานและสถานศึก ษาในสั งกั ดพื้ นที่ การศึก ษา เพื่อเตรี ยมการรั บการนิ เทศ ติดตามและประเมิ น ผล
จากหนวยงานภายนอก และ ขอ ๒๖ ใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ตามกฎกระทรวงว า ด ว ยการ กํ า หนดจํ า นวน หลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารได ม า
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา มีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
๑. สงเสริม สนับสนุนใหมีการนํามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มากําหนดเปนแนวทางในการติดตาม
ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการดําเนินการของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
๒. กําหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห วิจัย การบริหารและการดําเนินการของหนวยงานและสถานศึกษา
ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
๓. พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยมุงเนนผลสั มฤทธิ์
ของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
๔. ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดําเนินการตามแผนที่กําหนด
๕. รับทราบผลการติดตาม ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการดําเนินการตามแผน และให
ขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
๖. สงเสริมใหมีการประสานการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษากับคณะกรรมการและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
๗. แตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาตามความจําเปน
๘. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย
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สวนที่ ๓
แนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ สวนที่ ๔ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ขอ ๒๖ ใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา ตามกฎกระทรวงวาดวยการ กําหนด จํานวน หลักเกณฑ และวิธีการไดมาของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา มีอํานาจหนาที่ ๘ ขอ ดังที่ไดกลาวมาแลว
ซึ่งเปนปจ จัยความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหประสบความสําเร็จและเกิดการมีสว นร ว ม
ของผู ที่ เกี่ ย วข อง จํ าเป นต องใช กระบวนการติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และนิ เทศการบริ ห ารและ
การดําเนิ นการของสํ านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสั งกัด ดังนั้น เพื่อให การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประสบผลสําเร็จตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้ นฐาน จึ ง กํ า หนดแนวทางการดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ดังตอไปนี้
๑. ศึ ก ษา วิ เ คราะห วิ จั ย ยุ ท ธศาสตร น โยบาย จุ ด เน น ของชาติ ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ของสํ านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนํ ามาใชเปน
แนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๒. กําหนดแนวทางและเปาหมายความสําเร็จ ในการทํางานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาใหสอดคลองกับขอ ๑ ตามภารกิจของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
๓. กําหนดกลไกการทํางานในการขับเคลื่ อนงานในภารกิจของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เชน
๓.๑ จัดทําแผนปฏิบัติการในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน ผลและนิเทศการศึกษา เสนอขอ
อนุมัติจาก คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
๓.๒ แตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา
๓.๓ สรางเครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาใหสอดคลองกับขอ ๑
และขอ ๒
๔. สร า งความเข า ใจกั บ ผู ที่ เ กี่ ย วข อ ง ได แ ก รองผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ศึกษานิเทศก ผูบริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เปนตน
๕. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาที่กําหนดไว
๖. สรุ ป รวบรวมข อ มู ล และประมวลผลที่ ไ ด จ ากการติด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผลและนิ เทศ
การศึกษา
๗. เสนอสรุ ป รายงานผลการติ ดตาม ประเมิน ผลและนิ เ ทศการศึ ก ษาต อผู อํ า นวยการสํ านั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้ นที่
การศึกษา
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คูมือการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

๘. รับทราบผลการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเ ทศการศึกษาการดําเนิน การ
ตามแผนปฏิบัติการ และใหขอเสนอแนะเพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานําไปแกปญหาและปรับปรุงพัฒนา
การบริหารและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
๙. ประสานงานการตรวจราชการ และติดตาม ตรวจสอบประเมินผลของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา ผู ต รวจราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร คณะติ ด ตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลในทุกระดับ รวมทั้งแจงหนวยงาน และสถานศึกษาในสังกัด
๑๐. ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ที่ ไ ด รั บ มอบหมาย จากคณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผล
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิ การ และผูปฏิบัติในการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาระดับสวนราชการ และระดับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
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คูมือการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

๑๕

รูปแบบการบริหารจัดการสรางความเขมแข็งใหแกคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
โดยใชหลักการมีสวนรวม (Participation) โมเดล ๕ ร
ร่ วมคิด

ร่ วมปรับปรุ ง
และพัฒนา

ก.ต.ป.น.

ร่ วมปฏิบตั ิ

เข้ มแข็ง
ร่ วม
ประเมินผล

ร่ วมติดตาม
นิเทศ

ภาพที่ ๒ รูปแบบการบริหารจัดการสรางความเขมแข็งใหแกคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
ร ว มคิ ด (Thinking Participation) หมายถึ ง ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ร ว มคิ ด วางแผนการติ ด ตาม
การกําหนดตัวชี้วัด ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมุงผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัด
พื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมการรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลจากหนวยงานภายนอก
รวมปฏิบัติ (Implementing Participation) หมายถึง ใหทุกภาคสวนที่มีสวนไดสวนเสียในการ
จัดการศึกษา มีสวนรวมในงานดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงาน
ทั่วไป ภายใตความรวมมือของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา
รวมติดตาม นิเทศ (Supervision Participation) หมายถึง คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมิ น ผล และนิ เ ทศการศึ ก ษาของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามี ส ว นร ว มในการกํ า กั บ นิ เ ทศ และติ ด ตาม
ความกาวหนา ตามแผนเปนระยะ ๆ โดยสรางเครือขายเปนกลไกในการติดตามและนิเทศการศึกษา
ร ว มประเมิ น ผล (Evaluation Participation) หมายถึ ง คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล ตามแผนปฏิบัติ
การที่กําหนดไว
ร ว มปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา (Improve and develop Participation) หมายถึ ง คณะกรรมการ
ติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และนิ เ ทศการศึ ก ษา ของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามี ส ว นร ว มในการสรุ ป ผล
และรายงานผลการดํา เนิ นงานต อต นสั ง กั ด ในด านวิช าการ ดานงบประมาณ ดานการบริห ารงานบุ ค คล
และดานการบริหารงานทั่วไป และนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนางานของเขตพื้นที่การศึกษา
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คูมือการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

กระบวนการสรางความเขมแข็งใหแกคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
สพฐ.
ระบบข้ อมูลสารสนเทศ
ของคณะกรรมการ
ก.ต.ป.น.

ติดตามความก้ าวหน้ า

ติดตามประเมินผล

จัดสรรเงินงบประมาณ
ส่ งเสริม

สร้ างความรู้
ความเข้ าใจ

เสริมแรงบวก

จัดทําเครื�องมือติดตาม
และประเมินผล

ศึกษาปั จจัยที�ส่งผลต่ อ
การสร้ างความเข้ มแข็ง

สรุ ปรายงานผล/
ข้ อมูลสะท้ อนกลับ

คณะกรรมการ
ก.ต.ป.น.
เข้ มแข็ง

ภาพที่ ๓ กระบวนการสรางความเขมแข็งใหแกคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานดํ า เนิ น การจั ด ทํ า ระบบ ข อ มู ล สารสนเทศเกี่ ย วกั บ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง ๒๒๕ เขต
จัดสรรงบประมาณ สงเสริมการดําเนินงาน จัดทําเครื่องมือ ติดตามและประเมินผล เพื่อติดตามความกาวหนา
แบงเปนรอบ ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน สรางความรู ความเขาใจในบทบาทหนาที่ รวมถึง
กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวของกับการดําเนิน งาน ศึกษาปจจัยที่สงผลตอความเขมแข็ง ติดตามและประเมินผล
ตามแผนปฏิ บั ติ การ เสริ ม แรงบวกให เ ขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาที่ มี ผ ลงานเป น ที่ ป ระจั ก ษ สรุ ป รายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปงบประมาณ พรอมใหขอเสนอแนะเพื่อเปนขอมูลสะทอนกลับและใชในการพัฒนา
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คูมือการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

๑๗

แนวทางการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ สวนที่ ๔ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ขอ ๒๗ ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินการ ดังนี้
๑. มอบหมายศึกษานิเทศก หรือขาราชการอื่นในสังกัด ทําหนาที่ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา
๒. จัดทําแผนการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึก ษาประจํ าป ใหสอดคลองกับ แผนปฏิ บัติ
ราชการของหนวยงานเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา แลวแจงใหสถานศึกษาในสังกัดทราบ
๓. ศึกษา วิเคราะห วิจัย ดําเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา การบริหารการศึกษา
โดยมุง ผลสัมฤทธิ์ของหน วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการเตรียมรับการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลจากหนวยงานภายในและภายนอก
๔. รายงานผลการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเสนอผู บังคับบัญชาและคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
๕. ประสานใหหนวยงานและเจาหนาที่ เพื่อชี้แจง ใหถอยคําหรือสงเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน
๖. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย

62-02-093_(001-006)_001-066 EVALUATION new22-3_p-Coated .indd 17
EDIT MAC ����������� ���� 23-3-62.pdf 24

3/23/19 3:38 PM
3/23/19 10:40 AM

สวนที่ ๔
การประเมินผลการบริหารจัดการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
การติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมิน ผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเปนเครือขายในการติดตามความกาวหน าในการ
กระจายอํานาจการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหาร
จัดการและการมีสวนรวมในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ เปนไปตามตัวชี้วัด
และเกณฑการประเมินผลการบริหารจัดการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา มีขอบขายการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ตาม
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้
๑. ดานวิชาการ
๒. ดานงบประมาณ
๓. ดานการบริหารงานบุคคล
๔. ดานการบริหารทั่วไป
ตามบทบาทหนาที่และแนวทางดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา มีหัวหนากลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในฐานะกรรมการและเลขานุการ
พรอมดวยกลุมงานเลขานุการคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา รับผิดชอบ
ดําเนินการ ทําหนาที่ดังนี้
๑. ใช แ ละพั ฒ นาระบบข อ มู ล สารสนเทศด า นการบริ ห ารและการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงาน
และสถานศึกษา
๒. เสนอแตงตั้งคณะอนุ กรรมการ ศึกษา วิเคราะห วิจัย การบริหารและการดําเนินการพั ฒนา
คุณภาพการศึกษา
๓. เสนอแนวทางการศึกษา วิเคราะห วิจัย การบริหารและการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๔. เสนอรายงานการศึกษา วิเคราะห วิจัย การบริหารและการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๕. จัดทําและเสนอแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๖. เสนอแตงตั้งคณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๗. รวมกับคณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๘. เสนอแนวทาง ขอเสนอแนะ จากรายงานการศึกษา วิเคราะห วิจัย และรายงานการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
๙. เสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาประจําป
๑๐. ดําเนิ นงานในส ว นที่เ กี่ย วข อ งกับ การจั ด การประชุ ม ของคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
๑๑. ประสานงานกับคณะกรรมการและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
เพื่อใหการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของ
เขตพื้นที่การศึกษา และการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ จึงกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน ดังนี้
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คูมือการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

๑๙

ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินผลการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๑
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา นํายุทธศาสตร
นโยบาย จุ ด เน น ของชาติ ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ นพื้นฐาน
และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมาใชเปนแนวทางในการบริห ารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของหนวยงานและสถานศึกษา
คําอธิบายตัวบงชี้
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุน
ใหมีการนํา ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนนของชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน และมาตรฐานการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานมากํ าหนดเป นแนวทางในการติ ดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา และการดําเนินการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
ประเด็นพิจารณา
๑. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา นํายุทธศาสตร
นโยบาย จุ ด เน น ของชาติ ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ นพื้นฐาน
และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมากําหนดแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
๒. เครื่องมือที่ใชในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาครอบคลุมการนํายุทธศาสตร
นโยบาย จุดเนน และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสูการปฏิบัติ
๓. รายงานสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
๔. จํานวนสถานศึกษาที่มีการรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เอกสารหลักฐาน
๑. แผนปฏิบัติการ
๒. เครื่องมือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
๓. รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา
๔. ประกาศแตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา
๕. แผนการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาประจําป
๖. สรุปผลการสังเคราะหรายงานประจําปของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR)
เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ
คําอธิบายระดับคุณภาพ
๔
มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ ๔ ขอ มีรองรอยหลักฐานปรากฏครบถวนและ
ครอบคลุมภาระงานทั้ง ๔ ดาน และมีผลการดําเนินงานที่เปนแบบอยาง อยางนอย ๑ ดาน
๓
มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ ๔ ขอ มีรองรอยหลักฐานปรากฏครบถวนและ
ครอบคลุมภาระงานทั้ง ๔ ดาน
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๒
๑

มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ ๔ ขอ มีรองรอยหลักฐานปรากฏ
ไมครบถวน
มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณา มีรองรอยหลักฐานปรากฏไมครบถวน

ตัวบงชี้ที่ ๒
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา กําหนด
แนวทาง การศึกษา วิเคราะห วิจัย และส งเสริม ให หนวยงานและสถานศึกษาในสั งกัดเขตพื้นที่การศึกษา
นําผลการวิเคราะห วิจัย ไปใชในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
คําอธิบายตัวบงชี้
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา กําหนด
และพัฒนาแนวทางการศึกษา วิเคราะห วิจัย และสนับสนุนใหหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษานํ า ผลการวิเคราะห วิจั ย ไปใชในการบริ หารจั ดการ และพัฒนาคุณภาพการศึก ษาเกิ ดผลงาน
เชิงประจักษ
ประเด็นพิจารณา
๑. รู ป แบบ กระบวนการ ขั้นตอนการศึ กษา วิเคราะห วิ จั ย การบริ ห ารและการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
๒. เครื่องมือที่ใช ในการศึกษา วิเคราะห วิจัย การบริหารและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
หนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
๓. ผลงานเชิงประจักษ รายงานการวิจัย หรือ Best Practice ของหนวยงานและสถานศึกษาใน
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
๔. นําผลการวิเคราะห วิจัย ไปใชในการบริหารและการดําเนินการของหนวยงานและสถานศึกษาใน
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
เอกสารหลักฐาน
๑. แผนปฏิบัติการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา
๒. รูปแบบ /เคาโครง/บทความทางวิชาการ/รายงานการวิจัย
๓. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา วิเคราะห วิจัย
๔. รายงานความสําเร็จของงาน / ผลงานดีเดน / รางวัล / Best Practice
๕. การประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ
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๒๑

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ
คําอธิบายระดับคุณภาพ
๔
มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ ๔ ขอ มีรองรอยหลักฐานปรากฏครบถวนและ
ครอบคลุมภาระงานทั้ง ๔ ดาน และมีรายงานผลการวิเคราะห วิจัยที่นําไปใชในการบริหาร
และการดําเนินงานของหนวยงานและสถานศึกษา อยางนอย ๑ เรื่อง
๓
มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ ๔ ขอ มีรองรอยหลักฐานปรากฏครบถวน และ
ครอบคลุมภาระงานทั้ง ๔ ดาน
๒
มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ ๔ ขอ มีรองรอยหลักฐานปรากฏไมครบถวน
๑
มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณา มีรองรอยหลักฐานปรากฏไมครบถวน
ตัวบงชี้ที่ ๓
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ใชแผน
เปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการบริหารจัดการ โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานและ
สถานศึกษา
คําอธิบายตัวบงชี้
คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และนิ เ ทศการศึ ก ษา มี ก ารใช แ ผนการติ ด ตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ที่สอดคลองกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน และหรื อ มาตรฐานการศึ ก ษาปฐมวั ย และบริ บ ทของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา มี ก ารพิ จ ารณา
แผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน ผล และนิเทศการศึกษา ดําเนิน งานตามแผนที่กําหนด รับทราบผล
การติดตาม ผลการดําเนินงาน ใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง มีการบูรณาการ
กับทุกภาคสวนโดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานและสถานศึกษา
ประเด็นพิจารณา
๑. แผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน ผล และนิ เทศการศึกษาที่มีความสอดคล องกับ มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานและหรือมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และสภาพบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา
๒. กระบวนการพิจารณาอนุมัติแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
๓. ดําเนินการตามแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล นิเทศการศึกษา
๔. การบู ร ณาการแผนการติ ดตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และนิ เ ทศการศึ ก ษากั บ ทุ ก ภาคส ว น
โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
๕. การรายงานผลการติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผลและนิ เ ทศการศึ ก ษา รั บ ทราบผล
และใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง
เอกสารหลักฐาน
๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒. แผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานและสถานศึกษา
๓. ปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
๔. ประกาศ/คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานพิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๕. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ในภาพรวมประจําป
๖. บันทึกประชุม/รายงานการประชุมที่เกี่ยวของ
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เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ
คําอธิบายระดับคุณภาพ
๔
มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ ๕ ขอ มีรองรอยหลักฐานปรากฏครบถวนและ
ครอบคลุมภาระงานทั้ง ๔ ดาน และมีผลการดําเนินงานที่มีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง
อยางนอย ๑ เรื่อง
๓
มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ ๕ ขอ มีรองรอยหลักฐานปรากฏครบถวน
และครอบคลุมภาระงานทั้ง ๔ ดาน
๒
มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ ๕ ขอ มีรองรอยหลักฐานปรากฏ
ไมครบถวน
๑
มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณา มีรองรอยหลักฐานปรากฏไมครบถวน
ตัวบงชี้ที่ ๔
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา มีการสราง
เครือขายความรวมมือ และมีขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับคณะกรรมการและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
คําอธิบายตัวบงชี้
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาดานตาง ๆ สงเสริมใหมีการประสานการดําเนินงาน
กับคณะกรรมการและหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
ประเด็นพิจารณา

สูงขึ้น

๑. ขอมูลสารสนเทศคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษา
๒. โครงการ/กิจกรรมและการดําเนินงานตามบันทึกขอตกลง (MOU)
๓. การไดมาของคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา
๔. การสรางเครือขายความรวมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๕. กิจกรรม/โครงการนอกเหนือจากแผนงานปกติที่สงเสริมผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานและสถานศึกษา

เอกสารหลักฐาน
๑. ทํ า เนี ย บ/ทะเบี ย นข อ มู ล สารสนเทศคณะกรรมการและหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บการศึ กษา
(ไฟลขอมูล/เอกสารรูปเลม)
๒. เอกสารบันทึกขอตกลง (MOU) /รายงานผลตามกิจกรรมและการดําเนินงานตามบันทึกขอตกลง (MOU)
๓. บั น ทึ ก ประชุ ม การสรรหา/ประกาศแต ง ตั้ ง การได ม าของคณะอนุ กรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
๔. กิจกรรม/โครงการนอกเหนือจากแผนงานปกติที่สงเสริมผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานและสถานศึกษาสูงขึ้น
๕. เครือขายความรวมมือเพื่อพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาครอบคลุมตามภาระงาน ๔ ดาน
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คูมือการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

๒๓

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ คําอธิบายระดับคุณภาพ
๔
มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ ๔ ขอ มีรองรอยหลักฐานปรากฏครบถวนและ
ครอบคลุมภาระงานทั้ง ๔ ดาน และมีแผนงานโครงการที่สงเสริมผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานและ
สถานศึกษาอยางนอย ๑ เรื่อง
๓
มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ ๔ ขอ มีรองรอยหลักฐานปรากฏครบถวน และ
ครอบคลุมภาระงานทั้ง ๔ ดาน
๒
มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ ๔ ขอ มีรองรอยหลักฐานปรากฏ
ไมครบถวน
๑
มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณา มีรองรอยหลักฐานปรากฏไมครบถวน
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๒๔

คูมือการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๑

คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และนิ เ ทศการศึ ก ษาของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
นํายุทธศาสตรนโยบาย จุดเนนของชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมาใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของหนวยงานและสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณา

๑. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา นํายุทธศาสตร
นโยบาย จุ ด เน น ของชาติ ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ นพื้นฐาน
และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมากําหนดแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
๒. เครื่องมือที่ใชในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาครอบคลุมการนํายุทธศาสตร
นโยบาย จุดเนน และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสูการปฏิบัติ
๓. รายงานสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
๔. จํานวนสถานศึกษาที่มีการรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ
คุณภาพ

๔

๓

คําอธิบาย
ระดับคุณภาพ
มีการดําเนินการตาม
ประเด็นการพิจารณา
ครบ ๔ ขอ มีรองรอย
หลักฐานปรากฏ
ครบถวนและครอบคลุม
ภาระงาน ทั้ง ๔ ดาน
และมีผลการดําเนินงาน
ที่เปนแบบอยาง อยาง
นอย ๑ ดาน
มีการดําเนินการตาม
ประเด็นการพิจารณา
ครบ ๔ ขอ มีรองรอย
หลักฐานปรากฏครบถวน
และครอบคลุมภาระ
งานทั้ง ๔ ดาน
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วิธีการดําเนินงานผลการดําเนินงาน
ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข และ
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
วิธีการ/กระบวนการดําเนินงาน
.......................................................................
ผลการดําเนินงานตามประเด็นในการรายงาน
เชิงปริมาณ
.....................................................................
เชิงคุณภาพ
.....................................................................
ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข
......................................................................
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
.......................................................................

เอกสาร/
หลักฐานอางอิง
แผนปฏิบัติการ
เครื่องมือติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา
รายงานผลการ
ดําเนินงานของ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
ประกาศแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา
แผนการติดตาม
ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาประจําป
สรุปผลการ
สังเคราะหรายงาน

3/23/19 10:40
3:38AM
PM
3/23/19

:40 AM

คูมือการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

ระดับ
คุณภาพ
๒

๑

คําอธิบาย
ระดับคุณภาพ
มีการดําเนินการตาม
ประเด็นการพิจารณา
ครบ ๔ ขอ มีรองรอย
หลักฐานปรากฏ
ไมครบถวน
มีการดําเนินการตาม
ประเด็นการพิจารณา
มีรองรอยหลักฐาน
ปรากฏไมครบถวน

วิธีการดําเนินงานผลการดําเนินงาน
ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข และ
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

๒๕

เอกสาร/
หลักฐานอางอิง
ประจําปของสถานศึกษา
(Self - Assessment
Report : SAR)
หลักฐานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ โปรดระบุ
๑..........................ฯลฯ

ตัวบงชี้ที่ ๒

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา กําหนด
แนวทาง การศึกษา วิเคราะห วิจัย และส งเสริม ให หนวยงานและสถานศึกษาในสั งกัดเขตพื้นที่การศึกษา
นําผลการวิเคราะห วิจัย ไปใชในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประเด็นพิจารณา

๑. รู ป แบบ กระบวนการ ขั้นตอนการศึ กษา วิเคราะห วิ จั ย การบริ ห ารและการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
๒. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา วิเคราะห วิจัย การบริหารและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
หนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
๓. ผลงานเชิ ง ประจั ก ษ รายงานการวิ จั ย หรื อ Best Practice ของหน ว ยงานและสถานศึกษา
ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
๔. นําผลการวิเคราะห วิจัย ไปใชในการบริหารและการดําเนินการของหนวยงานและสถานศึกษา
ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับ
คุณภาพ
๔

วิธีการดําเนินงานผลการดําเนินงาน
เอกสาร/
ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข
หลักฐานอางอิง
และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
วิธีการ/กระบวนการดําเนินงาน
มีการดําเนินการตาม
� แผนปฏิบัติการ
ประเด็นการพิจารณา ..................................................................
ของคณะกรรมการ
ผลการดํ
า
เนิ
น
งานตามประเด็
น
ในการรายงาน
ครบ ๔ ขอ มีรองรอย
ก.ต.ป.น.
เชิงปริมาณ
หลักฐานปรากฏ
� รูปแบบ/
..................................................................
ครบถวนและครอบคลุม
เคาโครง/บทความ
ภาระงานทั้ง ๔ ดาน
คําอธิบายระดับ
คุณภาพ
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๒๖

คูมือการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

ระดับ
คุณภาพ

๓

๒

๑

วิธีการดําเนินงานผลการดําเนินงาน
ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข
และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
และมีรายงานผลการ
เชิงคุณภาพ
วิเคราะห วิจัยที่นําไปใช ..................................................................
ในการบริหารและการ ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข
..................................................................
ดําเนินงานของ
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
หนวยงานและ
สถานศึกษา อยางนอย ..................................................................
๑ เรื่อง
คําอธิบายระดับ
คุณภาพ

มีการดําเนินการตาม
ประเด็นการพิจารณาครบ
๔ ขอ มีรองรอยหลักฐาน
ปรากฏครบถวน และ
ครอบคลุมภาระงานทั้ง
๔ ดาน
มีการดําเนินการตาม
ประเด็นการพิจารณาครบ
๔ ขอ มีรองรอยหลักฐาน
ปรากฏไมครบถวน

เอกสาร/
หลักฐานอางอิง
ทางวิชาการ/รายงาน
การวิจัย
�เครื่องมือที่ใชใน
การศึกษา วิเคราะห
วิจัย
� รายงาน
ความสําเร็จของงาน
หรือ รางวัล หรือ
ผลงานดีเดน หรือ
Best Practice
� การ
ประชาสัมพันธ
ในรูปแบบตาง ๆ
� หลักฐานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ โปรดระบุ
๑. ....................ฯลฯ

มีการดําเนินการตาม
ประเด็นการพิจารณา
มีรองรอยหลักฐาน
ปรากฏไมครบถวน

ตัวบงชี้ที่ ๓

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ใชแผนเปน
เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยมุ ง เน น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องหน ว ยงานและ
สถานศึกษา

ประเด็นพิจารณา

๑. แผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน ผล และนิ เทศการศึกษาที่มีความสอดคล องกับ มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานและหรือมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และสภาพบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา
๒. กระบวนการพิจารณาอนุมัติแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
๓. ดําเนินการตามแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล นิเทศการศึกษา
๔. การบูรณาการแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษากับทุกภาคสวน

62-02-093_(001-006)_001-066
EVALUATION
new22-3_p-Coated .indd 26
EDIT MAC ����������� ���� 23-3-62.pdf
33

3/23/19 10:40
3:38AM
PM
3/23/19

EDIT M

:40 AM

คูมือการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

๒๗

โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
๕. การรายงานผลการติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผลและนิ เ ทศการศึ ก ษา รั บ ทราบผลและ
ใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง
ระดับ
คุณภาพ
๔

๓

วิธีการดําเนินงานผลการดําเนินงาน
ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข และ
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
มีการดําเนินการตาม
วิธีการ/กระบวนการดําเนินงาน
ประเด็นการพิจารณา ........................................................................
ครบ ๕ ขอ มีรองรอย ผลการดําเนินงานตามประเด็นในการรายงาน
เชิงปริมาณ
หลักฐานปรากฏ
ครบถวนและครอบคลุม ........................................................................
เชิงคุณภาพ
ภาระงานทั้ง ๔ ดาน
........................................................................
และมีผลการดําเนินงาน
ที่มีการพัฒนาคุณภาพ ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข
อยางตอเนื่อง อยางนอย ........................................................................
๑ เรื่อง
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
มีการดําเนินการตาม
ประเด็นการพิจารณาครบ ........................................................................
คําอธิบาย
ระดับคุณภาพ

๕ ขอ มีรองรอยหลักฐาน
ปรากฏครบถวน และ
ครอบคลุมภาระงานทั้ง
๔ ดาน

๒

๑

มีการดําเนินการตาม
ประเด็นการพิจารณาครบ
๕ ขอ มีรองรอยหลักฐาน
ปรากฏไมครบถวน
มีการดําเนินการตาม
ประเด็นการพิจารณา
มีรองรอยหลักฐาน
ปรากฏไมครบถวน
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เอกสาร/
หลักฐานอางอิง
� แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
� แผนปฏิบัติการ
ประจําปของ
หนวยงานและ
สถานศึกษา
� ปฏิทินการ
ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา
� ประกาศแตงตั้ง
คณะทํางานพิจารณา
แผนการติดตาม
ตรวจสอบ
ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา
� รายงานผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาในภาพรวม
ประจําป
� บันทึกการ
ประชุมหรือรายงาน
การประชุมที่
เกี่ยวของ
� หลักฐานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ โปรดระบุ
๑. .....................ฯลฯ

3/23/19 10:40
3:38AM
PM
3/23/19

๒๘

คูมือการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

ตัวบงชี้ที่ ๔
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา มีการสรางเครือขาย
ความรวมมือ และมีขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับคณะกรรมการและหนวยงานที่เกี่ยวของกับ การจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประเด็นพิจารณา

๑. ขอมูลสารสนเทศคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษา
๒. โครงการ/กิจกรรมและการดําเนินงานตามบันทึกขอตกลง (MOU)
๓. การไดมาของคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา
๔. การสรางเครือขายความรวมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๕. กิ จ กรรม/โครงการนอกเหนื อ จากแผนงานปกติ ที ่ส ง เสริม ผลสั ม ฤทธิ์ ข องหน ว ยงานและ
สถานศึกษาสูงขึ้น

ระดับ
คุณภาพ
๔

๓

๒

เอกสาร/
วิธีการดําเนินงานผลการดําเนินงาน
หลักฐานอางอิง
ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข และ
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
มีการดําเนินการตาม
ทําเนียบ/ ทะเบียนขอมูล
วิธีการ/กระบวนการดําเนินงาน
ประเด็นการพิจารณาครบ ๕ ....................................................................... สารสนเทศคณะกรรมการและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ กับ
ขอ มีรองรอยหลักฐาน
ผลการดําเนินงานตามประเด็นในการรายงาน การศึกษา(ไฟลขอมูล/เอกสาร
ปรากฏครบถวนและ
รูปเลม)
ครอบคลุมภาระงานทั้ง ๔ เชิงปริมาณ
เอกสารบันทึกขอตกลง
........................................................................
ดาน และมีแผนงาน
(MOU) /รายงานผลตาม
เชิงคุณภาพ
โครงการที่สงเสริม
........................................................................ กิจกรรมและการดําเนินงานตาม
ผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน
บันทึกขอตกลง (MOU)
และสถานศึกษา
บันทึกประชุมการสรรหา/
ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข
อยางนอย ๑ เรื่อง
........................................................................ ประกาศแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
มีการดําเนินการตามประเด็น
การจัดการศึกษา
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
การพิจารณาครบ ๕ ขอ มี
กิจกรรม/โครงการ
........................................................................
รองรอยหลักฐานปรากฏ
นอกเหนือจากแผนงานปกติที่
ครบถวน และครอบคลุม
สงเสริมผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน
ภาระงาน ทั้ง ๔ ดาน
และสถานศึกษาสูงขึ้น
๑. ................................ฯลฯ
มีการดําเนินการตามประเด็น
การพิจารณาครบ ๕ ขอ มี
หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
รองรอยหลักฐานปรากฏไม
โปรดระบุ
๑. .................................ฯลฯ
ครบถวน
คําอธิบาย
ระดับคุณภาพ
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คูมือการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

ระดับ
คุณภาพ

คําอธิบาย
ระดับคุณภาพ

๑

มีการดําเนินการตามประเด็น
การพิจารณา มีรองรอย
หลักฐานปรากฏไมครบถวน
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วิธีการดําเนินงานผลการดําเนินงาน
ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข และ
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

๒๙

เอกสาร/
หลักฐานอางอิง

3/23/19 3:38 PM

๓๐

คูมือการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

แบบประเมินผลการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา..............................................................................เขต.................................
วันที่...................................เดือน......................................พ.ศ..................................
ตัวบงชี้/ประเด็นการพิจารณา

คาน้าํ หนัก

ระดับคุณภาพ
๔ ๓ ๒ ๑

ตัวบงชี้ที่ ๑
คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และนิ เ ทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา นํายุทธศาสตรนโยบาย จุดเนนของชาติ
ของกระทรวงศึกษาธิการ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมาใชเป นแนวทางในการบริ ห าร
จัดการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหนวยงานและสถานศึกษา

๒๐.๐๐

ตัวบงชี้ที่ ๒
คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และนิ เ ทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา กําหนดแนวทาง การศึกษา วิเคราะห
วิ จั ย และส ง เสริ ม ให ห น ว ยงานและสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด เขตพื้ น ที่
การศึกษานําผลการวิเคราะห วิจัย ไปใชในการบริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

๓๐.๐๐

ตัวบงชี้ที่ ๓

๓๐.๐๐

คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และนิ เ ทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ใชแผนเปนเครื่องมือในการบริหาร
จั ด การเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยมุ ง เน น ผลสั ม ฤทธิ์ ข อง
หนวยงานและสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๔
คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และนิ เ ทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา มีการสรางเครือขายความรวมมือ และ
มีขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับคณะกรรมการและหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
การจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สรุปภาพรวม

EDIT MAC ����������� ���� 23-3-62.pdf
37 new22-3_p-Coated .indd 30
62-02-093_(001-006)_001-066
EVALUATION

๒๐.๐๐

3/23/19 3:38
10:40PM
AM
3/23/19

10:40 AM

คูมือการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

๓๑

หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
การประเมินผลการบริหารจัดการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา ยึดแนวคิดพื้นฐานการตรวจสอบและประเมินผลผานรายตัวบงชี้ที่กําหนดคาน้ําหนัก
ของคะแนนตามความสํ าคั ญ ของแตล ะรายตั ว บ ง ชี้ การกํ า หนดหลั ก เกณฑ และวิธีก ารให ค ะแนนตัว บงชี้
การสรุปผลทั้งรายตัวบงชี้ในภาพรวมการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ

หลักเกณฑ

๑.กําหนดการประเมิน ผลการบริหารจัดการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน ๔ ตัวบงชี้ โดยยึดสัดสวนคะแนนตามความสําคัญรายตัวบงชี้
ประกอบดวย
ตัวบงชี้ที่ ๑ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา นํายุทธศาสตรนโยบาย จุดเนนของชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมาใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของหนวยงานและสถานศึกษา มีคาสัดสวนความสําคัญ รอยละ ๒๐
ตัวบงชี้ที่ ๒ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา กํา หนดแนวทาง การศึกษา วิเคราะห วิจัย และส งเสริม ให หนวยงานและสถานศึก ษาในสั ง กั ด
เขตพื้นที่การศึกษานําผลการวิเคราะห วิจัย ไปใชในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีคาสัดสวน
ความสําคัญ รอยละ ๓๐
ตัวบงชี้ที่ ๓ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา ใชแผนเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์
ของหนวยงานและสถานศึกษา มีคาสัดสวนความสําคัญ รอยละ ๓๐
ตัวบงชี้ที่ ๔ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา มีการสรางเครือขายความรวมมือ และมีขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับคณะกรรมการและหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีคาสัดสวนความสําคัญ รอยละ ๒๐
๒. การประเมินตัว บ งชี้ พิจารณาจากประเด็น การพิจ ารณา ประกอบดว ย เกณฑการประเมิ น
ที่มีระดับคุณภาพและคําอธิบายระดับคุณภาพซึ่งแบงระดับคุณภาพเปน ๔ ระดับ เพื่อใหเกิดผลตามตัวบงชี้
โดยเริ่มที่ระดับคุณภาพ ๑ มีรายละเอียดที่ระบุไวในคําอธิบายระดับคุณภาพอยูในระดับนอยที่สุด และมีระดับ
คุณภาพเรียงลําดับไปจนถึงระดับคุณภาพ ๔ ที่มีรายละเอียดที่ระบุไวในคําอธิบายระดับคุณภาพอยูในระดับ
มากที่สุด ตามลําดับ
๓. เกณฑ ก ารตั ด สิ น ผลการประเมิ น การบริ ห ารจั ด การของคณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึ กษา พิจารณาตัดสินเปนรายตัวบงชี้และในภาพรวม
โดยยึดหลักเกณฑดังนี้ คือ
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คูมือการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

๓.๑ เกณฑการตัดสินผลการประเมินตัวบงชี้ ใชระดับคุณภาพ ๔ ระดับ และแปลความหมาย ดังนี้
ระดับคุณภาพ
๔
๓
๒
๑

แปลคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๓.๒ เกณฑการตัดสินผลการประเมินในภาพรวม ใชระดับคุณภาพ ๔ ระดับ และแปลความหมาย ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย

แปลคุณภาพ

๘๐.๐๐ ขึ้นไป
๗๐.๐๐-๗๙.๙๙
๖๐.๐๐-๖๙.๙๙
นอยกวา ๖๐.๐๐

ดีเยี่ยม
ดี
พอใช
ปรับปรุง

วิธีการคํานวณ ดําเนินการตามลําดับขั้นดังนี้ คือ
๑. พิจารณาใหคะแนนระดับคุณภาพตัวบงชี้ของแตละตัว (ระดับ ๑-๔ )
๒. หาคาคะแนนของแตละตัวบงชี้ ดวยการหาคาผลคูณระหวางระดับคุณภาพกับคาน้ําหนักของ
ตัวบงชี้ ดังสูตร
คาคะแนนของตัวบงชี้ = ระดับคุณภาพ x น้ําหนักคาของตัวบงชี้
๓. หาคาคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม ดวยการนําผลรวมคาคะแนนของตัวบงชี้ทุกตัว หารดวย ๔
ดังสูตร
คาคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม = ผลรวมคะแนนของตัวบงชี้ทุกตัว
๔
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คู่มือการดาเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

๓๓

ตัวอย่างการคานวณ
โจทย์ ผลประเมิน การบริหารจัดการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ดังตาราง

แบบประเมินผลการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา............y..........เขต................y.................
วันที่.............๑๒......................เดือน..............สิงหาคม........................พ.ศ..........๒๕๖๑........................

ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา

ค่าน้าหนัก

ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน
ของบ่งชี้
๔ ๓ ๒ ๑
๓
ค่าคะแนน
ของตัวบ่งชี้ ๑
= ๒๐ x ๓
= ๖๐

ตัวบ่งชี้ที่ ๑
๒๐.๐๐
คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และนิ เ ทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา นายุทธศาสตร์นโยบาย จุดเน้นของชาติ
ของกระทรวงศึกษาธิการ ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และมาตรฐานการศึกษาขั้น พื้น ฐานมาใช้เป็ น แนวทางในการบริ ห าร
จัดการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานและสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๒
๓๐.๐๐ ๔
ค่าคะแนน
ของตัวบ่งชี้ ๒
คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และนิ เ ทศ
= ๓๐ x ๔
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา กาหนดแนวทาง การศึกษา วิเคราะห์
= ๑๒๐
วิ จั ย และส่ ง เสริ ม ให้ ห น่ ว ยงานและสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด เขตพื้ น ที่
การศึกษานาผลการวิเคราะห์ วิจัย ไปใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓
๓๐.๐๐
๒
ค่าคะแนน
ของตัวบ่งชี้ ๑
คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และนิ เ ทศ
= ๓๐ x ๒
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหาร
= ๖๐
จั ด การเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยมุ่ ง เน้ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข อง
หน่วยงานและสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๔
๒๐.๐๐ ๔
ค่าคะแนน
คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และนิ เ ทศ
ของตัวบ่งชี้ ๑
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และ
= ๒๐ x ๔
มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
= ๘๐
การจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ค่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม = ๖๐+๑๒๐+๖๐+๘๐ = ๓๒๐
= ๘๐ * คุณภาพอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
๔
๔
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ก.ต.ป.น.

ระเบียบ
กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

ฐานข้อมูล
สารสนเทศ

ทรัพยากรที่เอื้อ
ต่อการทางาน

๑.ตั้งคณะ
อนุกรรมการ

กระบวนการ

แผนงาน
งบประมาณ

องค์คณะบุคคล
(เครือข่าย)

ปัจจัย






คุณภาพการ
ปฏิบัติงาน ของ
คณะกรรมการ
ก.ต.ป.น.

คุณภาพ
การบริหารจัดการ

คุณภาพ
การจัดการ
เรียนรู้

นวัตกรรม

ความพึงพอใจ

หลักธรรมาภิบาล

ระบบประกัน
คุณภาพภายใน

การจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

สมรรถนะ

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

ผลสัมฤทธิ์

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลการดาเนินงาน

คุณภาพ
ผู้เรียน

ภาพที่ ๔ IPO : สู่การดาเนินงานของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. อย่างมีประสิทธิภาพ

๓๔
คู่มือการดาเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
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EDIT M

).น.ป.ต.ก( คูาษมือกศึการดํ
รากี่ทาเนิ
นื้พนตงานคณะกรรมการติ
ขเงอขาษกศึรากศทเดินตาม
ะลแ ตรวจสอบ
ลผนิมเะรปประเมิ
บอสจนวผล
รต มและนิ
าตดิตเทศการศึ
รากมรรกกะษาของเขตพื
ณคนางนินเา้นํดทีรา่กการศึ
อมืคูกษา (ก.ต.ป.น.)
๔๓

๓๕

นางนินเาํดรากลผ

นาฐนื้พนั้ขาษกึศรากนาฐรตาม

ะนถรรมส

กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

ิ์ธท มัสลผ

ะณษกัลณุค
คงสะรปงพึนัอ

ทีู่รนยีรเรากดจัราก
ญัคาํสนปเนยรีเูผนนเ

นักะรปบบะร
นใยาภพาภณคุ

ลาบิภามรรธกัลห

จใอพงพึมาวค

มรรกตัวน

เอกสารอางอิง

กฎกระทรวง กําหนด หลักเกณฑ และวิธีการไดมาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙

รากพาภณุค
งอข นางิตับิฏป
รากมรรกะณค

พาภณุค
รากดัจราหิรบราก

คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙
พาภณุค
นยีรเผู

พาภณคุ
รากดัจราก

คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑๙/๒๕๕๙

พาภิธทิสะรปีมงายอ .น.ป.ต.ก รากมรรกะณคงอขนางนินเาํดรากสู : OPI ๔ ี่ทพาภ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบงสวนราชการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา. กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ
องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, ๒๕๔๖.
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบงสวนราชการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง วิธีการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจําป ๒๕๕๗.
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง วิธีการสรรหา และการเลือกคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจําป ๒๕๖๐.

ะณคงัต้ .๑
รากมรรกนุอ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชกฤษฎีกา วาดวยเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒

รากนวบะรก

.น.ป.ต.ก

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๓

มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐. สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ.
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒

ระเบี ยบกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร วาดว ยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลการจั ด
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐.
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน. คู มื อ ปฏิ บั ติ ง านคณะกรรมการเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา พ.ศ. ๒๕๔๗.
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน. คู มื อ ปฏิ บั ติ ง านคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา พ.ศ. ๒๕๔๗.
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๓๗

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง คูมือการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
.............................................
ด ว ยสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได จั ด ทํ า คู มื อ การดํ า เนิ น งานของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อเปน
แนวทางในการปฏิบั ติง านและเป น เครื่ องมื อ ในการติ ดตามผลการดํา เนิ นงานของคณะกรรมการติ ด ตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและผูที่เกี่ยวของ อันจะสงผลใหหนวยงาน
และสถานศึกษาในสั งกัดเขตพื้นที่การศึกษา เป นองคกรที่มีประสิ ทธิภ าพ ประสิ ทธิผลในการบริหารและ
การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อาศั ย อํ า นาจตามความใน มาตรา ๓๐ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศคูมือการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิ นผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการและใชเปนแนวทางการดําเนินงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเปนเครื่องมือในการติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา แนบทายนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสนิท แยมเกสร)
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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กฎกระทรวง
กําหนดจํานวน หลักเกณฑ และวิธีการไดมาของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ. 2548
---------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 20 วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว
ดังตอไปนี้
ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี้
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาแตละเขตพื้นที่การศึกษา
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษาแตละเขตพื้นที่การศึกษา
“ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ” หมายความวา ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
รัฐในสังกัดแตละเขตพื้นที่การศึกษา
“ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน” หมายความวา ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของเอกชนในแตละเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน
ขอ 2 ใหคณะกรรมการมีจํานวนเกาคน ประกอบดวย
(1) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนประธานกรรมการ
(2) กรรมการที่เปนผูแทนผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ จํานวนหนึ่งคน
(3) กรรมการที่เปนผูแทนผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน จํานวนหนึ่งคน
(4) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนหาคน ซึ่งแตงตั้ งจากผูที่มีความรู ความสามารถความ
เชี่ยวชาญและประสบการณสูงในดานการศึกษาปฐมวัย ดานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการวิจัยและประเมินผล
ดานการบริหารการศึกษา ดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานรวมกัน
(5) หั ว หน า กลุ ม นิ เ ทศ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา เป น กรรมการและ
เลขานุการ
ในกรณีเขตพื้นที่การศึกษาใดไมมีผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชนใหคณะกรรมการ
ประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู
ขอ 3 กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบปบริบูรณ
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๓๙

(3) เปนที่ยอมรับในเรื่องความซื่อสัตยและความยุติธรรม
(4) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(5) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(6) ไมเคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบวิชาชีพ
(7) ไมเคยไดรับโทษจําคุกพิพากษาถึงที่สุดให จําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิ ด ที่ ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เจาหนาที่หรือผูมีตําแหนงใด ๆ ในพรรคการเมือง
ขอ 4 การเลือกกรรมการตามขอ 2 (2) และการสรรหาและการเลือกกรรมการตามขอ 2 (3)
และ(4) มีหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1) การเลือกกรรมการตามขอ 2 (2) ใหผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐเลือกกันเอง
ใหเลือกจํานวนหนึ่งคน
(2) การสรรหาและการเลือกกรรมการตามขอ 2 (3) ใหผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
เอกชนเลือกกันเองใหเหลือจํานวนหนึ่งคน ในกรณีที่เขตพื้นที่การศึกษามีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชนมีเพียง
สองแหง ใหผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชนรวมกับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐเลือก
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชนผูใดผูหนึ่งเปนกรรมการ สําหรับเขตพื้นที่การศึกษาใดมีสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของเอกชนเพียงแหงเดียว ใหผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชนนั้นเปนกรรมการ
(3) การสรรหาและการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ 2 (4) ใหประธานกรรมการและ
กรรมการตามขอ 2 (2) (3) และ (5) เสนอชื่อผูที่สมควรเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามขอ 3 จํานวนสองเทาของกรรมการที่กําหนดตามขอ 2 (4) และใหผูที่ไดรับการเสนอชื่อ
เลือกกันเองใหเหลือจํานวนที่กําหนดตามขอ 2 (4) ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงตั้งผูไดรับ
การเลือกตาม (1) (2) และ (3) เปนกรรมการ
ขอ 5 รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดํา เนินการตามขอ 4 ใหเปนไปตามที่เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศกําหนด
ขอ 6 กรรมการตามขอ 2 (2) (3) และ (4) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามปและอาจ
ไดรับแตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได
ขอ 7 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการตามขอ 2 (2) (3) และ (4) พนจาก
ตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ 3
(4) คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาจํานวนไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเท า ที่ มี อ ยู มี ม ติ ใ ห อ อก เพราะมี ค วามประพฤติ เ สื่ อ มเสี ย บกพร อ งต อ หน า ที่ หรื อ หย อ น
ความสามารถ
ขอ 8 ในกรณีที่กรรมการตามขอ 2 (2) (3) และ (4) พนจากตําแหนงกอนครบวาระให
ดําเนินการเลือก สรรหาและเลือก และแตงตั้งกรรมการแทนภายในหกสิบวันนับแตวันที่ผูนั้นพนจากตําแหนง
เวนแตวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมดําเนินการก็ได
ในระหวางที่ยั งมิไดแตงตั้งกรรมการแทนตํา แหน งที่วาง ให คณะกรรมการประกอบด ว ย
กรรมการเทาที่มีอยู
ใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทน อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
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ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพนตําแหนงตามวาระ ใหดําเนินการเลือก สรรหาและเลือก
และแตงตั้งกรรมการชุดใหมภายในหกสิบวันนับแตวันที่ครบวาระและใหผูซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติ
หนาที่ตอไปจนกวากรรมการซึ่งแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
ขอ 9 ในวาระเริ่มแรก ใหดําเนินการเลือก สรรหาและเลือก และแตงตั้งกรรมการตามขอ 2
(2) (3) และ (4) ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ
ใหไว ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

อดิศัย โพธารามิก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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๔๑

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๐
______________
โดยที่มาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ กําหนดให
มีการตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบกับ
คํ า สั่ ง หั ว หน า คณะรั ก ษาความสงบแห ง ชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวั น ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่ อ ง การปฏิ รูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ที่กําหนดใหมีการกํากับ เรงรัด ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ ง านของส ว นราชการหรื อ หน ว ยงานและสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิก ารเป น ไปอย างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพเกิ ด ประโยชน สู ง สุ ด ต อ ทางราชการ และสอดคล อ งกั บ การบ ริ ห ารราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการตรวจ ติดตามประเมินผล
และนิเทศการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ ประกอบกับมาตรา ๒๐ วรรคหา แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการจึงออกระเบียบไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรีย กวา “ระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร วาดวยการตรวจราชการ การติด ตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการตรวจ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙”
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือ
แยงกับระเบียบนี้ ใหบังคับใชระเบียบนี้แทน
ข อ ๔ ระเบี ย บนี้ ใ ห ใ ช บั ง คั บ แก ส ว นราชการ หน ว ยงานในสั ง กั ด และในกํ า กั บ ดู แ ลของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ขอ ๕ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ
“สวนราชการ” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน และหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาและมีหนาที่ในการจัดการศึกษา
“หนวยงานการศึกษา” หมายความวา หนวยงานการศึกษาตามกฎหมาย วาดวยระเบียบขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
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“ผูรับการตรวจ” หมายความวา หนวยงานของรัฐ และเจาหนาที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหนาที่อยูในหนวยงานของรัฐ
ในสังกัด หรือในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ง โรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน
“เขตตรวจราชการ” หมายความวา พื้นที่การตรวจราชการตามระเบียบสํานั กนายกรัฐมนตรีวาดวย
การตรวจราชการ
“ผูตรวจราชการ” หมายความวา ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
“ผูชวยผูตรวจราชการ” หมายความวา ขาราชการที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายใหปฏิบัติ
หนาที่เปนผูชวยผูตรวจราชการ
ขอ ๖ ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด ๑
การตรวจราชการ
____________
ขอ ๗ การตรวจราชการ มีวัตถุประสงค ดังนี้
(๑) เพื่อชี้แจงนโยบาย ประสานงานและเรงรัดใหผูรับการตรวจ นําแผนการศึกษาแหงชาติแผนการ
บริหารราชการแผนดิน นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ไปจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ใหครบถวน
(๒) เพื่อติดตาม ประเมินผล และเสนอแนะการบริหารงบประมาณการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ
หลักการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษา และคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
(๓) เพื่อศึกษา วิเคราะห วิจัย ติดตามและประเมินผลระดับนโยบาย เพื่อนิเทศใหคําปรึกษาเพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนาแกสวนราชการและหนวยงานการศึกษา
(๔) เพื่อเรงรัดติดตามความกาวหนา ความสําเร็จ ปญหาอุปสรรค และเสนอแนะในการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการ
(๕) เพื่อตรวจเยี่ยม รับฟงหรือสดับตรับฟงทุกขสุข ความคิดเห็น นิเทศ ชวยเหลือ แนะนํา ชี้แจงให
เจาหนาที่มีสมรรถนะและขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ขอ ๘ การตรวจราชการ การติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาระดับกระทรวงเปนการตรวจ
ราชการ ศึกษา วิเคราะห วิจัย ติดตามและประเมินผลระดับนโยบาย เพื่อนิเทศใหคําปรึกษา และแนะนําเพื่อ
การปรั บ ปรุ งพัฒ นาเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน วยงานและเจ าหนาที่ในขอบเขตอํานาจหนาที่ของ
กระทรวงศึกษาธิการในฐานะผูสอดสองดูแลแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
การตรวจราชการจะตองไมกระทบกระเทือนตอสาระการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เปนนิติบุคคลที่สามารถดําเนินกิจการไดโดยอิสระพัฒนาระบบบริหาร
และการจัดการที่เปนของตนเอง มีความคลองตัวมีเสรีภาพทางวิชาการ และอยูภายใตการกํากับดูแลของสภา
สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น
ขอ ๙ ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการแตงตั้งผูตรวจราชการคนหนึ่ง เปนหัวหนาผูตรวจราชการมีหนาที่
ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูตรวจราชการ เพื่อใหการปฏิบัติงานของผูตรวจราชการเปนไปตามระเบียบนี้และจะให
มีรองหัวหนาผูตรวจราชการดวยก็ได
ขอ ๑๐ ใหนําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการตรวจราชการมาใชบังคับกับการตรวจราชการ
ของผูตรวจราชการโดยอนุโลม และใหผูตรวจราชการมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
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๔๓

(๑) สั่งเปนลายลักษณอักษร ใหผูรับการตรวจปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ใหถูกตองกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี หรือคําสั่งของนายกรัฐมนตรี
(๒) สั่งเปนลายลักษณอักษรใหผูรับการตรวจ ปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติงานใด ๆ ในระหวางการ
ตรวจราชการไวกอน หากเห็นวาจะกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการหรือประชาชน อยา งรายแรงและ
เมื่อผูตรวจราชการไดสั่งการดังกลาวแลวใหรายงานผูบังคับบัญชาเพื่อทราบหรือพิจารณาโดยดวน
(๓) สั่งใหผูรับการตรวจชี้แจง ใหถอยคํา หรือสงเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่ อ
ประกอบการพิจารณา
(๔) สอบขอเท็จจริง สืบสวนขอเท็จจริง หรือสดั บตรับฟงเหตุการณ เมื่อไดรับการรองเรียนหรือเมื่อมี
เหตุอันควร โดยประสานการดําเนินงานกับหนวยงานตรวจสอบอื่น ๆ เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน หรือปญหาอุปสรรคของผูรับการตรวจ
(๕) ศึกษา วิเคราะห วิจัย ติดตามและประเมินผลระดับนโยบายเพื่อนิเทศใหคําปรึก ษาแนะนําเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนา
(๖) แต ง ตั้ ง บุ ค คลหรื อ คณะทํ า งานเพื่ อ สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานตามอํ า นาจหน า ที่ ไ ด ต ามความ
เหมาะสม
(๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
ขอ ๑๑ ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายขาราชการปฏิบัติหนาที่ผูชวยผูตรวจราชการ โดยใหมี
หนาที่ ดังนี้
(๑) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และจัดทํารายละเอียดขอมูลนโยบาย แผนงาน งานโครงการ จุดเนน
และประเด็นการตรวจราชการ ในระดับเขตตรวจราชการ
(๒) จัดทําและประสานแผนปฏิบัติการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการประจําป
รวมกับสํานักงานศึกษาธิการภาคและหนวยงานสนับสนุนการตรวจราชการ ในระดับเขตตรวจราชการ
(๓) จัดทําแนวทางการตรวจราชการประจําปในระดับเขตตรวจราชการ
(๔) ประสานและสนับสนุนขอมูลดานการศึกษา ระเบียบ กฎหมาย และขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของ
ประกอบการปฏิบัติราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
(๕) รวมปฏิบัติการตรวจราชการกับผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และประสานการตรวจ
ราชการกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
(๖) จัดทํารายงานผลการตรวจราชการ หลักการตรวจราชการเสนอผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อรายงานผูบริหารระดับสูง
(๗) จัดทํารายงานผลการตรวจราชการภาพรวมและรายรอบรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
(๘) ติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ ขอสั่งการ ของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
และผูบริหารระดับสูงในระดับเขตตรวจราชการ
(๙) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
ทั้งนี้ จํ า นวน หลั กเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งผู ชวยผูตรวจราชการตามวรรคหนึ่ง ให เป นไปตามที่
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกําหนด
ขอ ๑๒ ใหกระทรวงศึกษาธิการ จัดใหมีสํานักงานผูตรวจราชการเปนที่ปฏิบัติงานประจําของผูตรวจ
ราชการ โดยใหมีบุคลากรสนับสนุนในการปฏิบัติงานตามสมควร
ขอ ๑๓ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือหัวหนาสวนราชการอาจ
มอบอํานาจการบริหารงานทั่วไป บริหารงานบุคคล บริหารงานวิชาการ บริหารงบประมาณ ตามที่กฎหมาย
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กําหนดใหผูตรวจราชการปฏิบัติราชการแทนในพื้นที่เขตตรวจราชการที่รับผิดชอบตามความจําเปนและความ
เหมาะสมได
ขอ ๑๔ ใหสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีอํานาจ
หนาที่ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ขอ ๑๕ ใหผูรับการตรวจ มีหนาที่ ดังนี้
(๑) อํานวยความสะดวก และใหความรวมมือในการปฏิบัติงานแกผูตรวจราชการ หรือผูทําหนาที่
ตามที่ไดรับมอบหมาย
(๒) จัดเตรียมบุคคล เอกสาร หลักฐาน ในการปฏิบัติงานใหครบถวนสมบูรณ พรอมที่จะรับการตรวจ
(๓) ชี้แจงหรือตอบคําถาม พรอมทั้งใหขอมูลใด ๆ อันเปนประโยชนตอการตรวจราชการ
(๔) จัดใหมีสมุดตรวจราชการตามแบบที่กฎหมายหรือระเบียบกําหนด
(๕) ปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติงานใด ๆ ที่ผูตรวจราชการไดตรวจและแนะนําในระหวา งการตรวจ
ราชการ หากไมสามารถปฏิบัติได ใหรายงานผูบังคับบัญชาเพื่อทราบหรือพิจารณาและรายงานใหผู ต รวจ
ราชการทราบภายในสิบหาวัน
(๖) รายงานความกาวหนา ความสําเร็จของผลการดําเนินงานตามขอสั่งการหรือขอเสนอแนะของ
ผูตรวจราชการตอผูบังคับบัญชา และผูตรวจราชการ
(๗) ดําเนินการอื่นใดที่เปนประโยชนในการตรวจราชการ
ขอ ๑๖ ในระหวางการตรวจราชการแตละครั้ง ถาผูตรวจราชการพบเห็นปญหา อุปสรรคหรือแนวโนม
ที่จะเกิด ผลกระทบตอการบริ หารจัดการศึกษาหรือประเทศโดยสว นรวม หรือตอผลสั มฤทธิ์ของนโยบาย
โครงการหรือแผนงาน ใหรีบทํารายงานโดยสรุปพรอมขอเสนอแนะตอหัวหนาหนวยงานผูรับการตรวจเพื่อ
ดําเนินการแกไขใหลุลวงโดยเร็วแลวแจงใหผูตรวจราชการทราบภายในสามสิบวันนับแตไดรับรายงานจาก
ผูตรวจราชการ
ขอ ๑๗ ในการตรวจราชการตามขอ ๑๖ เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจราชการแตละคราว ใหผูตรวจราชการ
รายงานผลการตรวจราชการตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการผานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ขอ ๑๘ เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดสั่งการหรือมีความเห็นในรายงานผลการตรวจ
ราชการเปนประการใดแลว ใหสวนราชการหรือหนวยงานการศึกษาที่เกี่ยวของรับไปดําเนินการและรายงานให
ทราบโดยเร็ว
หมวด ๒
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
__________
ขอ ๑๙ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา มีวัตถุประสงค ดังนี้
(๑) เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามภารกิจและนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
(๒) เพื่อใหคําปรึกษา แนะนํา และขอเสนอแนวทางเพื่อการปรับปรุงพัฒนาเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ของหนวยงานและเจาหนาที่
(๓) เพื่อการบริการงบประมาณในการบริหารจัดการศึกษาของสวนราชการและหนวยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการใหมีประสิทธิภาพ
(๔) เพื่อใหความเห็นเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
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๔๕

ขอ ๒๐ ใหมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
จํานวนสิบเกาคน ประกอบดวย
(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตําแหนง จํานวนหกคน ไดแก ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาการศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(๓) กรรมการที่เปนผูแทนผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํานวนสองคน
(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนเกาคน ซึ่งแตงตั้งจากผูที่มีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ สู ง ในด า นการศึ ก ษาปฐมวั ย ด า นการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ด า นการอุ ด มศึ ก ษา ด า นการ
อาชีวศึกษา ดานการศึกษาเอกชน ดานการวิจัยและประเมินผล ดานการบริหารการศึกษา ดานศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม และดานเศรษฐกิจ การเงินและงบประมาณ ดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานรวมกัน
(๕) ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล เปนกรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ จํานวน หลักเกณฑ และวิธีการไดมาของคณะกรรมการใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น
ขอ ๒๑ ใหคณะกรรมการตามขอ ๒๐ มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบาย เกณฑมาตรฐาน ระบบการติดตามตรวจสอบประเมินผล และแผนการตรวจ
ราชการประจําป แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
(๒) กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
(๓) กํ า กั บ ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของส ว นราชการสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการ
(๔) กํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และเสนอแนะการบริหารงบประมาณของสวนราชการสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
(๕) พิจารณาใหความเห็นชอบ และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานผลการตรวจราชการ การรายงาน
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
(๖) สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบ และการศึกษา วิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
(๗) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพื่อดําเนินการใด ๆ ตามที่คณะกรรมการกําหนด
(๘) ดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวของกับการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ ๑
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ระดับสวนราชการ
____________
ขอ ๒๒ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับสวนราชการ เปนการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาที่อยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการนั้น ๆ ตามภารกิจและตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยใหสวนราชการดําเนินการ ดังนี้
(๑) กําหนดแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจั ดการศึกษา การใชจายงบประมาณ
การจัดการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานการศึกษาในสังกัด
(๒) ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของ
หนวยงานการศึกษาในสังกัด
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(๓) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของหนวยงานการศึกษาใน
สังกัดไปยังคณะกรรมการ
สวนที่ ๒
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ระดับสํานักงานศึกษาธิการภาค
___________
ขอ ๒๓ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับภาคเปนการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการจัดการศึกษาที่อยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานศึกษาธิการภาคนั้น ๆ ตามภารกิจและตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยใหสํานักงานศึกษาธิการภาคดําเนินการ ดังนี้
(๑) กําหนดแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา การใชจายงบประมาณ
การจัดการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
(๒) ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของ
หนวยงานการศึกษา
(๓) ใหคําแนะนําหรือขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงระบบการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาและ
ขอเสนอเพื่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาระดับจังหวัด
(๔) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับภาคไปยังคณะกรรมการ
(๕) ติดตาม ตรวจสอบ เฝ าระวังเหตุก ารณต า ง ๆ ที่มีผ ลกระทบและรายงานผลกระทบผลการ
ดําเนินการตอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสวนราชการที่เกี่ยวของ
(๖) จัดทําขอมูลสารสนเทศ เพื่อประโยชนในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ในระดับภาค
(๗) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย
สวนที่ ๓
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ระดับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
_________
ข อ ๒๔ การติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาระดั บ จั ง หวั ดเป น การติ ดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาและการนิเทศการศึกษาที่อยูในจังหวัดนั้น ๆ ตามภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการโดยใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดดําเนินการ ดังนี้
(๑) กําหนดแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของหนวยงานการศึกษา
ในระดับจังหวัด
(๒) ศึกษา วิเคราะห วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของหนว ยงาน
การศึกษาในระดับจังหวัด
(๓) จัดทําขอมูลสารสนเทศ เพื่อประโยชนในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ในระดับในระดับจังหวัด
(๔) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ของหนวยงานการศึกษาในสังกัดและจัดทํารายงานเสนอตอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค
(๕) ติดตาม ตรวจสอบ เฝ าระวังเหตุการณตาง ๆ ที่มีผลกระทบและรายงานตอผู ตรวจราชการ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสวนราชการที่เกี่ยวของ
(๖) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย
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คูมือการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

๔๗

สวนที่ ๔
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
____________
ขอ ๒๕ การติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาเปนการศึกษา วิเคราะห
วิจั ย นิ เทศ ติดตาม และประเมินผลการบริ หารและการดําเนิ นการ โดยมุงผลสั มฤทธิ์ของหนว ยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมการรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลจากหนวยงาน
ภายนอก
ขอ ๒๖ ใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ตามกฎกระทรวงวาดวยการ กําหนด จํานวน หลักเกณฑ และวิธีการไดมาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) สงเสริม สนับสนุนใหการนํามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มากําหนดเปนแนวทางในการติดตาม
ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดําเนินการของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
(๒) กําหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห วิจัย การบริหารและการดําเนินการของหนวยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
(๓) พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์
ของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
(๔) ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดําเนินการตามแผนที่กําหนด
(๕) รับทราบผลการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดําเนินการตามแผนและให
ขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
(๖) สงเสริมใหมีการประสานงานการติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึ กษากับคระกรรมการและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
(๗) แตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาตามความจําเปน
(๘) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๒๗ ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินการ ดังนี้
(๑) มอบหมายศึกษานิเทศก หรือขาราชการอื่นในสังกัด ทําหนาที่ติดตาม ประเมินผลและนิ เทศ
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๒) จัดทําแผนการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาประจําป ใหสอดคลองกับ แผนปฏิ บัติ
ราชการของหนวยงานเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา แลวแจงใหสถานศึกษาในสังกัดทราบ
(๓) ศึกษา วิเคราะห วิจัย ดําเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา การบริการการศึกษา
โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการเตรียมการรับการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลจากหนวยงานภายในและภายนอก
(๔) รายงานผลการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเสนอผูบังคับบัญชาและคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
(๕) ประสานใหหนวยงานและเจาหนาที่ เพื่อชี้แจง ใหถอยคําหรือสงเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน
(๖) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย
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๔๘

คูมือการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

หมวด ๓
เบ็ดเตล็ด
_________
ข อ ๒๘ ในกรณี ที่ บุ ค คลใดหรื อ หน ว ยงานในสั ง กั ด หรื อ หน ว ยงานในกํ า กั บ ดู แ ล ข อง
กระทรวงศึกษาธิการใด ไมปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการหรือไมดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ ให
ผูบังคับบัญชารายงานไปยังคณะกรรมการ
ข อ ๒๙ เพื่ อ ประโยชน ใ นการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ให ส ว นราชการ หนวยงานการศึกษา หรือผู รับ ตรวจราชการ ขอความร วมมือหรือ
ประสานขอมูลที่เกี่ยวของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของได
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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คูมือการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

๔๙

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง วิธีการสรรหา และการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจําป ๒๕๖๐
*******************
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ แหงกฎกระทรวง กําหนดจํานวน หลักเกณฑ และวิธีการไดมา
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่ การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
จึงประกาศวิธีการสรรหา และการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา ประจําป ๒๕๖๐ ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้
“กฎกระทรวง” หมายถึ ง กฎกระทรวง กํ าหนดจํ านวน หลั กเกณฑ และวิ ธี การได มาของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
“คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา”
หมายถึง คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จํานวน ๑๘๓ เขต และของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จํานวน ๔๒ เขต
“ผู อํ านวยการสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา” หมายถึ ง ผู อํ านวยการสํ านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษา หรือ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“ประธานคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและการเลือก” หมายถึง ประธานคณะกรรมการ
ดําเนินการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขต
พื้นที่การศึกษา
“คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและการเลือก” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสรรหา
และการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
“ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ ” หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
ในสังกัดแตละสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“ผูบ ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน” หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของเอกชนในแตละเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน (ผูอํานวยการ)
ขอ ๒ จํานวนคณะกรรมการ องคประกอบของคณะกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
วาระการดํารงตํ าแหน ง การพนจากตําแหน งของคณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิ เทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาใหเปนไปตามกฎกระทรวง
วิธีการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ที่เปนผูแทนผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ ผูแทนผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน และผูทรงคุณวุฒิ
ใหเปนไปตามประกาศฉบับนี้
ขอ ๓ ใหแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและการเลือก
๓.๑ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แตงตั้งคณะกรรมการดํา เนินการสรรหาและ
การเลือก จํานวน ๓ ถึง ๕ คน
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๕๐

คูมือการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

๓.๒ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการขึ้น คณะหนึ่ง จํานวน ๓ ถึง ๕ คน
โดยใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนประธาน เพื่อทําหนาที่วินิจฉัยปญหาที่เกิดจากการดําเนินการ
สรรหาและการเลือกกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ตามประกาศนี้
ขอ ๔ การสรรหาและการเลือกกรรมการที่เปนผูแทนผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
ดําเนินการดังนี้
ใหคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและการเลือก จัดใหผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
รั ฐ สั ง กั ด เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา มี ก ารเลื อ กกั น เองเป นกรรมการติด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และนิ เ ทศ
การศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน ๑ คน
กรณีที่มีผูไดรับการเลือกมีคะแนนสูงสุดเทากันมากกวา ๑ คน ใหผูที่ไดรับคะแนนสูงสุดเลือก
กันเองจนกวาจะใหเหลือ ๑ คน
ขอ ๕ การสรรหาและการเลือกกรรมการที่เปนผูแทนผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน
ดําเนินการดังนี้
(๑) ใหคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและการเลือก จัดใหผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษามีการเลือกกันเองเปนกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน ๑ คน
(๒) กรณี เขตพื้ นที่ การศึ กษามี สถานศึ กษาขั้ นพื้ นฐานของเอกชนเพี ยงสองแห งให ผู บริ หาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชนรวมกับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐเลือกผูบริหารสถานศึกษาของ
เอกชนผูใดผูหนึ่งเปนกรรมการ
(๓) สําหรับในเขตพื้นที่การศึกษาใดมีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชนเพียงแหงเดียวใหผูบริหาร
สถานศึกษาของเอกชนนั้นเปนกรรมการ
ขอ ๖ การสรรหาและการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
(๑) ใหประธานคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและการเลือกแจงให คณะกรรมการ ตามขอ ๒
(๑) (๒) (๓) และ (๕) แหงกฎกระทรวง เสนอชื่อผูที่สมควรเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีคุณสมบัติ และไมมี
ลักษณะตองหาม ตามขอ ๓ แหงกฎกระทรวงโดยแตละคนเสนอชื่อผูมีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณสูงในดานการศึกษาปฐมวัย ดานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการวิจัยและประเมินผล ดานการบริหาร
การศึกษา ดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ไดไมเกิน ๕ คน
(๒) ใหคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและการเลือก ตรวจสอบคุณสมบัติของผูไดรับการเสนอชื่อ
ใหถูกตองทุกคน แลวนํารายชื่อผูที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎกระทรวง เสนอชื่อใหคณะกรรมการ
ตามขอ ๒ (๑) (๒) (๓) และ (๕) แหงกฎกระทรวงเพื่อดําเนินการใหเหลือ จํานวน ๑๐ คน
(๓) ใหคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและการเลือกดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับการ
คัดเลือกตามขอ ๖ (๒) เลือกกันเอง ใหเหลือจํานวน ๕ คน
ขอ ๗ ใหประธานคณะกรรมการดําเนินการสรรหา และการเลือก นํารายชื่อกรรมการ ที่ไดรับ
การคัดเลือกและผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับการเลือกกันเองแลว เสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศรายชื่อผูไดรับการสรรหาและการเลือกเปนกรรมการตามขอ ๔ ขอ ๕ และ ขอ ๖ ตามประกาศนี้
ตามระยะเวลาขั้นตอนและดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษาภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
ขอ ๘ อํานาจการตีความและวินิจฉัยปญหา
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ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอํานาจตีความและวินิจฉัย ปญหาอันเกี่ยวกับ
กฎกระทรวง และการดําเนินการใด ๆ ตามประกาศนี้ การตีความและวินิจฉัยปญหาดังกลาวใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางสุจิตรา พัฒนภูมิ)
รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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คูมือการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ ๒๗๗ / 2560
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานทบทวนบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
-----------------------------ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนบทบาทหน าที่ ของคณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ ประเมิ นผล และนิ เทศการศึ กษาของเขตพื้ นที่
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อทบทวนบทบาทหนาที่และพัฒนาแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงแตงตั้ง
คณะทํ างานทบทวนบทบาทหน าที่ ของคณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ ประเมิ นผล และนิ เทศการศึ กษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ดังรายชื่อตอไปนี้
ที่ปรึกษา
1. นายการุณ สกุลประดิษฐ
2. นายบุญรักษ ยอดเพชร
3. นายอํานาจ วิชยานุวัติ
4. นายณรงค แผวพลสง
5. นายพิธาน พื้นทอง

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ปรึกษาดานพัฒนาระบบเครือขายและการมีสวนรวม
คณะทํางาน

1. นายชลํา อรรถธรรม
ประธาน
ผูอํานวยการสํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. นายกําจัด คงหนู
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 (ประธานคลัสเตอรที่ 1)
3. นายสุเมธี จันทรหอม
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี (ประธานคลัสเตอรที่ 2)
4. นายไสว สารีบท
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 (ประธานคลัสเตอรที่ 3)
5. นายทวีพล แพเรือง
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 (ประธานคลัสเตอรที่ 4)
6. วาที่ ร.อ.วิสาร ปญญชุณห
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม (ประธานคลัสเตอรที่ 5)
/ 7. นายชุมพล...
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๕๓

7. นายชุมพล ศรีสังข
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 (ประธานคลัสเตอรที่ 6)
8. นายนิสิต ชายพักตร
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 (ประธานคลัสเตอรที่ 7)
9. นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคลว
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 (ประธานคลัสเตอรที่ 8)
10. นายธงชัย มั่นคง
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 (ประธานคลัสเตอรที่ 9)
11. นายประกอบ จันทรทิพย
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 (ประธานคลัสเตอรที่ 10)
12. นายเทวรัฐ โตไทยะ
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 (ประธานคลัสเตอรที่ 11)
13. นายสายัณห ผานอย
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ประธานคลัสเตอรที่ 12)
14. นายอดุลย กองทอง
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (ประธานคลัสเตอรที่ 13)
15. นายกิตติ บุญเชิด
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (ประธานคลัสเตอรที่ 14)
16. นายสุทิน แกวพนา
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1 (ประธานคลัสเตอรที่ 15)
17. นายนพรัตน อูทอง
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 (ประธานคลัสเตอรที่ 16)
18. นายประพฤทธิ์ สุขใย
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 (ประธานคลัสเตอรที่ 17)
19. นายทองสุข อยูศรี
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 (ประธานคลัสเตอรที่ 18)
20. นางอนงค เชาวนะกิจ
กรรมการ
ขาราชการบํานาญ
21. นายประไพ รัตนไพจิต
กรรมการ
ขาราชการบํานาญ
22. นายชูชาติ ทรัพยมาก
กรรมการ
ขาราชการบํานาญ
23. นายธเนศ ขําเกิด
กรรมการ
ขาราชการบํานาญ
24. นายชัยอนันต แกนดี
กรรมการ
ขาราชการบํานาญ
/ 25. นายศักดิ์สิทธิ.์ ..
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คูมือการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

25. นายศักดิ์สิทธิ์ ขัตติยาสุวรรณ
กรรมการ
ขาราชการบํานาญ
26. นายประไพ สุนทรมัจฉะ
กรรมการ
ขาราชการบํานาญ
27. นางสุนิดา ศุภอักษร
กรรมการ
ขาราชการบํานาญ
28. นายเสถียร เที่ยงธรรม
กรรมการ
ขาราชการบํานาญ
29. ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการ
หรือผูแทน ทั้ง 18 คลัสเตอร
30. ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
หรือผูแทน ทั้ง 18 คลัสเตอร
31. ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
กรรมการ
หรือผูแทน ทั้ง 18 คลัสเตอร
32. นางเกศรี วิวัฒนปฐพี
กรรมการ
ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
33. นางรัสรินทร ชุติวิบลู ยฉัตร
กรรมการ
ผูอํานวยการกลุมติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคใต
3๔. นายอรุณ พรหมจรรย
กรรมการ
ผูอํานวยการกลุมติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3๕. นางอังคณา สุขเสวี
กรรมการ
ผูอํานวยการกลุมติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเหนือ
3๖. นางปณิชา นัยเพียร
กรรมการ
ผูอํานวยการกลุมติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคกลางและกรุงเทพมหานคร
3๗. นางกนกกร เอี่ยมกระสินธุ
กรรมการ
ผูอํานวยการกลุมบริหารทั่วไป
๓๘. นายนริศว ปรารมย
กรรมการ
ผูอํานวยการกลุมวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ
๓๙. นางนงลักษณ วิไลวงศเสถียร
กรรมการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
4๐. นางสดใส นิยมจันทร
กรรมการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
4๑. นายวิชัย รัศมีดารา
กรรมการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
๔๒. นางสาวมณฑกานติ์ แกวพฤกษ
กรรมการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
/ ๔๓. นางสาวอังคณา...
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4๓. นางสาวอังคณา เหวาวิทย
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
4๔. นางสาวธนัญญา แสงทอง
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
4๕. นางศิริพร สาตยศ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
4๖. นางกัลยา แซลิ่ม
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
47. นายธัชชัย จุยคลัง
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
48. นายฉัตรชัย หวังมีจงมี
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
49. นางสาวอุบลพรรณ มีจิตต
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
50. นางสาวกริษฐา เจริญเลิศ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
51. นางสาวกัญญาภัค ชัยธิ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
52. นางวรนุช ศรีพุทธิบาล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
53. นางสาวอรกมล พรหมกุล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
54. นางสาวณฐมน ไชยเกตุ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
55. นางวิภาวดี บานแยม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
56. นางสาวปุญญาพัฒน เปลี่ยนศรีเพ็ชร
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
57. นางสาวกาญจนาภรณ มุขดารา
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการกระจายอํานาจ
58. นายชัชวาลย ไชยบุญญานุภาพ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
59. นางสาวเพ็ญพิมล เพ็ชรดี
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
60. นางสาววรรณสุภา เฉลิมชีพ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

๕๕

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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61. นางสาวศศิรภัทร พิพัฒนธนพงศา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
62. นางจตุพร เรียงความ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
63. นายปวริศ กิจกิ่ง
พนักงานธุรการ ส.4
64. นายสมเกียรติ บรรจง
ชางไฟฟา ส.4

กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่ พิจารณาทบทวนบทบาทหนาที่และพัฒนาแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อใหเกิดการนําไปสู
การปฏิบัติอย างเป น รูปธรรม เปนระบบ มีประสิทธิภาพ สงผลตอการยกระดับคุณภาพการศึกษา และให
คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งปฏิบัติตามหนาที่ท่ีไดรับมอบหมายใหเกิดความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ พ.ศ. 2560

(นายอํานาจ วิชยานุวัติ)
ผูชวยเลขาการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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๕๗

คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ ๑๓๙๓/ ๒๕๖๐
เรื่อง คณะทํางานจัดทําแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
*******************
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอนุมัติใหสํานักติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดําเนินงานโครงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการขององคคณะบุคคล
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเปนเครือขายการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร นั้น
ในการนี้ เพื่อใหการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เกิดประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ ตามหลักการมีสวนรวมและหลักการ
ใชมาตรฐานการศึกษาพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงเห็นควรแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแนวทาง
การดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
(ก.ต.ป.น.) ประกอบดวย
ที่ปรึกษา
นายการุณ สกุลประดิษฐ
นายบุญรักษ ยอดเพชร
นายชลํา อรรถธรรม

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูอํานวยการสํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะทํางาน

1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายชูชาติ ทรัพยมาก
ขาราชการบํานาญ
นายเทียนชัย จูเจี่ย
ขาราชการบํานาญ
นายศักดิ์สิทธิ์ ขัตติยาสุวรรณ
ขาราชการบํานาญ
นางอนงค เชาวนะกิจ
ขาราชการบํานาญ
นายเสถียร เที่ยงธรรม
ขาราชการบํานาญ
นายกําจัด คงหนู
ผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
7. นายโกวิท เพลินจิตร
ผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
8. นายธงชัย มั่นคง
ผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒

ประธานคณะทํางาน
รองประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
/๙. นายพิสุทธิ์
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9. นายพิสุทธิ์ แสนเมือง
รองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต ๒
คณะทํางาน
10. นายปยะพงษ ผลาจันทร
รองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑
คณะทํางาน
11. นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย
รองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑
คณะทํางาน
12. นางเกศรี วิวัฒนปฐพี
ศึกษานิเทศก
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
คณะทํางาน
13. นายสุทธิ สุวรรณปาล
ศึกษานิเทศก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
คณะทํางาน
14. นายกิตติพศ ศิริสูตร
ศึกษานิเทศก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
คณะทํางาน
15. นางสุทินี กรินทรากุล
ศึกษานิเทศก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒
คณะทํางาน
16. นางสาวกัญญาภัค มูลศรีแกว
ศึกษานิเทศก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
คณะทํางาน
17. นายวิวรรธน โตเหมือน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
คณะทํางาน
18. นายธานินทร ขอยแกว
ผูอํานวยการโรงเรียนบานสองอนามัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต ๒
คณะทํางาน
19. นางสาวธัญญนัน แกวเกิด สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา คณะทํางาน
20. นางสาวพรพรรณ ศศิวงศ กลุมพัฒนาระบบบริหาร สพฐ.
คณะทํางาน
21. นางรัสรินทร ชุติวิบูลยฉัตร
สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะทํางาน
22. นายอรุณ พรหมจรรย
สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะทํางาน
23. นางอังคณา สุขเสวี
สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะทํางาน
24. นางปณิชา นัยเพียร
สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะทํางาน
25. นายนริศว ปรารมย
สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะทํางาน
26. นางกนกกร เอี่ยมกระสินธุ
สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะทํางาน
27. นายชัชวาลย ไชยบุญญานุภาพ
สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะทํางาน
/๒๘. นางสาวมนทกานติ์...
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คูมือการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

28. นางสาวมนทกานติ์ แกวพฤกษ
สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
29. นางกัลยา แซลิ่ม
สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
30. นางสาวสาลินี เลิศอัคฆากร
สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
31. นายธัชชัย จุยคลัง
สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
32. นายไชยา อินทะเสน
สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
33. นางสาวอริศรา ตระกูลวารีสุข
สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
34. นางสาวปณิธิภัธน พรหมประสาธน
สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
35. นางสาวรุงทิวา งามตา
สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
36. นางอรอุมา หวังมีจงมี
สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
37. นางสาวอุบลพรรณ มีจิตต
สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
38. นางสาวนาราทิพย ทองโสภา
สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
39. นางสาวสินีนาถ เศวตสุพร
สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
40. นางสาวกาญจนาภรณ มุขดารา
สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
41. นางสาววรรณสุภา เฉลิมชีพ
สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
42. นางสาวศศิรภัทร พิพัฒธนพงศา
สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
43. นางสาวเพ็ญพิมล เพ็ชรดี
สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
44. นางจตุพร เรียงความ
สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๕๙

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
/๔๕. นายสมเกียรติ...
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๖๐

คูมือการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

45. นายสมเกียรติ บรรจง
สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
46. นายเรวัต รักพันธ
สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

มีหน าที่ ทบทวนกฎหมายที่เกี่ ยวข อง พัฒนา ปรับปรุงขอมู ล แนวทางการดําเนินงานของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ใหเปนปจจุบัน
เพื่อเปนแนวทางนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เปนระบบ มีประสิทธิภาพ และใหคณะกรรมการที่ไดรั บ
การแตง ตั้ง ปฏิบัติต ามหนา ที่ที่ไ ดรับ มอบหมายให เ กิด ความเรีย บรอ ย มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน
สูงสุดแกทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายบุญรักษ ยอดเพชร)
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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คูมือการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

๖๑

คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ ๑๒๔๔ / ๒๕๖๑
เรื่อง คณะทํางานจัดทําคูมือการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
*******************

ดวย สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรับงบประมาณในปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ใหดําเนินโครงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการขององคคณะบุคคลในสํานักงานเขต
พื้นที่ก ารศึก ษาเพื่อ เปน เครือ ขา ยการพัฒ นาประสิท ธิภ าพการบริห าร เพื่อ จัด ทํา มาตรฐานการบริ ห าร
จัดการขององคคณะบุคคลในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และติดตามและประเมินผลการบริหาร
จัดการองคคณะบุคคลในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ในการนี้ เพื่อใหการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เกิดประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ ตามหลักการมีสวนรวมและ
หลักการใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงเห็นควรแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา
คูมือการดําเนิ นงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิ เทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประกอบดวย
นายบุญรักษ ยอดเพชร
นางสาวอุษณีย ธโนศวรรย
นางเกศทิพย ศุภวานิช

10:40 AM

ที่ปรึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐานรักษาราชการ
แทนผูอํานวยการสํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะทํางาน
๑. นายเทียนชัย
๒. นายศักดิ์สิทธิ์
๓. นางอนงค
๔. นายชูชาติ
๕. นายเสถียร
๖. นายกิตติศักดิ์
๗. นายโกวิท

จูเจี่ย
ขัตติยาสุวรรณ
เชาวนะกิจ
ทรัพยมาก
เที่ยงธรรม
นานชา
เพลินจิตร

๘. นายพิสุทธิ์

แสนเมือง
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ขาราชการบํานาญ
ประธานคณะทํางาน
ขาราชการบํานาญ
คณะทํางาน
ขาราชการบํานาญ
คณะทํางาน
ขาราชการบํานาญ
คณะทํางาน
ขาราชการบํานาญ
คณะทํางาน
ขาราชการบํานาญ
คณะทํางาน
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คณะทํางาน
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คณะทํางาน
ประถมศึกษาเลย เขต ๓
/๙. นายสมเกียรติ…

3/23/19 3:57 PM
3/23/19 10:40 AM

๖๒

คูมือการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

๙. นายสมเกียรติ

ชิดไธสง

๑๐. นายทวี

ทะนอก

๑๑. นายสุวิทย

มุกดาภิรมย

๑๒. นายวิบูลย

ทานุชิต

๑๓. นายธีระวัฒน

วรรณนุช

๑๔. นายดําหริ

งิมสันเทียะ

๑๕. นายบูรพา

พรหมสิงห

๑๖. นายวีระพงษ

ไตรศิวะกุล

๑๗. นายชาตรี

ดีทองหลาง

๑๘. นายปยะพงษ

ผลาจันทร

๑๙. นายมนตชัย

วุฒิพงศ

๒๐. นางเกศรี
๒๑. นายสุทธิ

วิวัฒนปฐพี
สุวรรณปาล

๒๒. นางสาวกัญญาภัค มูลศรีแกว
๒๓. นางนงคนุช

อุทัยศรี

๒๔. นางสาวนุตอนงค

ทัดบัวขํา

๒๕. นางสาวศิริจันทร

ศรีนวลนัด

๒๖. นายนิติธร

ปลวาส

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คณะทํางาน
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คณะทํางาน
ประถมศึกษาสมุทรสาคร
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คณะทํางาน
ประถมศึกษาลําพูน เขต ๑
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คณะทํางาน
ประถมศึกษาลําปาง เขต ๒
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คณะทํางาน
มัธยมศึกษา เขต ๓
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คณะทํางาน
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คณะทํางาน
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คณะทํางาน
มัธยมศึกษา เขต ๒๙
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คณะทํางาน
มัธยมศึกษา เขต ๓๓
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คณะทํางาน
ประถมศึกษานครพนม เขต ๑
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คณะทํางาน
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต ๑
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
คณะทํางาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คณะทํางาน
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
คณะทํางาน
เขต ๒๘
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
คณะทํางาน
ระยอง เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
คณะทํางาน
นนทบุรี เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
คณะทํางาน
สมุทรสงคราม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒
ชวยราชการหนวยศึกษานิเทศก สพฐ.
คณะทํางาน
/๒๗. นางเยาวภา...
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คูมอื การดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

๒๗. นางเยาวภา

สิงหเสม

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตรัง เขต ๑
๒๘. นางนงนุช
อนันตวัฒนชัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต ๓
๒๙. นางดวงดาว
เหลื่อมศรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต ๑
๓๐. นายสุรินทร
หลาหา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕
๓๑. นางสาวอรสุธี
คงมา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต ๑
๓๒. นางวราภรณ
แกวสีขาว
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต ๒
๓๓. นายอิสทนนท
อีแต
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕
๓๔. นายพรเทพ
รูแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
๓๕. นายทศพล
วงษเนตร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๓๖. นายกนก
คลายมุข
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๒
๓๗. นางสาวเพ็ญพรรณ กรึงไกร
ผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัยและประเมินผล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา ๒
๓๘. นางนาฎธยาน
รอดสน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓
๓๙. นายนิยอ
บาฮา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต ๓
๔๐. นางกาญจนา
นิยมนา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต ๒
๔๑. นายวิจิตร
บัวใหญ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สิงหบุรี
๔๒. นางสาวสุขวรรณ ทองสุข
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สิงหบุรี
๔๓. นายพีระวัฒน
เศวตรพัชร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
๔๔. นางสาวฑติพร
เหิดขุนทด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
๔๕. นางเสมา
บุงทอง
ศึกษาธิการจังหวัดขอนแกน
๔๖. นางชนกนาถ
วงศคําจันทร ศึกษาธิการจังหวัดขอนแกน

๖๓

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

/๔๗. นายจรัสธชัย...
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๖๔

คูมือการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

๔๗. นายจัรสธชัย

เสิกภูเขียว

โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐
๔๘. นางจิรกานต
สุภสร
โรงเรียนธาตุโพนทองพิทยาคาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐
๔๙. นางอังคณา
สุขเสวี
สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
๕๐. นายชัชวาลย
ไชยบุญญานุภาพ สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
๕๑. นางกนกกร
เอี่ยมกระสินธุ สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
๕๒. นางนงลักษณ
วิไลวงศเสถียร สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
๕๓. นางกัลยา
แซลิ่ม
สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
๕๔. นางสาวนาราทิพย ทองโสภา
สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
๕๕. นางสาวกาญจนาภรณ มุขดารา
สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
๕๖. นางสาวศศิรภัทร พิพัฒนธนพงศา สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
๕๗. นางสาวเพ็ญพิมล เพ็ชรดี
สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
๕๘. นางจตุพร
เรียงความ
สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
๕๙. นางสาววรรณสุภา เฉลิมชีพ
สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
๖๐. นายปวริศ
กิจกิ่ง
สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
และเลขานุการ
คณะทํางาน
และผูชวยเลขานุการ
คณะทํางาน
และผูชว ยเลขานุการ
คณะทํางาน
และผูชว ยเลขานุการ
คณะทํางาน
และผูชวยเลขานุการ
คณะทํางาน
และผูชวยเลขานุการ

ใหมีหนาที่ จัดทําคูมือการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ตามจุดประสงคของโครงการ
ทัง้ นี้ ตั้งแตวันที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางสาวอุษณีย ธโนศวรรย)
รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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คูมือการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

๖๕

คณะผู้จดั ทา
นางเกศทิพย์ ศุภวานิช

ผู้อานวยการสานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางนงลักษณ์ วิไลวงศ์เสถียร

สานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายชัชวาลย์ ไชยบุญญานุภาพ

สานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาวเพ็ญพิมล เพ็ชรดี

สานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาวจตุพร เรียงความ

สานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาววรรณสุภา เฉลิมชีพ

สานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาวศศิร์ภัทร พิพัฒนธนพงศา สานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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210 mm

คู่มือการด�ำเนินงาน

297 mm

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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