คู่มือการปฏิบัติราชการรายบุคคล
ของ

นางปทิตตา จันทร์สว่าง
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
คู่มือการปฏิบัติราชการรายบุคคล

ของ
นางปทิตตา จันทร์สว่าง ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
1. ชื่อ นางปทิตตา จันทร์สว่าง วัน/เดือน/ปีเกิด 5 มกราคม 2511 ที่อยู่ 7 ซ 9 ถนนไชยบุรี ตาบล คูหา
สวรรค์ อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด พั ท ลุ ง เบอร์ โ ทรศั พ ท์ 081-7670027, 097-3500027 e-mail.
pp225511@gmail.com
2. หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นคาสั่ง
2.1 ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา
2.2 ปฏิบัติหน้าที่ สนับสนุนกลุ่มงานนิเทศติดตามประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
2.3 ปฏิบัติหน้าที่ สนับสนุนกลุ่มงานวัดและและประเมินผลการจัดการศึกษา
2.4 ปฏิบัติหน้าที่ สนับสนุนกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
2.5 ปฏิบัติหน้าที่ นิเทศ กากับ ติดตาม สหวิทยาเขตพัทลุง และสหวิทยาเขตสตรีพัทลุง
2.6 ปฏิบัติหน้าที่ นิเทศ ส่งเสริม พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
2.7 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
2.8 รับผิดชอบงาน โครงการตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่
- โครงการโรงเรียนคุณธรรม
- โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
- ค่านิยม ๑๒ ประการ
- โครงการ STEM
- สนับสนุนโครงการ Boot Camp และศาสตร์พระราชา
- สนับสนุนโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาและการศึกษาเพื่อการมีงานทา
2.9 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ส่วนที่ 2 กรอบแนวทางในการดาเนินงาน
1. ชื่องาน (กระบวนการ)
กลุ่ ม งานเลขานุ ก ารคณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผลและนิ เ ทศการศึ ก ษาของเขตพื้นที่
การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
2. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
2.1 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
2.2 เพื่อให้ได้รูปแบบการพัฒนางานงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา

3. ขอบเขตของงาน
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) (แบ่งเป็น
3 งาน) ดังนี้
3.1 ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
3.2 ด้านการวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา
3.3 ด้านงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผล
4. คาจากัดความ
งานเลขานุการ หมายถึง งานที่ช่ วยเหลือหรือ ให้ การสนั บสนุนการทางานของคณะกรรมการ ติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินไปตามบทบาทอานาจหน้าที่ ต าม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ที่กาหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อทาหน้าที่ กากับ ดูแลการบริหารจั ด
การศึกษาด้านวิชาการ เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและ
การ ดาเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเตรียมรับ
การ นิเทศ ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
หมายถึง องค์คณะบุคคลที่มีบทบาท อานาจ หน้าที่ ในการบริหารงานวิชาการในระดับเขตพื้นที่ การศึกษา
ตามที่กฎหมายกาหนด โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ทั้งในส่วนของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
ในสังกัด และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ท างานร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
นิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการดาเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ หน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกั ดเขตพื้น ที่การศึกษา เพื่อเตรียมรับการนิเทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมิ น ผล
หน่วยงานภายนอก
การติดตาม (Monitoring) หมายถึง การศึกษาความก้าวหน้าการบริหารการจัดการและการ ดาเนินการ
ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การตรวจสอบ (Inspection) หมายถึง การกากับ ดูแล เพื่อปรับปรุงพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษา
และดาเนินไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนดไว้
การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การตีค่าผลการบริหารการจั ดการศึกษา และดาเนินไปตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กาหนดไว้ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์และเป้าหมายที่กาหนดได้
การนิเทศการศึกษา (Supervision) หมายถึง ความร่วมมือระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
ในสังกัด กับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา โดยการ
ให้คาปรึกษา แนะนา ส่งเสริม สนับสนุนเพื่อปรับปรุงพัฒนา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

5.1.1 กาหนดขอบข่ายของข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงาบประมาณ และบริหารทั่วไป
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยศึกษาจากนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี
รายงานผลการปฏิบัติงานจากกลุ่มต่าง ๆ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.1.2 รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดทาระบบข้อมูล สารสนเทศ
5.1.3 ตรวจสอบข้อมูลและสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน
5.1.4 รายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ที่เป็นข้อมูลและสารสนเทศ ต่อคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ถึงจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
5.1.5 เผยแพร่ข้อมูล เป็นเอกสารและทางเว็บไซด์ ในระบบเครือข่ ายและสถานศึกษาในเขตพื้ น ที่
การศึกษา
5.2 การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา
5.2.1 วิเคราะห์ผลการบริห ารและการจัด การศึกษาในส านักงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา ด้านวิชาการ
บริหารบุคคล บริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป ให้เห็นจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
5.2.2 ก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ เป้ า หมาย กลยุ ท ธ์ ใ นแผนพั ฒนาคุ ณ ภาพการติ ด ตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา
5.2.3 นาแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา มากาหนด
วิธีการ เครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
5.3 จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
(ก.ต.ป.น)
5.3.1 นาเสนอแผนพัฒนาคุณภาพ เครื่องมือ วิธีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ การนิเทศ
การศึกษา ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
5.3.2 แจ้งแผนพัฒนาคุณภาพ เครื่องมือ วิธีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการ นิเทศการศึกษา
ให้กลุ่มต่างๆ น าไปสู่การดาเนินการตามแผน
5.3.3 ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเพื่อดาเนินการ
ตามแผนและแก้ไขการดาเนินงานระหว่างการปฏิบัติ
5.4 การติดตาม ตรวจสอบ
5.4.1 ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศตามแนวทางของคณะกรรมการ การติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
5.4.2 รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลจากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา
5.4.3 จัดทารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เสนอต่อ คณะกรรมการ
5.5 เผยแพร่รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ต่อ คณะกรรมการ
ติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผลและนิเทศการศึก ษา ส านั ก งานเขตพื้ นที่ก ารศึ ก ษา สถานศึ ก ษา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. แบบฟอร์มที่ใช้

6.1 แบบฟอร์มเพื่อการเก็บข้อมูลด้านวิชาการ และข้อมูลที่สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนางานด้านวิชาการ
6.2 ระบบการจัดทาข้อมู ล และสารสนเทศด้ านวิ ชาการ ข้อมู ลที่สนับสนุน ส่ง เสริมการพัฒนางานด้ า น
วิชาการ
6.3 ระบบการเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศ
6.4 เค้าโครงแผนการพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา
6.5 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา
6.6 วาระการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา
6.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา
7. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
7.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
7.3 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2542
7.4 กฎกระทรวงกาหนดจานวนกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา พ.ศ. 2548

