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ค ำน ำ 
 

  ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการแบ่งหน่วยงานภายในส านักงาน
ศึกษาธิการ ภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ ได้แบ่งหน่วยงานภายในส านักงานศึกษาธิการ
ภาคและ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยอาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๕ และข้อ ๑1 ของ
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบกับมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ                  
ได้ประกาศการแบ่งหน่วยงานภายในและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และกลุ่ม
นิเทศ ติดตามและประเมินผลเป็นอีกกลุ่มงานหนึ่งมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ราชการที่เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ กศจ. มอบหมาย และขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล การบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในพ้ืนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว การศึกษา ทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง
ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา ประสานและ สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ จัดท าแผนการ
รองรับการตรวจราชการและด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายและ
แผนการตรวจราชการของกระทรวง ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน กระบวนการ
เรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษา และเป็นกลุ่มงาน
รับผิดชอบการขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องในจังหวัด เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ  

            ผู้จัดท ำ  ปฏิบัติหน้ำที่ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ ได้ตระหนักและเห็น
ควำมส ำคัญในบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในมำตรฐำนต ำแหน่ง ที่ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้
จึงไดจ้ัดท าแนวทางการปฏิบัติงานเป็นรูปแบบ Framework ส าหรับการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้บรรลุตามมาตรฐาน
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      กรอบงำน (Framework) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

 

กลุ่มงานสนบัสนุนการตรวจราชการ 

 

1) งานประสานและสนับสนุนการตรวจ 
ราชการ  
2) งานศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการจัดท า
แผนรองรับการตรวจราชการ และ 
ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจ ราชการกระทรวงในการ
ตรวจ ราชการ ติดตามและประเมินผล
ตามนโยบายและ แผนการตรวจ
ราชการของกระทรวง  
3) งานสั่งการ ก ากับดูแลเร่งรัด ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา
ในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
ให้เป็นไปตาม นโยบายของกระทรวง 
ศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ  
4) งานศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการ
ตรวจ ราชการ  
5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ 
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือท่ีได้รับมอบหมาย 

กลุ่มงานบูรณาการการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล 

 
1) งานขับเคลื่อนประสานงาน 
เร่งรัดก ากับติดตามตรวจสอบและ 
ประเมินผลการบริหารการจั ด 
กา รศึ กษาของหน่ ว ย ง านทา ง
การศึกษา  
2)  งานส่ ง เส ริ มสนับสนุ นและ
ด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ 
การนิเทศและแนะแนวการศึกษา
ทุก ระดับและทุกประเภทรวมทั้ง 
ติดตามและประ เมิ นผลระบบ
บริหารและการจัดการศึกษา 
3) งานศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการ 
นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน 
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น                 
ที่เกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 

กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา 
 
1) งานขับเคลื่อนระบบประกัน 
คุณภาพการศึกษา   
2) งานศึกษาวิจัยผลการประเมิน 
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  
3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ 
สนับสนุนการปฏิบั ติ งานของ 
หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือที่ 
ได้รับมอบหมาย  

กลุ่มงานบริหารราชการ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

 
1) งานธุรการของคณะอนุกรรมการ 
บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ 
คณะท างานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติ 
ราชการที่เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่
ของ กศจ. และตามที ่กศจ.มอบหมาย 
2) งานจัดท ากรอบการประเมินผลการ 
ปฏิบัติ งานและก าหนดตัว ช้ีวัดการ
ด าเนินการในลักษณะตัวช้ีวัดร่วมของ 
ส่ วนร าชการหรื อหน่ วย งานและ 
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษา 
ธิการในจังหวัด  
3)งานศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการ                  
บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  
4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน 
การปฏิบั ติ ง านของหน่ วยงานอื่ น                   
ที่เกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 

กลุ่มงานพัฒนาระบบ 
การจัดการศึกษาตลอดชีวิต 

 
1) งานส่งเสริมและพัฒนา หลักสูตร  
2) งานส่งเสริมและพัฒนาการ จัดการ
เรียนการสอน และ กระบวนการเรียนรู้  
3) งานศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุน การ
พัฒนาระบบการจัดการศึกษา ตลอด
ชีวิต 
4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ สนับสนุน
การปฏิบัติงานของ หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับ มอบหมาย 

ที่มา : ประกาศส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในฯ  สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี ๑2 มิถุนายน ๒๕๖๐ 
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                    คู่มอืการปฏิบัติงาน  
 

 

 
                                      งำนที่รับผดิชอบ  

 

                                               กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 
 

 
                                 ภำรกิจ/งำนที่รบัผิดชอบ 
 

 
 

                          งานขับเคลื่อนระบบประกัน  
                          คุณภาพการศึกษา   

 
 

                          งานศึกษาวิจัยผลการประเมิน 
                          คุณภาพภายในของสถานศึกษา  
 
 
                          ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของ  
                          หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ ได้รับมอบหมาย  
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                    คู่มอืการปฏิบัติงาน  
 

                                   Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 
                      กำรขับเคลื่อนระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
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