คู่มอื การปฏิบัตงิ าน
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นายกรเก่ง กลิน่ ไธสงค์
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด
5 มาตรา 39 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ได้กาหนดให้มีการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการกาหนดให้มีสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มัธยมศึกษา จานวน 42 เขต และได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการ
ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ออกเป็น 9 กลุ่ม และสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน ได้ จั ด ท าคู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านขึ้ น เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มั ธ ยมศึ ก ษาเป็ น ไป อย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ มี ก ารพั ฒ นาระบบการปฏิ บั ติ งานเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพและ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน สาหรับคู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวนการทางานและคู่มือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา มีบทบาท อานาจหน้าที่สาคัญ 8 ประการ ซึ่งเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมิน ผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา และร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับ
หน่วยงานอื่นที่เกีย่ วข้อง จากการวิเคราะห์ บทบาท อานาจ หน้าที่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้
เกิ ด เป็ น ภาระงานกลุ่ ม นิ เทศ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 30 เห็นความสาคัญในการมีคู่มือการปฏิบัติเพื่อใช้เป็นแนวทางหลักในการปฏิบัติราชการ
ตามบทบาท อานาจหน้าที่ของกลุ่มงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ รวมทั้งสามารถนาไปใช้เพื่อการพัฒนา
คุณภาพและ มาตรฐานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความครอบคลุม ถูกต้อง และชั ดเจน ศึกษานิเทศก์
จึงได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล ขอขอบคุณ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้คาปรึกษาและอานวยความ
สะดวกในการจัดทาไว้ ณ โอกาสนี้

สารบัญ
คานา
สารบัญ
1. แนวคิด
2. วัตถุประสงค์
3. ขอบข่ายภารกิจ
4. รายละเอียดขอบข่ายภารกิจตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
5. ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

1
1
1
4
20

๑

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
1. แนวคิด
กลุ่ ม นิ เทศ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
เป็ น กลุ่ ม งานด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การนิ เทศการศึ ก ษา วิ เคราะห์ วิ จัย ติ ด ตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการพัฒ นาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อให้ สถานศึกษามีความเข้มแข็งใน
การบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียน
เป็นฐาน ส่งผลให้ ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการศึกษา

2. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้มีแนวทางการนิ เทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา
๒. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและ
จัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
๓. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติ
๔. เพื่ อส่ งเสริ มการพั ฒนา การวัดและประเมิ นผลการศึ กษา การพั ฒนาสื่ อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ
๕. เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
๖. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา วิ จั ย และพั ฒ นาให้ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษา
มีคุณภาพได้มาตรฐาน

3. ขอบข่ายภารกิจ
๑. งานธุรการ
๒. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
๒.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้
มีความสามารถพิเศษ
๒.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๓ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๓. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
๓.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
๓.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
๓.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา
๓.๔ งานทดสอบทางการศึกษา

๒
๔. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๔.๑ งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๔.๒ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒ นาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง
การศึกษา
๕. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๕.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
๕.๒ งานส่ งเสริ มสนั บสนุ น เครื อข่ ายการนิ เทศของเขตพื้ นที่ การศึ กษา สถานศึ กษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน
๕.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานของสถานศึกษา
๕.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๖. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
๖.๑ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๖.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
๖.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
๖.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
๗. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
๗.๑ งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
๗.๒ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
๗.๓ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

๓

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
งานธุรการ

กลุม่ งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ขันพื
้ น้ ฐานและกระบวนการเรียนรู้

กลุ่มงานวัดและประเมิ นผล
การศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริ มและพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา

กลุม่ งานนิ เทศติ ดตามและประเมิ นผล
ระบบบริ หารและการจัดการศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริ มพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา

กลุม่ งานเลขานุการคณะกรรมการ
ติ ดตาม ตรวจสอบ ประเมิ นผล
และนิ เทศการศึกษา

➢ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาพิเศษและผู้มีความสามารถพิเศษ
➢ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
➢ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้
➢
➢
➢
➢

งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
งานส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา
งานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา
งานทดสอบทางการศึกษา

➢ งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
➢ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
➢ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
➢ งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
➢ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
➢ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพัฒนาระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา
➢ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
➢ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
➢ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
➢ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา
➢ งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
➢ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา
➢ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา

๑. งานธุรการ

ภาพแสดงขอบข่ายภารกิจของกลุ่มงานนิเทศ ฯ

๔

4. รายละเอียดขอบข่ายภารกิจงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
4.1 งานธุรการ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึ ก ษา วิ เคราะห์ วางแผนจั ด ระบบข้ อ มู ล สารสนเทศและการบริ ห ารงานของกลุ่ ม
ให้สามารถดาเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ศึกษา วิเคราะห์ สภาพของกลุ่ม และออกแบบ ระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม และ
สอดคล้องกับ ระบบงานสารบรรณของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓. ดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม
๔. ประสานงานกั บ กลุ่ ม อื่ น ในส านั ก งาน หน่ ว ยงานและสถานศึ ก ษาในงานธุ ร การ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่ม
๕. ประสานการด าเนิ น งานประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารและผลงานของกลุ่ ม ให้ ค รู
บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ
๖. จัดทารายงานผลการดาเนินงานของกลุ่ม
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานเป็นระบบ สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗
๓. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๔. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.
๒๕๒๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๕. ระเบี ยบส านั กนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการข่าวราชการ พ.ศ. ๒๕๒๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๕

4.๒ กลุม่ งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

กลุ่มงานพัฒนา
หลักสูตรการศึกษา
ขัน้ พื้นฐานและ
กระบวนการเรียนรู้

งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาพิเศษ ผูด้ อ้ ยโอกาสและผูม้ คี วามสามารถ
พิเศษ
งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้

4.๒.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้มีความสามารถพิเศษ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึ ก ษานโยบายของรั ฐ บาล กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน รวมทั้ ง วิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม และทิ ศ ทางในการจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย
การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
๒. ศึ ก ษาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย การศึ กษาพิ เ ศษ ผู้ ด้ อ ยโอกาส และผู้ มี
ความสามารถพิเศษ ทั้งในและต่างประเทศ
๓. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษามี ค วามพร้ อ มในการจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย
การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีค วามสามารถพิเศษ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของ
สถานศึกษา โดย
๓.๑ พัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาปฐมวัย
การศึ ก ษาพิ เศษ ผู้ ด้ อ ยโอกาส และผู้ มี ค วามสามารถพิ เศษ และด าเนิ น การวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น
เพื่อพัฒนาหลักสูตรได้
๓.๒ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงาน
ที่ เกี่ ย วข้ อ งในการจั ด ท าหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย การศึ ก ษาพิ เ ศษ ผู้ ด้ อ ยโอกาส และผู้ มี
ความสามารถพิเศษ
๔. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ
ผู้ ด้ อ ยโอกาส และผู้ มี ความสามารถพิ เศษ และให้ ค วามช่ ว ยเหลื อสถานศึก ษาในด้ านการพั ฒ นา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ที่จัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ
ผู้ด้อยโอกาส และมีความสามารถพิเศษ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น

๖
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
นั ก เรี ย นก่ อ นวัย เรี ย น ผู้ มี ค วามบกพร่อ งทางร่างกาย สติ ปั ญ ญา ผู้ ด้ อ ยโอกาสและผู้ มี
ความสามารถพิเศษได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง ในสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้โดยครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้ ความเข้าใจและมีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายและมีความทันสมัยอยู่เสมอ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4.2.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุ ทธศักราช ๒๕๔๔ และมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง
๘ กลุ่มสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๒. ศึ ก ษา รวบรวมข้ อ มู ล และจั ด ท าระบบสารสนเทศ รวมทั้ งส่ งเสริ ม ให้ ส ถานศึ ก ษา
ดาเนินการดังนี้
๒.๑ ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร
๒.๒ รวบรวมข้ อ มู ล แหล่ ง เรี ย นรู้ แ ละภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ที่ เกี่ ย วกั บ การบริ ห าร
จัดการหลักสูตร
๓. พั ฒ นาครู ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในการจั ด ท าหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา
๔. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษาจั ด ท าหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา โดยการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
๕. ส่ งเสริ มและสนั บสนุ นให้ สถานศึ กษาจั ดหลั กสู ตรเฉพาะด้ าน เช่ น โรงเรี ยน ๒ ภาษา
โรงเรียนตามแนวพุทธ โรงเรียนกีฬา โรงเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอัจฉริยะ
๖. ส่งเสริมการพัฒ นาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น Home School การศึกษา
ที่จัดในสถานประกอบการ ฯลฯ เป็นต้น
๗. ส่ งเสริม และสนั บ สนุ นให้ ครูออกแบบการเรียนรู้แ ละจัด การเรียนรู้ตามแนวปฏิ รูป
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๘. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการ
วิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศภายใน
๙. ด าเนิ น การนิ เทศ ก ากั บ ติ ด ตามการพั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของ
สถานศึกษา และนาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
นักเรียนวัยเรียนทุกคนที่อยู่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการจัดการเรียนรู้โดยครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้ ความเข้าใจการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวปฏิ รูปการเรียนรู้ และมี
ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๗
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔

4.๒.๓ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๒. ดาเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๓. สนั บ สนุ น การศึ ก ษา วิ เคราะห์ วิ จั ย การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร และการจั ด กระบวน
การเรียนรู้ของครู ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง
๔. เผยแพร่ ผ ลงานการศึ ก ษา วิ จั ย เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร และการพั ฒ นา
กระบวนการเรียนรู้
๕. นาผลการวิจัยไปกาหนดนโยบายเพื่อพัฒ นางานบริห ารหลักสูตร และกระบวนการ
เรียนรู้
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สถานศึกษามีผลการศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๘

4.๓ กลุม่ งานวัดและประเมินผลการศึกษา
งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา

กลุ่มงานวัดและ
ประเมิ นผล
การศึกษา

งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล
การศึกษา
งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
งานทดสอบทางการศึกษา

4.๓.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผล
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลใน
สถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๓. ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผล
ในสถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๔. จัดทาคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาสาหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. ครูและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ทั้งการวัดผลการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๒. การวัดผลและประเมินผลสอดคล้องตามแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม และตามสาระการเรี ย นรู้ ข องหลั ก สู ต ร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล และนาผลการวัด
และประเมินผลไปพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

๙

4.๓.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา
๒. ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมิน ผลที่มีผู้จัดทาแล้ว คัดเลือกให้ เหมาะสม
กับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๓. จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการจั ด ท าและพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ วั ด และประเมิ น ผลให้
ครอบคลุมด้านต่อไปนี้
๓.๑ เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ
๓.๒ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๓.๓ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
๓.๔ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๓.๕ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และการ
เขียนสื่อความ
๔. บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
มีคลังเครื่องมือวัดและประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคล้องกับ ความต้องการ
ของสถานศึกษา
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4.๓.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา
๒. ดาเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา
๓. จัดทารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา
๔. เผยแพร่ผล การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สถานศึกษามีการวัดผลและประเมินผลการศึกษาที่ถูกต้อง และมีคุณภาพ
กฎหมาย ระเบียบ และ เอกสาร ที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4.๓.๔ งานทดสอบทางการศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา

๑๐
๒. วางแผนการทดสอบทางการศึกษา ให้ ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ
ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. กาหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติกาหนด
๔. ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
๕. ดาเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้ บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถให้ กับ
นักเรียน
๖. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา
๗. จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
มีคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพื้ นที่การศึกษาและสถานศึกษา และมี ข้อมูล
คุณภาพการศึกษาของผู้เรียน
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

๑๑

4.๔ กลุม่ งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริ ม
พัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา

4.๔.๑

งานส่งเสริมพัฒนาสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
งานศึกษา ค้ นคว้ า วิเคราะห์ วิจยั การพัฒนาสือ่
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึกษา ความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
๒. ดาเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพื่อ
สนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา
๓. ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยี
๔. นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒ นาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
เพื่อนาผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
๕. ประสานความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนในการส่ ง เสริ ม การใช้ สื่ อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๖. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สถานศึกษามีสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างคุ้มค่า
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๑๒

4.๔.๒ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิเคราะห์ วิจั ย เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาสื่ อ นวัต กรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
๒. วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานศึกษา
๓. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ กษาที่ ด าเนิ น การ ศึ ก ษา วิเคราะห์ วิจัย พั ฒ นาสื่ อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย นาไปใช้และ
เผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง ได้ศึกษาและนาผลการวิเคราะห์วิจัยไปใช้ใน
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4.๕ กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัด
กระบวนการเรียนรู้

กลุ่มงานนิ เทศ
ติ ดตามและประเมิ นผล
ระบบบริ หารและ
การจัดการศึกษา

งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพืน้ ที่
การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและชุมชน
งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของสถานศึกษา
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วจิ ยั การพัฒนาระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา

๑๓

4.๕.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. รวบรวม จัดทา ระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒ นาระบบการนิเทศ และการจัด
กระบวนการเรียนรู้
๒. ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
๓. จัดทาแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้
๔. ดาเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ โครงการเป็นฐาน ดังนี้
๔.๑ การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ายบริหารเป็นหลักในการนิเทศ
ภายใน ส่งเสริมครูเป็นผู้สร้างกัลยาณมิตร นิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศ ครูต้นแบบ ครู
แกนนา ผู้ปกครอง ชุมชน และภูมิปัญญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก รวมทั้ง ส่งเสริมการนิเทศที่มี
การรวมพลังจากทุกฝ่าย
๔.๒ การนิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน เช่น โครงการนาร่อง (Pilot Study) โครงการ
ร่วมพัฒนา (Joint Project) เป็นต้น
๕. จัดทาสรุ ปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิ คการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่ประสบผลสาเร็จ
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สถานศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖

4.๕.๒ งานส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น เครื อ ข่ า ยการนิ เ ทศของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ประสานการจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นที่
การศึกษา
๒. จัดทาแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา
๓. ดาเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เ กี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่หลากหลาย
๓.๑ พัฒนาห้องเรียน หรือสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
๓.๒ จัดตั้งและดาเนินการในรูปแบบของเครือข่ายชุมชน
๓.๓ จัดเวทีวิชาการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๓.๔ จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนนา ครูต้นแบบ ครูแห่งชาติ เป็นต้น

๑๔
๔. จัดทาสรุปรายงาน และเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบเครือข่าย
การนิเทศ
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาจากองค์กรเครือข่ายอย่างเป็นระบบ
๒. หน่วยงาน ชุมชน องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4.๕.๓ งานนิ เทศ ติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลการบริ ห ารและการจั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
๒. ศึกษาวิเคราะห์และจัดทาเกณฑ์ ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ ในการบริหารและการจัด
การศึกษา
๓. ด าเนิ น การนิ เทศ ติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลการบริ ห ารและการจั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
๔. สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดทารายงานเผยแพร่
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษา น าผลการรายงานไปใช้ ในการพั ฒ นา
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖

4.๕.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึกษา ค้น คว้า วิเคราะห์ ส ภาพปัญ หาเกี่ยวกับ การพั ฒ นาระบบบริห ารและการจัด
การศึกษา
๒. ดาเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๒.๑ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๒.๒ การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
๒.๓ การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ

๑๕
๓. สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม และเผยแพร่ ก ารวิ เคราะห์ วิ จั ย เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาระบบ
การบริหารและการจัดการศึกษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบการบริหารและ
การจัดการศึกษา และนาผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4.๖ กลุม่ งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริ ม
พัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพ
การศึกษา

งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั มาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา

4.๖.๑ งาน ส่งเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึ กษาระบบหลั ก เกณฑ์ วิ ธีก าร การประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาตลอดจน
กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒. ศึกษา ค้น คว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดทามาตรฐานการศึกษา
แล้วนามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้า งความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษากาหนดมาตรฐานระดับสถานศึก ษา ให้สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน /ท้องถิ่น รวมทั้งการกาหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ใน
การแปลผลและตัดสินการผ่านมาตรฐานพร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา
ด้วยกัน

๑๖
๕. ร่วมกาหนดกลยุทธ์ในการพัฒ นาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขตพื้นที่การศึ กษา
และระดับสถานศึกษา
๖. ส่ งเสริ ม ให้ ส ถานศึ กษาจั ด สร้าง ระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา โดยมี
หลักการและแนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา
๗. นิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สถานศึกษามีความสามารถในการจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณ ภาพภายใน
สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕

4.๖.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. จัดทาระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๒. นิ เทศ สถานศึกษา เพื่อให้ สามารถดาเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณ ภาพ
ภายในสถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง
๓. ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อหาจุดพัฒนาและนามาเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
๔. จัดตั้งคณะทางานเพื่อรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์อย่างเป็นระบบ
๕. จั ดตั้งคณะกรรมการระดั บเขตพื้ นที่ การศึ กษา ด าเนิ นการตรวจสอบ วิเคราะห์ ผ ล
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่ อกาหนดนโยบายในการพัฒนาการประกัน คุณภาพภายใน
สถานศึกษา
๖. จัดทาระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
๗. จัดทาเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาที่ผ่ านเกณฑ์ การประเมินมาตรฐานจาก
คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๘. นิเทศ ติดตาม กากับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สถานศึกษาทุกแห่งในเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
ทั้งโดยวิธีการประเมินตนเอง และจากคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๑๗
๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕

4.๖.๓ งานส่ งเสริม และประสานงานการประกั น คุ ณ ภาพภายในและภายนอก
สถานศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดทารายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา
๒. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดทารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา
๓. ประสานงานกั บ สถานศึ ก ษาที่ มี ค วามพร้ อ มรั บ การประเมิ น ภายนอก เพื่ อ เสนอ
รายชื่อสถานศึกษาต่อสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
๔. ประสานงานกับสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อ
ถึงกาหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
๕. ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องระบบหลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณ ภาพภายใน
สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕

4.๖.๔ งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกัน คุณภาพ
การศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
ของแต่ละหน่วยงาน
๒. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และหรื อ ร่ ว มกั บ สถานศึ ก ษาด าเนิ น การวิ จั ย มาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา
๓. ส่งเสริม สนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึกษานาผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณ ภาพ
การศึกษามาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๔. รวบรวมและเผยแพร่ผ ลการวิจัยมาตรฐานและการประกัน คุณ ภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา
๕. นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
และนาผลมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

๑๘
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สถานศึกษาทุกแห่ งนาผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาใช้ใน
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑ . พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องระบบหลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณ ภาพภายใน
สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕
๓. มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓

4.๗ กลุม่ งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา

กลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการ
ติ ดตาม ตรวจสอบ
ประเมิ นผล และ
นิ เทศการศึกษา

งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา
งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน ผล
และนิเทศการศึกษา

4.๗.๑ งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ดาเนิ น การให้ มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริ หารงบประมาณ และ
บริหารงานทั่วไป ของเขตพื้นที่การศึกษา
๒. รวบรวม วิเคราะห์ และบั น ทึ กข้อ มูล ทางด้านวิช าการ ด้านบริห ารงานบุ คคลด้าน
บริหารงานงบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป ในระบบฐานข้อมูล
๓. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
๔. เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและ Internet
๕. รายงานผลการวิเคราะห์ ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา

๑๙
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. ข้อ มูล พื้ น ฐานด้ านวิช าการ ด้ านบุ คลากร ด้ านงบประมาณ และบริห ารงานทั่ ว ไป
เป็นปัจจุบันและมีสภาพพร้อมใช้งาน
๒. เขตพื้นที่การศึกษามีข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖

4.๗.๒ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
๒. จัดทาแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๓. เสนอแผนยุ ท ธศาสตร์ต่ อคณะกรรมการติด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ นผลและนิ เทศ
การศึกษา
๔. ประสานงานกับ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
เพื่อดาเนินการตามแผน
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา มี แ ผนการติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผลและนิ เทศ
การศึกษา
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒
๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
๓. กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การดาเนินงานของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิ นผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๖

4.๗.๓ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การบริหารและการจัดการศึกษา
๒. จัดทาสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

๒๐
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูล
การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
๒. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ใช้ ป ระโยชน์ จ ากการรายงานผลเพื่ อ วางแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
๒. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ว ยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๙

5. ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
5.1 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
1. ศึกษาหลักการการจัดโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM
Education)
2. ประสานงานศูนย์การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้
ขับเคลื่อนนโยบายสะเต็มศึกษาครอบคลุมทุกสังกัด ทุกเขตพื้นที่การศึกษา โดยมุ่งสร้างความ
ตระหนักให้ครูผู้สอนได้เห็นความสาคัญของการปรับเปลี่ยนการสอนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษา และเห็นความสาคัญของเทคโนโลยีดิจิตัลและ
อินเตอร์เน็ทมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
3. ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อยกระดับคุณภาพของครูผู้สอนสะเต็มศึกษาในระดับท้องถิ่นให้มี
ความเข้มแข็งมากขึ้น บูรณาการการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสู่ห้องเรียน
4. นิเทศติดตามการดาเนินงานการจัดโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
(STEM Education) ในสถานศึกษา
5. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย การนาความรู้สะเต็มศึกษาไปบูรณาการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสถานศึกษา
6. การรายงานผลการดาเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM
Education)
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 30 สามารถนาความรู้สะเต็มศึกษาไปบูรณาการจัดการการเรียนการสอนได้

๒๑

5.2 โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA (Programme for International
Student Assessment)
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
1. ศึกษาหลักการ และแนวทางการดาเนินงานของโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ
PISA (Programme for International Student Assessment)
2. ประสานงานกับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบโครงการประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ PISA (Programme for International Student Assessment) ให้ทุกสถานศึกษา
ขับเคลื่อนนโยบายการเตรียมความพร้อม โดยมุ่งสร้างความตระหนักให้ครูผู้สอนได้เห็นความสาคัญ
ของการทดสอบ และเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียน
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมบุคลากรระดับสถานศึกษาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมิน PISA
4. ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อยกระดับคุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดและ
ประเมินผลของครูตามแนวทาง PISA
5. นิเทศติดตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลของครูตามแนวทาง
PISA ในสถานศึกษา
6. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ และการวัดและ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวทาง PISA ในสถานศึกษา
7. รายงานผลการดาเนินงานโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA (Programme
for International Student Assessment)
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
1. ครูผู้สอนทักษะด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ และการรู้เรื่อง
ด้านการอ่าน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้
และการวัดและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวทาง PISA ได้
2. ผู้เรียนอายุ 15 ปี ในแต่ละสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 30 มีทักษะด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์
(Mathematical Literacy) และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientifical Literacy) พร้อมรับการ
ประเมิน PISA 2021

5.3 โครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart
Learning
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
1. ศึกษาหลักการ และวัตถุประสงค์การจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning โดยประสานความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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2. ประสานงานโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการ โดยมีโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เข้าร่วมโครงการ จานวน 12 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนจัตุรัส
วิทยาคาร, โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร, โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา, โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม
, โรงเรียนคอนสวรรค์, โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก, โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม,
โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา, โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา, โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา, โรงเรียนนางแดดวังชุม
ภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก, โรงเรียนนางแดดวังชมพูวิทยา รัชมังคลาภิเษก และโรงเรียนบ้านเขว้า
วิทยายน
3. ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครู โดยส่งเสริม
ความรู้ความสามารถด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาความรู้ความเข้าใจในเนื้อหารายวิชา
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการจัดการ
เรียนการสอน
4. ยกระดับคุณภาพของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และภาษาอังกฤษ ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านเนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
และด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อนาไปพัฒนาความรู้และทักษะของนักเรียน
5. นิเทศติดตามการดาเนินงานการโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning โรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการ
6. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย การนานวัตกรรม KKU Smart Learning เป็นนวัตกรรม
ด้านการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นจากการใช้องค์ความรู้ที่เกิดจากการ
เรียนการสอน
7. การรายงานผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สามารถนาความรู้ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ
โรงเรียนสู่ระดับสากล โดยพิจารณาจากผลประเมินการสอบ Programme for International
Student Assessment (PISA)

5.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
1. ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี หลักการการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการนิเทศ
การศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
2. ประสานงานกับผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารฝ่ายบริหารวิชาการ และหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุกสถานศึกษา เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ผ่านศูนย์พัฒนากลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ และสร้างความตระหนักให้ครูผู้สอนได้เห็นความสาคัญของการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์

๒๓
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่ตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัด
4. ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อยกระดับคุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดและ
ประเมินผลของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
5. นิเทศติดตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลของครูให้ตรงตาม
มาตรฐาน ตัวชี้วัด
6. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ และการวัดและ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
7. รายงานผลการดาเนินงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 30 สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ และมีการวัดและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

5.5 โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนประชารัฐ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
1. ศึกษาหลักการ และแนวทางการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนประชารัฐที่มี
ประสิทธิภาพ
2. ประสานงานกับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาโรงเรียน
ขนาดเล็ก โรงเรียนประชารัฐ โดยให้ทุกสถานศึกษาขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการที่มีคุณภาพสู่การปฏิบัติ
4. ส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการที่มีคุณภาพสู่การปฏิบัติ
5. นิเทศติดตามการบริหารจัดการที่มีคุณภาพของสถานศึกษา
6. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย แนวทางการการบริหารจัดการที่มีคุณภาพของสถานศึกษา
7. รายงานผลการดาเนินงานการบริหารจัดการที่มีคุณภาพของสถานศึกษาขนาดเล็ก และ
โรงเรียนประชารัฐ
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
1. สถานศึกษาขนาดเล็ก และโรงเรียนประชารัฐมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
2. ครูผู้สอนมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

