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คำนำ
การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคลของศึกษานิเทศก์ นางสาวอรัณฌญา รักษาพันธุ์ ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงานรายบุคคลของศึกษานิเทศก์ นางสาวอรัณฌญา รักษาพันธุ์ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการ ปฏิบัติงานและคุณภาพการจัดการศึกษา สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ในพัฒนาระบบการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม และใช้เป็นแนวทางหลัก
ในการปฏิบัติราชการ ตามบทบาทหน้าที่ของรายบุคคลที่ได้รับ มอบหมายให้ปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นข้อมูล
สารสนเทศสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในการศึกษาและสามารถนำไปใช้เป็นแนวทาง เพื่อการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานงานให้มีประสิทธิภาพ มีความครอบคลุม ถูกต้อง และชัดเจน
คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของภารกิจ ขอบข่าย หน้าที่ กระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตามขอบข่ายภารกิจหน้าที่ประจำของนางสาวอรัณฌญา รักษาพันธุ์ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ กลุ่มงาน
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ที่ได้รับมอบหมายจากนโยบาย ภารกิจงาน ที่ได้รับมอบหมาย ตาม
จุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 รวมทั้งร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง จากการวิเคราะห์ บทบาท อำนาจ หน้าที่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เกิดเป็นภาระงาน
ของรายบุคคล กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ขอขอบคุณผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์
รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนสำคัญและทำให้เกิดคู่มือปฏิบัติงานฯ เล่มนี้ ให้สมบูรณ์ สามารถนำไป
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

นางสาวอรัณฌญา รักษาพันธุ์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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1. ข้อมูลทัวไป
่
➢ ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ
นางสาวอรัณฌญา
นามสกุล รักษาพันธุ์
อายุ 38 ปี
อายุราชการ 10 ปี
- เดือน
- วัน
คุณวุฒิทางการศึกษา
1) วุฒปิ ริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
จากสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2) วุฒสิ งู กว่าปริญญาตรี ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอก การบริหารการศึกษา
จากสถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตาแหน่ ง ศึกษานิเทศก์
ตาแหน่ งเลขที่ 25
สถานที่ทางาน สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 อาเภอ เมือง จังหวัด ชัยภูมิ
การรับราชการ เริม่ รับราชการในตาแหน่ง ครูผชู้ ่วย เมื่อวันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554
ภูมิลาเนาเดิ ม 375 หมู่ 3 บ้านนาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 โทร 090-2925805
คู่มือ การนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษาเล่มนี้ เป็ นเครื่องมือส าหรับ
ใช้ในการปฏิบัติราชการของกลุ่ ม นิ เ ทศ ติด ตามและประเมิน ผลการจัด การศึก ษา ส านั ก งานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ให้เป็ นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนปฏิบตั ริ าชการ สามารถดาเนินการ
วิเคราะห์วจิ ยั นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินระบบบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามี
ความเข็มแข็ง ในการบริห ารและการจัดการเรียนการสอนที่มปี ระสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อคุณ ภาพของ
ผู้เรียนที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และคุณลักษณะของคนในศตวรรษที่ 21 โดยมีหลักการ
แนวคิด วัตถุประสงค์ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมขององค์กร ของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธ ยมศึกษา
เขต 30 และวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ในการขับเคลื่อน
กระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อ ให้มีแนวทางการนิ เทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 และสถานศึกษา
2.2 เพือ่ ส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและจัด
กระบวนการเรียนรูไ้ ด้อย่างมีคุณภาพ
2.3 เพือ่ ส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
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2.4 เพื่อส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาให้มคี ุณภาพ
2.5 เพือ่ พัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
2.6 เพือ่ ส่งเสริม การศึกษา วิจยั และพัฒนาให้สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
และสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน
3. งานตามขอบข่ายภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
วิ สยั ทัศน์ (Vision) ของกลุ่มนิ เทศ ติ ดตาม และประเมิ นผลการจัดการศึกษา
“สร้างแรงบันดาลใจ ก้าวไกลด้วยปั ญญา พัฒนาผูเ้ รียนสูค่ นดี ด้วยวิถกี ารพึง่ พาตนเอง”
พันธกิ จ (Mission) ของกลุ่มนิ เทศ ติ ดตาม และประเมิ นผลการจัดการศึกษา
1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผูเ้ รียนทุกคนได้รบั การศึกษาอย่างทัวถึ
่ งและมีคุณภาพ
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มคี วามรู้
ความเข้าใจในการพัฒนาผูเ้ รียนให้เป็ นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม และดารงชีวติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือระหว่างสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต
30 ผู้บ ริห ารสถานศึก ษา ครู บุ ค ลากรทางการศึก ษา และชุ ม ชนในการพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึก ษาให้มี
ประสิทธิภาพ
4. นิเทศ กากับ ติดตาม ให้คาแนะนา ช่วยเหลือผูบ้ ริหารสถานศึกษา และครูผสู้ อนเพื่อให้เกิดการ
ปรับปรุง พัฒนา ภายใต้การนิเทศ กากับ ติดตาม ให้คาแนะนา ช่วยเหลือ โดยมุ่งเน้นการมีสว่ นร่วม
ค่านิ ยมองค์กรของกลุ่มนิ เทศ ติ ดตาม และประเมิ นผลการจัดการศึกษา
“ประสานสัมพันธ์ ยึดมันในอุ
่ ดมการณ์ พัฒนางานให้มปี ระสิทธิภาพ มุ่งคุณภาพการสอนสูผ่ เู้ รียน”
4. ภารกิ จ สาระความรู้ และลักษณะงานที่ปฏิ บตั ิ
4.1 การนิเทศการศึกษา ได้แก่ หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธกี ารและกระบวนการนิเทศ กลยุทธ์
การนิเทศการศึกษา การสร้างทักษะในการนิเทศการใช้กลยุทธ์ในการนิเทศ การนานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้
ในการนิเทศ การควบคุมและการประเมินเพื่อการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา การนิเทศภายใน โดยสามารถ
วิเคราะห์ วิจยั ส่งเสริมให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการนิเทศภายใน สถานศึกษาได้ ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรูก้ ารสอนและการบริหารจัดการ การศึกษา ประสาน สนับสนุนและ
เผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศการศึกษาแก่หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เทคนิคการ นิเทศได้อย่างหลากหลาย
ด้านความเป็ นกัลยาณมิตร
4.2 นโยบายและการวางแผนการศึกษา ได้แก่ ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริบททางเศรษฐกิจ
สังคม และการเมืองไทยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการศึกษาแผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่างๆการวิเคราะห์
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กาหนดนโยบายการศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและประเมินนโยบาย
การศึกษา โดยสามารถให้ คาแนะนา ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ขอ้ มูล และรายงานผลเพื่อจัดทานโยบาย
แผนและการติดตามประเมินผล ด้านการศึกษา ให้คาแนะนา ปรึกษาเกี่ยวกับการกาหนดนโยบายและการ
วางแผนดาเนินงานและการประเมิน คุณภาพการจัดการศึกษา ให้คาแนะนา ปรึกษาการประกันคุณภาพ
การศึกษา มาตรฐานคุณ ภาพการศึก ษา กระบวนการประเมินคุ ณ ภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
สามารถศึก ษา วิเคราะห์ วิจ ัย การจัด ท ามาตรฐาน และการพัฒ นาระบบประกัน คุ ณ ภาพภายในของ
สถานศึก ษา โดยนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการประกัน คุ ณ ภาพภายในของสถานศึกษา ให้
คาปรึกษา ข้อเสนอแนะและการวางระบบการจัดทารายงานผลการประเมิน ตนเองของสถานศึกษา เพือ่ การ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับการประเมินภายนอก
4.3 การพัฒ นาหลัก สูต รและการเรียนการสอน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับหลักสูต ร การสร้างหลักสูต ร
สถานศึกษา หลักการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา การวัดและประเมิน ผลการจัด
การศึก ษาพิเศษ โดยสามารถให้ค าแนะน า ให้ค าปรึก ษา เกี่ย วกับ การพัฒ นาหลัก สูต รและการจัด ท า
หลักสูตร สถานศึกษา สาธิตแนะนาครูให้จดั กิจกรรมทีส่ ่งเสริมการเรียนรูไ้ ด้เต็มศักยภาพของผูเ้ รียนประเมิน
หลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้
4.4 การประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถศึกษาวิเคราะห์
วิจยั การจัดทามาตรฐาน และการพัฒ นาระบบประกันคุณ ภาพภายในของสถานศึกษา โดยนิเทศ กากับ
ติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะและการวาง
ระบบการจัดทารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพือ่ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับการ
ประเมินภายนอก
4.5 การบริหารจัดการศึกษา ได้แก่ หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา หลักการบริหารจัดการ
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อ งกับ การจัดการ
ศึกษาโดย สามารถให้คาปรึกษาแนะนา การจัดการศึกษาให้บรรลุวตั ถุประสงค์ ตามเจตนารมณ์ ของการ
นิเทศการศึกษา การบริหารจัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ การบริหารจัดการศึ กษาโดยให้
โรงเรียนเป็ นโรงเรียนมาตรฐานสากล
4.6 การวิจยั ทางการศึก ษา ได้แ ก่ ระเบียบวิธีวจิ ยั กระบวนการวิจยั การนาผลการวิจยั ไปใช้โดย
สามารถ ให้คาแนะนา ปรึกษาเกีย่ วกับการนากระบวนการวิจยั ไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการ
สอน ให้คาแนะนาปรึกษาเกีย่ วกับการนาผลการวิจยั ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ดาเนินการ
วิจยั เพือ่ สร้าง องค์ความรูใ้ หม่ๆ ด้านการเรียนรูแ้ ละการจัดการศึกษา
4.7 กลวิธีก ารถ่ ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ได้แก่ กลวิธีการนาเสนอ
ความรู้ แนวคิดทฤษฎีท่เี หมาะสมกับการเรียนรู้ การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษาค้นคว้า
โดย อรัณฌญา รักษาพันธุ ์ ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
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ฯลฯ การวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์ โดยสามารถเขียนเอกสารทางวิชาการประเภท
ต่าง ๆ แนะน าและ ให้ค าปรึก ษาการเขีย นเอกสารทางวิช าการแก่ คุ ณ ครูและบุ ค ลากรทางการศึก ษา
นาเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎีดว้ ย วิธกี ารทีห่ ลากหลาย และเหมาะสมต่อการเรียนรู้
4.8 การบริห ารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ต
คอมพิวเตอร์ช่ว ยสอน ระบบมัล ติมีเดียแบบปฏิสมั พัน ธ์ สานักงานอัต โนมัติ โดยสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการพัฒนาตนและการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม ให้คาปรึกษา แนะนา การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพือ่ พัฒนาการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา
4.9 คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับ ศึกษานิเทศก์ ได้แก่ คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับศึกษานิเทศก์
จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยปฏิบตั ติ น
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ มีหลักธรรมในการนิเทศและประพฤติเป็ นแบบอย่างทีด่ ี
5. ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็ นสาหรับตาแหน่ ง
5.1 ความรูค้ วามสามารถทีจ่ าเป็ นสาหรับการปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง
ความรูค้ วามสามารถ หมายถึง องค์ความรูต้ ่างๆ ทีใ่ ช้ในการปฏิบตั ิงานในตาแหน่ง
ความรูค้ วามสามารถ
ระดับทีค่ าดหวัง
1. ความรูค้ วามสามารถทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ าน
3
2. ความรูเ้ รื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
3
5.2 ทักษะทีจ่ าเป็ นสาหรับการปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง
ทักษะ
1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคานวณ
4. การจัดการข้อมูล
5.3 สมรรถนะทีจ่ าเป็ นสาหรับการปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง
สมรรถนะ
สมรรถนะหลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ ์
2. บริการทีด่ ี
3. การสังสมความเชี
่
ย่ วชาญในงานอาชีพ
โดย อรัณฌญา รักษาพันธุ ์ ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
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3
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3
3
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4. การยึดมันความถู
่
กต้องชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทางานเป็ นทีม
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
1. การคิดวิเคราะห์
2. การมองภาพองค์รวม
3. การดาเนินงานเชิงรุก

3
3
3
3
3

6. ภาระกิ จหน้ าที่รบั ผิดชอบดังนี้
6.1 กลุ่มงานส่งเสริ ม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนา
สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
ทางการศึกษา

งานส่งเสริ มพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

งานศึกษา ค้นคว้า วิ เคราะห์ วิ จยั การพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

6.1.1 งานส่งเสริมพัฒนาสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิบตั ิ
1. ศึกษา ความต้องการสือ่ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
2. ดาเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทัง้ สื่อต้นแบบของหน่วยงาน
เพื่อ สนับ สนุ นช่วยเหลือตามความต้อ งการของสถานศึกษา และดาเนิน การยกระดับคุ ณ ภาพการศึ กษา
ร่วมกับศูนย์พฒ
ั นาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย และสุขศึกษาและพลศึกษา
3. ส่งเสริมและพัฒนาครู ผูบ้ ริหาร ให้มคี วามรู้ ความสามารถในการพัฒนาสือ่
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
4. นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสือ่ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา เพือ่ นาผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มปี ระสิทธิภาพ
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5. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สอ่ื
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
ผลสาเร็จทีค่ าดหวังสถานศึกษามีสอ่ื นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพือ่ ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างคุม้ ค่า
ผลสาเร็จทีค่ าดหวัง
สถานศึกษามีสอ่ื นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพือ่ ใช้ในการจัดการ
เรียนรูเ้ พือ่ มุ่งผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยนให้สงู ขึน้ และดาเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษาร่วมกับศูนย์พฒ
ั นา
วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย และสุขศึกษาและพลศึกษา
6.1.2 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพัฒนาสือ่ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิบตั ิ
1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาสือ่ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
2. วิจยั เพือ่ พัฒนาสือ่ ต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานศึกษา
3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาทีด่ าเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั พัฒนาสือ่
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มโี อกาสแลกเปลีย่ นผลการวิเคราะห์ วิจยั นาไปใช้ และเผยแพร่
สือ่ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
ผลสาเร็จทีค่ าดหวัง
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง ได้ศกึ ษาและนาผลการวิเคราะห์วจิ ยั
ไปใช้ในการพัฒนาสือ่ นวัตกรรม และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิน่
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6.2 กลุ่มงานนิ เทศติ ดตามและประเมิ นผลระบบบริ หารและจัดการศึกษา
งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการ
เรียนรู้
กลุม่ งานนิ เทศ
ติ ดตามและประเมิ นผล
ระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา

งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
สถานศึกษา หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและชุมชน

งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของสถานศึกษา
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วจิ ยั การพัฒนาระบบบริหารและการจัด
การศึกษา

6.2.1 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิบตั ิ
1. รวบรวม จัดทา ระบบข้อมูลสารสนเทศเกีย่ วกับพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัด
กระบวนการเรียนรู้
2. ศึกษาสภาพปั ญหา ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
3. จัดทาแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้
4. ดาเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐาน และ โครงการเป็ นฐาน ดังนี้
1) การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ ายบริหารเป็ นหลักในการ
นิเทศภายใน ส่งเสริมครูเป็ นผูส้ ร้างกัลยาณมิตร นิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศ ครูตน้ แบบ ครู
แกนนา ผูป้ กครอง ชุมชน และภูมปิ ั ญญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก รวมทัง้ ส่งเสริมการนิเทศทีม่ กี ารรวม
พลังจากทุกฝ่ าย
2) การนิ เ ทศโดยใช้ โ ครงการเป็ นฐาน เช่ น โครงการน าร่ อ ง (Pilot Study)
โครงการร่วมพัฒนา (Joint Project) เป็ นต้น
5. จัดทาสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้
ทีป่ ระสบผลสาเร็จ
ผลสาเร็จทีค่ าดหวัง
สถานศึกษาได้รบั การพัฒ นาการจัดระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการ
เรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ
โดย อรัณฌญา รักษาพันธุ ์ ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
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6.2.2 งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสถานศึกษา หน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องและชุมชน
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิบตั ิ
1. ประสานการจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพืน้ ที่
การศึกษา
2. จัดทาแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
และสถานศึกษา
3. ด าเนิ น การและร่ ว มมือ กับ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งพัฒ นาเครือ ข่ า ยการนิ เ ทศ
ในรูปแบบต่าง ๆ ทีห่ ลากหลาย
1) พัฒนาห้องเรียน หรือสถานศึกษา ให้เป็ นแหล่งเรียนรู้
2) จัดตัง้ และดาเนินการในรูปแบบของเครือข่ายชุมชน
3) จัดเวทีวชิ าการให้มกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรู้
4) จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนนา ครูตน้ แบบ ครูแห่งชาติ เป็ นต้น
4. จัด ท าสรุ ป รายงาน และเผยแพร่เ ทคนิ ค วิธีก าร สื่อ เครื่อ งมือ หรือ รูป แบบ
เครือข่ายการนิเทศ
ผลสาเร็จทีค่ าดหวัง
1. สถานศึกษาได้รบั การพัฒนาจากองค์กรเครือข่ายอย่างเป็ นระบบ
2. หน่วยงาน ชุมชน องค์กรเอกชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา
6.2.3 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ของสถานศึกษา
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิบตั ิ
๑. จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศเกีย่ วกับการนิเทศและติดตามการบริหารและการจัด
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของสถานศึกษา
๒. ศึกษาวิเคราะห์และจัดทาเกณฑ์ ดัชนีชว้ี ดั ความสาเร็จ ในการบริหารและการจัด
การศึกษา
3. ด าเนิ น การนิ เ ทศ ติด ตาม ตรวจสอบและประเมิน ผลการบริห ารและการจัด
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของสถานศึกษา
4. สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดทารายงานเผยแพร่
ผลสาเร็จทีค่ าดหวัง
สานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึกษาและสถานศึกษา น าผลการรายงานไปใช้ในการพัฒ นา
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน
โดย อรัณฌญา รักษาพันธุ ์ ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
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6.2.4 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิบตั ิ
1. ศึก ษา ค้น คว้า วิเคราะห์ส ภาพปั ญ หาเกี่ย วกับ การพัฒ นาระบบบริห ารและการจัด
การศึกษา
2. ดาเนินการวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
1) การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
2) การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
3) การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ
3. สนั บ สนุ น ส่ ง เสริม และเผยแพร่ ก ารวิเ คราะห์ วิจ ัย เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาระบบ
การบริหารและการจัดการศึกษา
ผลสาเร็จทีค่ าดหวัง
เขตพื้นที่ก ารศึก ษา และสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ วิจยั การพัฒ นาระบบการ
บริหารและการจัดการศึกษา และนาผลงานวิจยั ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6.3 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและกระบวนการเรียนรู้
งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กลุ่มงานพัฒนา
หลักสูตรการศึกษา
ขัน้ พื้นฐานและ
กระบวนการเรียนรู้

งานยกระดับคุณภาพการศึกษาร่วมกับศูนย์พฒ
ั นา
วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย และสุขศึกษาและ
พลศึกษา
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้

6.3.1 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิบตั ิ
1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560 )
และมาตรฐานการเรียนรูท้ งั ้ 8 กลุ่มสาระ รวมทัง้ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
2. ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดทาระบบสารสนเทศ รวมทัง้ ส่งเสริมให้สถานศึกษา
ดาเนินการดังนี้
1) ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั เกีย่ วกับการบริหารจัดการหลักสูตร
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2) รวบรวมข้ อ มู ล แหล่ ง เรีย นรู้ แ ละภู มิ ปั ญญาท้ อ งถิ่ น ที่ เ กี่ ย วกั บ การบริห าร
จัดการหลักสูตร
3. พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจในการจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษา
4. ส่ง เสริม และสนับ สนุ น ให้ส ถานศึก ษาจัด ท าหลัก สูต รสถานศึก ษา โดยการมี
ส่วนร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่ าย
5. ส่ งเสริม และสนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษาจัด หลัก สู ต รเฉพาะด้ าน เช่ น โรงเรีย น
2 ภาษา โรงเรียนตามแนวพุทธ โรงเรียนกีฬา โรงเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอัจฉริยะ
6. ส่ ง เสริม การพั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย เช่ น Home School
การศึกษาทีจ่ ดั ในสถานประกอบการ ฯลฯ เป็ นต้น
7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรูแ้ ละจัดการเรียนรูต้ ามแนวปฏิรูป
กระบวนการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
8. ส่งเสริมและสนับสนุ นให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ขอ้ มูล
จากการวิจยั ในชัน้ เรียนและการนิเทศภายใน
9. ด าเนิ น การนิ เทศ ก ากับ ติด ตามการพัฒ นาหลัก สู ต รการศึก ษาขัน้ พื้น ฐาน
ของสถานศึกษา และนาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา
ผลสาเร็จทีค่ าดหวัง
นักเรียนวัยเรียนทุกคนทีอ่ ยู่ในสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดย
ครู และผู้บ ริห ารสถานศึก ษาที่มีค วามรู้ ความเข้า ใจการศึก ษาขัน้ พื้น ฐานตามแนวปฏิรูป การเรีย นรู้
และมีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
6.3.2 งานยกระดับ คุ ณ ภาพการศึก ษาร่ ว มกับ ศู น ย์ พ ัฒ นาวิ ช าการกลุ่ ม สาระการเรีย นรู้
ภาษาไทย และสุขศึกษาและพลศึกษา
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิบตั ิ
๑. รับ ค าสัง่ สพฐ. ให้ใช้ม าตรฐานการเรีย นรู้ และตัว ชี้ว ดั กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้
ภาษาไทย
และสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560 )
๒. ศึกษามาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
และสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560 )
3. ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดทาระบบสารสนเทศ รวมทัง้ ส่งเสริมให้สถานศึกษา
ดาเนินการดังนี้
1) ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั เกีย่ วกับการบริหารจัดการหลักสูตร
โดย อรัณฌญา รักษาพันธุ ์ ศึกษานิเทศก์ชานาญการ

13

คู่มือการปฏิบัติงาน 14
2) รวบรวมข้อ มูล แหล่ งเรียนรู้และภูมิปั ญ ญาท้อ งถิ่น ที่เกี่ย วกับ การบริห าร
จัดการหลักสูตร
3) ยกระดับการศึกษาให้มคี ุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
4) มีศกั ยภาพในการแข่งขันและดารงชีวติ อย่างสร้างสรรค์ในประชาคมโลก
5) การจัดการศึกษาสอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 โลกในศตวรรษ ที่ 21 และ
ทัดเทียมกับนานาชาติ
6) จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงในด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจในการจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษา โดยการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่ าย
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรูแ้ ละจัดการเรียนรูต้ ามแนวปฏิรูป
กระบวนการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
6. ส่งเสริมและสนับสนุ นให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ขอ้ มูล
จากการวิจยั ในชัน้ เรียนและการนิเทศภายใน
7. ดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐานของ
สถานศึกษา และนาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา
ผลสาเร็จทีค่ าดหวัง
นัก เรีย นวัย เรียนทุ ก คนที่อ ยู่ในสถานศึก ษาขัน้ พื้น ฐานได้รบั การจัดการ
เรีย นรู้โดยครูแ ละผู้ บ ริห ารสถานศึก ษาที่ มีค วามรู้ ความเข้า ใจหลัก สู ต รมาตรฐานและตัว ชี้ว ัด และมี
ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรยกระดับคุณภาพการศึกษาร่วมกับศูนย์พฒ
ั นาวิชาการกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้ าษาไทย และสุขศึกษาและพลศึกษา
6.3.3 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิบตั ิ
1. ศึกษาสภาพปั ญหา งานวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
2. ดาเนินการวิจยั การบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
3. สนับ สนุ น การศึก ษา วิเคราะห์ วิจยั การพัฒ นาหลักสูต ร และการจัด กระบวน
การเรียนรูข้ องครู ผูบ้ ริหารตลอดจนผูเ้ กีย่ วข้อง
4. เผยแพร่ ผ ลงานการศึก ษา วิจ ัย เกี่ย วกับ การพัฒ นาหลัก สู ต ร และการพัฒ นา
กระบวนการเรียนรู้
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5. น าผลการวิ จ ัย ไปก าหนดนโยบายเพื่ อ พั ฒ นางานบริห ารหลั ก สู ต ร และ
กระบวนการเรียนรูผ้ ลสาเร็จที่คาดหวัง สถานศึกษามีผลการศึกษา วิจยั เพื่อพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้
6.4 กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
กลุ่มงานวัดและ
ประเมิ นผล
การศึกษา

งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล
การศึกษา
งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
งานทดสอบทางการศึกษา

6.4.1 งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิบตั ิ
1. ส่งเสริมให้ครูพฒ
ั นาตนเอง โดยศึกษาหาความรูเ้ กี่ยวกับวิธกี ารวัดผล และประเมินผล
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วธิ กี ารที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลใน
สถานศึกษาทัง้ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
3. ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ วิธกี ารในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผล
ในสถานศึกษาทัง้ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
4. จัดทาคู่มอื การวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาสาหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ผลสาเร็จทีค่ าดหวัง
๑. ครูและผูเ้ กีย่ วข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับการวัดผลการเรียนรูข้ องนักเรียน
ทัง้ การวัดผลการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
2. การวัดผลและประเมินผลสอดคล้องตามแนวทางการจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม และตามสาระการเรียนรูข้ องหลักสูตร
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
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3. ครูและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องใช้วธิ กี ารทีห่ ลากหลายในการวัดและประเมินผล และนาผลการ
วัดและประเมินผลไปพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รียนแต่ละบุคคล
6.4.2 งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิบตั ิ
1. รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา
2. ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ เครื่อ งมื อ วัด ผลและประเมิ น ผลที่ มี ผู้ จ ัด ท าแล้ ว คั ด เลื อ กให้
เหมาะสมกับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษา
3. จัด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการจัด ท าและพั ฒ นาเครื่อ งมื อ วัด และประเมิ น ผลให้
ครอบคลุมด้านต่อไปนี้
1) เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
2) เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
3) เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
4) เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
5) เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และการเขียน
สือ่ ความ
4. บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา
ผลสาเร็จทีค่ าดหวัง
มีค ลังเครื่องมือ วัดและประเมิน ผลระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่ส อดคล้องกับความ
ต้องการของสถานศึกษา
6.4.3 งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิบตั ิ
1. ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา
2. ดาเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา
3. จัดทารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา
4. เผยแพร่ผล การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา
ผลสาเร็จทีค่ าดหวัง
สถานศึกษามีการวัดผลและประเมินผลการศึกษาทีถ่ ูกต้อง และมีคุณภาพ
6.4.4 งานทดสอบทางการศึกษา
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิบตั ิ
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั เกีย่ วกับระบบ วิธกี าร เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
2. วางแผนการทดสอบทางการศึกษา ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรูท้ งั ้ 8 กลุ่มสาระ
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ของหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
3. กาหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการ
และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติกาหนด
4. ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
5. ดาเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถให้กบั
นักเรียน
6. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา
7. จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผูเ้ รียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ผลสาเร็จทีค่ าดหวัง
มีคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และมี
ข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผูเ้ รียน
6.5 ประสาน ส่งเสริม สนั บ สนุ น ศึก ษาค้น คว้า วิเคราะห์ว ิจยั นิ เทศ ก ากับ ติด ตาม และรายงานผล
การดาเนินงาน
6.5.1 งานแนะแนว
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิบตั ิ
๑. ศึกษาการจัดการงานแนะแนวโรงเรียนของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
๒. ประสานงานการจัด การแนะแนวในโรงเรีย นของสานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาให้
ขับเคลื่อน
นโยบายครอบคลุมทุกสังกัด ทุกเขตพื้นทีก่ ารศึกษา โดยมุ่งส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้
เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่าง บุคคล ให้สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยจัดควบคู่
กับการจัดการศึกษาตามหลักสูตรขัน้ พืน้ ฐาน
3. ส่งเสริม สนับสนุน งานแนะแนวในโรงเรียน
4. นิเทศติดตามการดาเนินงานการจัดการแนะแนวในโรงเรียน โดยมีขอบข่าย ดังนี้
1) การแนะแนวการศึกษา
2) การแนะแนวอาชีพ
3) การแนะแนวเพือ่ พัฒนาบุคลิกภาพ
5. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วจิ ยั การดาเนินการงานแนะแนวโรงเรียนของสานักงานเขต
พืน้ ที่
6. การรายงานผลการดาเนินงานแนะแนวโรงเรียนของสานักงานเขตพืน้ ที่
ผลสาเร็จทีค่ าดหวัง
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บุคลากรในโรงเรียนเกิดความเข้าใจพื้นฐานของนักเรียน มีระบบช่วยเหลือ นักเรียน
สร้างความร่วมมือ ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชนกับ โรงเรียนในการที่จะช่ว ยพัฒนาเด็กสามมารถอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างเป็ นสุข
6.5.2 กิจกรรมรักการอ่าน / ห้องสมุด
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิบตั ิ
๑. ศึกษาหลักการ และวัตถุประสงค์การจัดโครงการกิจกรรมรักการอ่านภายในโรงเรียน
ใน
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
๒. ประสานงานโรงเรียนในสังกัดให้มกี ารส่ งเสริมการอ่านโดยมีโครงการกิจกรรมการ
ส่งเสริม
นิสยั รักการอ่านภายในโรงเรียน
๓. ส่ ง เสริม สนั บ สนุ น เพื่ อ การจัด กิ จ กรรมส่ ง เสริม การอ่ า นภายในโรงเรีย นให้ มี
ประสิทธิภาพ
๔. ยกระดับคุณภาพของครูผสู้ อนกลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ด้านการออกแบบให้มี
กิจกรรมรักการอ่าน และมีการจัดห้องสมุดสาหรับให้นกั เรียนได้ศกึ ษาค้นคว้าอย่างพอเพียง
๕. นิเทศติดตามการดาเนินงานการกิจกรรมรักการอ่านโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขต
พืน้ ที่
การศึกษา
6. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วจิ ยั กิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในโรงเรียนในสังกัดให้มี
ประสิทธิภาพ
7. การรายงานผลการดาเนินงานโครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในโรงเรียน
ผลสาเร็จทีค่ าดหวัง
ครูผสู้ อนกลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทยของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
จัดการส่งเสริมนิสยั รักการอ่าน นักเรียนสามารถใช้ทกั ษะภาษาไทยเพือ่ สร้างนิสยั รักการอ่านและการเรียนรู้
ให้เหมาะสมกับวัยอย่างมีคุณภาพตามบริบทของพืน้ ที่ โรงเรียนมีหอ้ งสมุดมีชวี ติ เป็ นแหล่งเรียนรูใ้ น
โรงเรียนในการสร้างนิสยั รักการอ่านและการเรียนรู้ และครูบรรณารักษ์ ครูหรือบุคลากรทีท่ าหน้าที่
บรรณารักษ์มสี มรรถนะในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมนิสยั รักการอ่านและการเรียนรูส้ คู่ ุณภาพทีด่ ี
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6.5.3 โครงการประเมิน ผลนั ก เรีย นนานาชาติ PISA (Programme for International Student
Assessment)
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิบตั ิ
1. ศึกษาหลักการ และแนวทางการดาเนินงานของโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ
PISA (Programme for International Student Assessment)
2. ประสานงานกับผูบ้ ริหารสถานศึกษา และครูผู้รบั ผิดชอบโครงการประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ PISA (Programme for International Student Assessment) ให้ ทุ ก สถานศึ ก ษาขับ เคลื่ อ น
นโยบายการเตรียมความพร้อม โดยมุ่งสร้างความตระหนักให้ครูผสู้ อนได้เห็นความสาคัญของการทดสอบ
และเตรียมความพร้อมให้กบั ผูเ้ รียน
3. จัด ประชุ ม เชิง ปฏิบัติก ารเตรีย มความพร้อ มบุ ค ลากรระดับ สถานศึก ษาเพื่อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมิน PISA
4. ส่งเสริม สนับสนุน เพือ่ ยกระดับคุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดและ
ประเมินผลของครูตามแนวทาง PISA
5. นิเทศติดตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลของครูตามแนวทาง
PISA ในสถานศึกษา
6. ศึก ษาค้น คว้า วิเคราะห์ว ิจ ัย แนวทางการจัด กระบวนการเรีย นรู้ และการวัด และ
ประเมินผลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ตามแนวทาง PISA ในสถานศึกษา
7. รายงานผลการดาเนินงานโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA (Programme
for International Student Assessment)
ผลสาเร็จทีค่ าดหวัง
๑. ครูผสู้ อนทักษะด้านการรูเ้ รื่องคณิตศาสตร์ การรูเ้ รื่องวิทยาศาสตร์ และการรูเ้ รื่อง
ด้านการอ่าน ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ และการ
วัดและประเมินผลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ตามแนวทาง PISA ได้
2. ผู้ เ รีย นอายุ 15 ปี ในแต่ ล ะสถานศึ ก ษา สัง กัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธ ยมศึ ก ษาเขต 30 มี ท ั ก ษะด้ า นการรู้ เ รื่อ งการอ่ า น (Reading Literacy) การรู้ เ รื่อ งคณิ ต ศาสตร์
(Mathematical Literacy) และการรูเ้ รื่องวิทยาศาสตร์ (Scientifical Literacy) พร้อมรับการประเมิน PISA
2021
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6.5.4 โรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิบตั ิ
1. ศึกษาคูม่ อื หลักการ และแนวทางการดาเนินงานโรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์ ตาม
โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ (อพ.สธ.)
2. ประสานงานโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ในการดาเนินงานโรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์ ตามโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ (อพ.สธ.) สวนพฤกษศาสตร์ โดยให้ทุกสถานศึกษาขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการทีม่ ี
คุณภาพ
3. ส่งเสริม สนับสนุน เพือ่ ให้โรงเรียนในสังกัดสามารถขับเคลื่อนดาเนินงานโรงเรียนสวน
พฤกษศาสตร์
4. นิเทศติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์
5. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วจิ ยั แนวทางการการบริหารจัดการโรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์
6. รายงานผลการดาเนินงานการบริหารจัดการทีม่ คี ุณภาพของโรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์
ผลสาเร็จทีค่ าดหวัง
1. โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีการบริหาร
จัดการและดาเนินการตามขัน้ ตอนของงานโรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์ได้ถูกต้องและมีคุณภาพ
2. ครูผสู้ อนมีการจัดกระบวนการเรียนรูท้ ม่ี ปี ระสิทธิภาพ
3. ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยนสูงขึน้
6.6 สหวิทยาเขตทีร่ บั ผิดชอบ
รับผิดชอบสหวิทยาเขตพญาแล ได้แก่ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัยชัยภูมิ
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิบตั ิ
1. รวบรวม จัดทา ระบบข้อมูลสารสนเทศเกีย่ วกับพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัด
กระบวนการเรียนรู้
2. ศึกษาสภาพปั ญหา ความต้องการโรงเรียนสหวิทยาเขตพระยาภักดีชุมพล
3. รวบรวม จัดทา ระบบข้อมูลสารสนเทศเกีย่ วกับพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัด
กระบวนการเรียนรู้
4. จัดทาแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้
5. การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ ายบริหารเป็ นหลักในการนิเทศภายใน
ส่ งเสริม ครูเ ป็ นผู้ ส ร้า งกัล ยาณมิต ร นิ เทศภายใน ส่ ง เสริม เครือ ข่ า ยการนิ เ ทศ ครูต้ น แบบ ครูแ กนน า
ผูป้ กครอง ชุมชน และภูมปิ ั ญญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก รวมทัง้ ส่งเสริมการนิเทศที่มกี ารรวมพลังจาก
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ทุกฝ่ ายการนิเทศโดยใช้โครงการเป็ นฐาน เช่น โครงการนาร่อง (Pilot Study) โครงการร่วมพัฒนา (Joint
Project) เป็ นต้น
6. จัดทาสรุปรายงานผลการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรูท้ ป่ี ระสบผลสาเร็จ
ผลสาเร็จทีค่ าดหวัง
สถานศึกษาได้รบั การพัฒนาการจัดระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ
7. มาตรฐานการปฏิ บตั ิ งาน

ที ่

กระบวนงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

1 ด้านเอกสาร

2

3

4

5
6

- การปฏิบตั งิ านด้านเอกสารถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลาทีก่ าหนด
- การจัดเก็บเอกสารแยกหมวดหมู่ เพือ่ ความสะดวกในการสืบค้น
ข้อมูล
ด้านการดาเนินโครงการ
- การปฏิบตั งิ านเป็ นไปตามลาดับขัน้ ตอน
- ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการเงินและพัสดุ
- ดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ทก่ี าหนด
- มีการจัดทารายงานผลการดาเนินงานเพือ่ ให้ทราบผลการดาเนินงาน
และวางแผนการพัฒนางานและการดาเนินงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ด้านการนิเทศ ติดตาม และ
- มีเครื่องมือนิเทศ ติดตามที่เหมาะสม
ประเมินผลโรงเรียน
- โรงเรียนทีไ่ ด้รบั การนิเทศ ติดตามได้ประโยชน์จากการนิเทศ
ในความรับผิดชอบ
ติดตาม
และได้แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
และการดาเนินงานทีเ่ กี่ยวข้อง
ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน - มีขอ้ มูลสารสนเทศพืน้ ฐานของโรงเรียนทีเ่ ป็ นปั จจุบนั
วิชาภาษาไทย และสุขศึกษาและ - มีกจิ กรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย และ
พลศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษาทีเ่ หมาะสม
- มีการนิเทศ ติดตาม โรงเรียนทีเ่ ป็ นระบบและต่อเนื่อง
ด้านการพัฒนาโรงเรียนกิจกรรมรัก - ดาเนินการตามปฏิทนิ งานทีก่ าหนด
การอ่าน
- โรงเรียนได้รบั การพัฒนาตามแนวทางของโครงการ
ด้านการพัฒนาโรงเรียนโรงเรียน - โรงเรียนได้รบั การพัฒนาด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่
สวนพฤกษศาสตร์
เหมาะสม
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8. ปัญหา/ ความเสี่ยง /ข้อควรระวังสาคัญที่พบในการปฏิ บตั ิ งานและแนวทางการแก้ไขปัญหา
ที่

กระบวนงาน

1

การปฏิบตั งิ านด้าน
เอกสาร

2

การดาเนินโครงการ

3

การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล โรงเรียน
ในความรับผิดชอบ
ด้านการพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาไทย และ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ด้านการพัฒนาโรงเรียน
กิจกรรมรักการอ่าน

4

5
6

ด้านการพัฒนาโรงเรียน
โรงเรียนสวน
พฤกษศาสตร์

ปัญหา/ ความเสี่ยง/ ข้อควรระวัง
สาคัญที่พบในการปฏิ บตั ิ งาน
- ดาเนินการไม่ทนั ตามระยะเวลา
ทีก่ าหนด

วิ ธีการแก้ไขปัญหา/
ลดความเสี่ยง
- ลาดับความสาคัญของงาน
ตามความจาเป็ นเร่งด่วนของ
งาน
- ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตาม
- ประสานงานก่อนการ
เป้ าหมายทีก่ าหนด
ดาเนินการ
- เอกสารการล้างหนี้ไม่ครบถ้วน
- ทารายการเอกสารทีต่ อ้ งใช้
ในการล้างหนี้ไว้ล่วงหน้า
- ไม่สามารถนิเทศได้ตามระยะเวลา - ประสานงานโดยตรงกับ
ทีก่ าหนด
โรงเรียน
ก่อนการออกนิเทศทุกครัง้
- นักเรียนยังไม่มกี ารคิดวิเคราะห์
- ส่งเสริมการดาเนินการ
เป็ นกระบวนการ
ของโรงเรียนหลากหลาย
รูปแบบ
- โรงเรียนไม่สามารถดาเนินการตาม - นิเทศ ติดตาม การดาเนินการ
แนวทางของโครงการฯได้
ของโรงเรียนอย่างสม่าเสมอ
- โรงเรียนยังมีกระบวนการในการจัด - นิเทศ ติดตาม การดาเนินการ
ไม่สมบูรณ์
ของโรงเรียนอย่างสม่าเสมอ

9. ระบบติ ดตามประเมิ นผล
9.1 ติดตามการดาเนินการจัดทาคู่มอื การปฏิบตั ิง านที่เป็ นมาตรฐาน ให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา, รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ที่รบั ผิดชอบกลุ่มนิเทศฯ) และผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30
9.2 ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการนาคู่ มือการปฏิบตั ิงานไปใช้ โดยผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา, รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
30 (ทีร่ บั ผิดชอบ) และผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
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10. เอกสารอ้างอิ ง
10.1 คู่มอื การปฏิบตั งิ านกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
10.2 ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
10.3 คาสังส
่ านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ที่ 181/2563 ลงวันที่ 30 มิถุนายน
2563
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