คู่มือการปฏิบัติงาน
นางปรียารัตน์ ขาวปั้น
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ

กัลยาณมิตร

ร่วมคิดเครื อข่าย

มุง่ หมายการมีงานทา

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๐
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของศึกศึกษานิเทศก์เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ตามกฎระเบียบของวัฒนธรรมการทางาน และเกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 และสานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นสาคัญ อันจะส่งผลให้เกิด
คุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการของครูผู้สอน ผู้บริหาร เพื่อร่วมงานต่อไป
ผู้จัดทา

สำรบัญ
เรื่อง
กรอบงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ………………………………
งานที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน นางปรียารัตน์ ขาวปั้น................................................
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน นางปรียารัตน์ ขาวปั้น ...........................................................
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของนางปรียารัตน์ ขาวปั้น .......................................................
งานเครือข่าย ................................................................................................................
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๑
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบข้ำรำชกำร (ก.พ.ร.) ให้ควำมสำคัญกับกำรจัดทำคู่มือ
กำรปฏิบัติงำน และประโยชน์ของกำรจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำน ไว้ดังนี้
1. เพื่อให้การปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นมาตรฐานเดียวกัน
2. ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรทาอะไรก่อนและหลัง
3. ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าควรปฏิบัติอย่างไร เมื่อใดกับใคร
4. เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร
5. เพื่อให้ผู้บริหารติดตามงานได้ทุกขั้นตอน
6. เป็นเครื่องมือในการฝึกอบรม
7. ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการทางาน
8. ใช้เป็นสื่อในการประสานงาน
9. ได้งานที่มีคุณภาพตามกาหนด
10. ผู้ปฏิบัติงานไม่เกิดความสับสน
11. แต่ละหน่วยงานรู้งานซึ่งกันและกัน
12. บุคลากร หรือเจ้าหน้าที่สามารถทางานแทนกันได้
13. สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เมื่อมีการโยกย้ายตาแหน่งงาน
14. ลดขั้นตอนการทางานที่ซับซ้อน
15. ลดข้อผิดพลาดจากการทางานที่ไม่เป็นระบบ
16. ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการทางาน
17. ช่วยให้เกิดความสม่าเสมอในการปฏิบัติงาน
18. ช่วยลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการทางาน
19. ช่วยลดการตอบคาถาม
20. ช่วยลดเวลาสอนงาน
21. ช่วยให้การทางานเป็นมืออาชีพ
22. ช่วยในการออกแบบระบบงานใหม่และปรับปรุงงาน
23. ผู้ปฏิบัติงานทราบรายละเอียด และทางานได้อย่างถูกต้อง
24. ทราบถึงตาแหน่งงานที่รับผิดชอบ
25. ทราบถึงเทคนิคในการทางาน

๒
กรอบงำนกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
แนวคิด
กลุ่ ม นิ เ ทศ 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 เ ทศการศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย ติ ด ตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามี ความเข้มแข็งในการ
บริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน
ส่งผลให้ ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของการศึกษา
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา
๒. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและ
จัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
๓. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติ
๔. เพื่ อส่ งเสริ มการพั ฒนา การวั ดและประเมิ นผลการศึ กษา การพั ฒนาสื่ อ นวั ตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ
๕. เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
๖. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา วิ จั ย และพั ฒ นาให้ เ ขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษา
มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ขอบข่ำยภำรกิจ
๑. งานธุรการ
๒. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
๒.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี
ความสามารถพิเศษ
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

๓
๔. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๔.๑ งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๔.๒ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา
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 งานนิ เ ทศ ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการบริ ห ารและการจั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
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

๔

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
งานธุรกำร

กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้

กลุ่มงำนวัดและประเมินผล
กำรศึกษำ

กลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ

กลุ่มงำนนิเทศติดตำมและประเมินผลระบบ
บริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ

กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ

กลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิ เทศการศึกษา

งานเอกสาร สนับสนุน
 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้
 งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
 งานส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา
 งานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผล
การศึกษา
 งานทดสอบทางการศึกษา
 งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการ
เรียนรู้
 งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา
 งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
 งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา
 งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
 งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา
 งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา

๕
๑. งำนธุรกำร
ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ
๑. ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ 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. ประสานการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่ม ให้ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ
๖. จัดทารายงานผลการดาเนินงานของกลุ่ม

๒. กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้

กลุ่มงานพัฒนา
หลักสูตรการศึกษา
ขัน้ พื้นฐานและ
กระบวนการเรียนรู้

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

๖
๒.๑ งำนส่ งเสริ มพั ฒนำหลั กสู ตรกำรศึ กษำปฐมวั ย กำรศึ กษำพิ เศษ ผู้ ด้ อยโอกำสและผู้ มี
ควำมสำมำรถพิเศษ
ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ
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. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถ
พิเศษ 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 ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของ
สถานศึกษา โดย
๓.๑ พัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาปฐมวัย
การศึ ก ษาพิ เ ศษ ผู้ ด้ อ ยโอกาส และผู้ มี ค วามสามารถพิ เ ศษ และด าเนิ น การวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น
เพื่อพัฒนาหลักสูตรได้
๓.๒ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการจัดทาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถ
พิเศษ
๔. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้านการพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง
๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ที่จัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ
ผู้ด้อยโอกาส และมีความสามารถพิเศษ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
๒.๒ งำนส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ
๑. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาแกนกลางพุทธศักราช ๒๕๕๑ และมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง
๘ กลุ่มสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
๒. ศึ ก ษา รวบรวมข้ อ มู ล และจั ด ท าระบบสารสนเทศ รวมทั้ ง ส่ ง เสริ 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 เ กี่ ย วกั บ การบริ ห าร
จัดการหลักสูตร เพื่อจัดทาหลักสูตรท้องถิ่น
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

๗
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น โรงเรียน ๒ ภาษา
โรงเรียนตามแนวพุทธ โรงเรียนกีฬา โรงเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอัจฉริยะ
๖. ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาหลั กสู ต รการศึ กษาตามอั ธ ยาศั ย ทวิ ศึ กษา เช่ น Home School
การศึกษาที่จัดในสถานประกอบการ ฯลฯ เป็นต้น
๗. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ค รู อ อกแบบการเรี ย นรู้ แ ละจั ด การเรี ย นรู้ ต ามแนวปฏิ รู ป
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๘. ส่งเสริ มและสนั บ สนุนให้ ส ถานศึกษา พัฒ นาหลั กสู ตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูล จาก
การวิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศภายใน
๙. ดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
และนาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา
ผลสำเร็จที่คำดหวัง
นักเรี ย นวัย เรี ย นทุกคนที่อยู่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการจัดการเรียนรู้โ ดยครูและ
ผู้บ ริห ารสถานศึกษาที่มีความรู้ ความเข้าใจการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ และมี
ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔
๒.๓ งำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัยกำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้
ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ
๑. ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๒. ดาเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๓. สนั บ สนุ น การศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร และการจั ด กระบวน
การเรียนรู้ของครู ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง
๔. เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้
๕. นาผลการวิจัยไปกาหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้
ผลสำเร็จที่คำดหวัง
สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
กฎหมำย ระเบียบ และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๘
๓. กลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา

กลุ่มงานวัดและ
ประเมิ นผล
การศึกษา

งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล
การศึกษา
งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
งานทดสอบทางการศึกษา

๓.๑ งำนส่งเสริมกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ
๑. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผล
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๒. ส่ งเสริ ม และพัฒ นาผู้ บริห าร ครูใ ห้ ใช้วิธีก ารที่ห ลากหลายในการวั ดและประเมินผล
ในสถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๓. ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผล
ในสถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๔. จัดทาคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาสาหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ผลสำเร็จที่คำดหวัง
๑. ครูและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ทั้งการวัดผลการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๒. การวัดผลและประเมินผลสอดคล้องตามแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หลักสูตรการศึกษาแกนกลางพุทธศักราช ๒๕๕๑
และตามสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล และนาผลการวัด
และประเมินผลไปพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล
กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และหลั กสู ตรการศึกษาแกนกลาง
พุทธศักราช ๒๕๕๑
๒. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

๙
๓.๒ งำนส่งเสริมและพัฒนำเครื่องมือวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ
๑. รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา
๒. ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ เครื่ อ งมื อ วั ด ผลและประเมิ น ผลที่ มี ผู้ จั ด ท าแล้ ว คั ด เลื อ กให้
เหมาะสมกับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
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
ผลสำเร็จที่คำดหวัง
มี ค ลั ง เครื่ อ งมื อ วั ดและ ประเ มิ น ผล ระดั บเขต พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาที่ ส อดคล้ องกั บ
ความต้องการของสถานศึกษา
กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมหลักสูตรการศึกษา
แกนกลางพุทธศักราช ๒๕๕๑
๓.๓ งำนติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ
๑. ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา
๒. ดาเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา
๓. จัดทารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา
๔. เผยแพร่ผล การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา
ผลสำเร็จที่คำดหวัง
สถานศึกษามีการวัดผลและประเมินผลการศึกษาที่ถูกต้อง และมีคุณภาพ
กฎหมำย ระเบียบ และ เอกสำร ที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมหลักสูตรการศึกษา
แกนกลางพุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๐
๓.๔ งำนทดสอบทำงกำรศึกษำ
ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ
๑. ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย เกี่ ย วกั บ ระบบ วิ ธี ก าร เครื่ อ งมื อ วั ด และประเมิ น ผล
การศึกษา
๒. วางแผนการทดสอบทางการศึกษา ให้ ครอบคลุ มสาระการเรีย นรู้ทั้ง ๘ กลุ่ มสาระ
ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. ก าหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึ ก ษา ให้ ส อดคล้ อ งตามที่ ก ระทรวง
ศึกษาธิการและสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติกาหนด
๔. ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
๕. ด าเนิ น การทดสอบทางการศึ ก ษาและให้ บ ริ ก ารสอบวั ด ความรู้ ความสามารถ
ให้กับนักเรียน
๖. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา
๗. จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ผลสำเร็จที่คำดหวัง
มี ค ลั ง ข้ อ สอบมาตรฐานการศึ ก ษาระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษา และมี
ข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน
กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

๔. กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ

กลุ่มงานส่งเสริ ม
พัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา

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

๑๑
๔.๑ งำนส่งเสริม พัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ
๑. ศึกษา ความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
๒. ดาเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพื่อ
สนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา
๓. ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยี
๔. นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ทางการศึกษา
เพื่อนาผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
๖. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
ผลสำเร็จที่คำดหวัง
สถานศึกษามีสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
อย่างคุ้มค่า
กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมหลักสูตรการศึกษา
แกนกลางพุทธศักราช ๒๕๕๑
๔.๒ งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยีทำงกำร
ศึกษำ
ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ
๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
๒. วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาสื่ อ ต้ น แบบ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ทางการศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ ง
กับความต้องการของสถานศึกษา
๓. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษาที่ ด าเนิ น การ ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย พั ฒ นาสื่ อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย นาไปใช้ และ
เผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
ผลสำเร็จที่คำดหวัง
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง ได้ศึกษาและนาผลการวิเคราะห์วิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมหลักสูตรการศึกษา
แกนกลางพุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๒
๕. กลุ่มงำนนิเทศติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
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

๕.๑ งำนส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรนิเทศและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ
๑. รวบรวม จัดทา ระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาระบบการนิเทศ และ
การ
จัดกระบวนการเรียนรู้
๒. ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
๓. จัดทาแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้
๔. ดาเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ โครงการเป็นฐาน ดังนี้
๔.๑ การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ายบริหารเป็นหลักในการนิเทศ
ภายใน ส่ ง เสริ ม ครู เ ป็ น ผู้ ส ร้ า งกั ล ยาณมิ ต ร นิ เ ทศภายใน ส่ ง เสริ ม เครื อ ข่ า ยการนิ เ ทศ
ครู ต้ น แบบ ครู แ กนน า ผู้ ป กครอง ชุ ม ชน และภู มิ ปั ญ ญา ส่ ง เสริ ม การนิ เ ทศภายนอก รวมทั้ ง
ส่งเสริมการนิเทศที่มีการรวมพลังจากทุกฝ่าย
๔.๒ การนิ เ ทศโดยใช้ โ ครงการเป็ น ฐาน เช่ น โครงการน าร่ อ ง (Pilot Study)
โครงการร่วมพัฒนา (Joint Project) เป็นต้น
๕. จั ดท าสรุ ปรายงานผล และเผยแพร่ เทคนิ คการนิ เทศ และการจั ดกระบวนการเรี ยนรู้
ที่ประสบผลสาเร็จ
ผลสำเร็จที่คำดหวัง
สถานศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ
กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมหลักสูตร
การศึกษาแกนกลางพุทธศักราช ๒๕๕๑
๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖

๑๓
๕.๒ งำนส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ำยกำรนิเทศของเขตพื้นที่กำรศึกษำสถำนศึกษำ หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องและชุมชน
ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ
๑. ประสานการจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นที่
การศึกษา
๒. จัดทาแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา
๓. ด าเนิ น การและร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยการนิ เ ทศ
ในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย
๓.๑ พัฒนาห้องเรียน หรือสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
๓.๒ จัดตั้งและดาเนินการในรูปแบบของเครือข่ายชุมชน
๓.๓ จัดเวทีวิชาการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๓.๔ จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนนา ครูต้นแบบ ครูแห่งชาติ เป็นต้น
๔. จัดทาสรุปรายงาน และเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบ
เครือข่ายการนิเทศ
ผลสำเร็จที่คำดหวัง
๑. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาจากองค์กรเครือข่ายอย่างเป็นระบบ
๒. หน่วยงาน ชุมชน องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๕.๓ งำนนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ของสถำนศึกษำ
ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ
๑. จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
๒. ศึกษาวิเคราะห์และจัดทาเกณฑ์ ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ ในการบริหารและการจัด
การศึกษา
๓. ด าเนิ น การนิ เ ทศ ติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลการบริ ห ารและการจั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
๔. สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดทารายงานเผยแพร่
ผลสำเร็จที่คำดหวัง
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษา น าผลการรายงานไปใช้ ใ นการพั ฒ นา
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน

๑๔
กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม หลั ก สู ต ร
การศึกษาแกนกลางพุทธศักราช ๒๕๕๑
๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
๕.๔ งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ
๑. ศึก ษา ค้ น คว้ า วิ เ คราะห์ ส ภาพปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาระบบบริ ห ารและการจั ด
การศึกษา
๒. ดาเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๒.๑ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๒.๒ การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
๒.๓ การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ
๓. สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม และเผยแพร่ ก ารวิ เ คราะห์ วิ จั ย เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาระบบ
การบริหารและการจัดการศึกษา
ผลสำเร็จที่คำดหวัง
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบการบริหารและ
การจัดการศึกษา และนาผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กฎหมำย ระเบียบ และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
พระราชบั ญ ญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หลั กสู ตรการศึกษา
แกนกลางพุทธศักราช ๒๕๕๑
๖. กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริ ม
พัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพ
การศึกษา

งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั มาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา

๑๕
๖.๑ งำน ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบ กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ
๑. ศึ ก ษาระบบหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร การประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาตลอดจน
กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒. ศึ ก ษา ค้ น คว้ า หลั ก การ แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การจั ด ท ามาตรฐาน
การศึ ก ษา แล้ ว น ามาวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บกั บ มาตรฐานการศึ ก ษาชาติ แ ละระดั บ เขตพื้ น ที่
การศึกษา
๓. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษาสร้ า งความตระหนั ก ความรู้ ความเข้ า ใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษากาหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน /ท้องถิ่น รวมทั้งการกาหนดตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ในการ
แปลผลและตัดสินการผ่านมาตรฐานพร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน
๕. ร่ ว มก าหนดกลยุ ท ธ์ ใ นการพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพ ทั้ ง ระดั บ เขตพื้ น ที่
การศึกษา และระดับสถานศึกษา
๖. ส่ ง เสริ ม ให้ ส ถานศึ ก ษาจั ด สร้ า ง ระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา โดยมี
หลักการและแนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา
๗. นิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ผลสำเร็จที่คำดหวัง
สถานศึกษามีความสามารถในการจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่าง
มีคุณภาพ
กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ งระบบ หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพ
ภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕
๖.๒ งำนตรวจสอบคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ
๑. จัดทาระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๒. นิเทศ สถานศึกษา เพื่อให้สามารถดาเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง
๓. ร่ ว มกั บ สถานศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ผ ลการประเมิ น เพื่ อ หาจุ ด พั ฒ นาและน ามาเป็ น
แนวทางในการปรับปรุงสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
๔. จัดตั้งคณะทางานเพื่อรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์อย่างเป็นระบบ

๑๖
๕. จัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อกาหนดนโยบายในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
๖. จัดทาระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
๗. จัดทาเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
จากคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๘. นิเทศ ติดตาม กากับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
ผลสำเร็จที่คำดหวัง
สถานศึกษาทุกแห่งในเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
ทั้งโดยวิธีการประเมินตนเอง และจากคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมหลักสูตรการศึกษา
แกนกลางพุทธศักราช ๒๕๕๑
๒. ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเรื่ อ งระบบ หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพ
ภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕
๖.๓ งำนส่งเสริมและประสำนงำนกำรประกันคุณภำพภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดทารายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา
๒. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกั บสถานศึกษาในการจัดทารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา
๓. ประสานงานกั บ สถานศึ ก ษาที่ มี ค วามพร้ อ มรั บ การประเมิ น ภายนอก เพื่ อ เสนอ
รายชื่อสถานศึกษาต่อสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
๔. ประสานงานกับสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึ กษา (สมศ.) เมื่อ
ถึงกาหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
๕. ประสาน ติ ด ตามผลการประเมิ น ภายนอก เพื่ อ น ามาใช้ ป ระโยชน์ ใ นการจั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลสำเร็จที่คำดหวัง
สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องระบบหลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕

๑๗
๖.๔ งำนกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ
๑. ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย มาตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพภายในและภายนอก
สถานศึกษาของแต่ละหน่วยงาน
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. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษาน าผลการวิ จั ย มาตรฐานและการประกั น คุณ ภาพ
การศึกษามาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๔. รวบรวมและเผยแพร่ ผ ลการวิ จั ย มาตรฐานและการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา
๕. นิ เ ทศ ติ ด ตาม การวิ จั ย มาตรฐานและการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถานศึกษาและนาผลมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ผลสำเร็จที่คำดหวัง
สถานศึกษาทุกแห่งนาผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาใช้ในการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
๑ . พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเรื่ อ งระบบหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพ
ภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕
๓. มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓
๗. กลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ

กลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการ
ติ ดตาม ตรวจสอบ
ประเมิ นผล และ
นิ เทศการศึกษา

งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา
งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา

๑๘
๗.๑ งำนพัฒนำระบบข้อมูล และสำรสนเทศ
ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ
๑. ดาเนิน การให้มีฐ านข้อมูล ด้านวิชาการ บริห ารงานบุคคล บริห ารงบประมาณ และ
บริหารงานทั่วไป ของเขตพื้นที่การศึกษา
๒. รวบรวม วิ เ คราะห์ และบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ทางด้ า นวิ ช าการ ด้ า นบริ ห ารงานบุ ค คล
ด้านบริหารงานงบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป ในระบบฐานข้อมูล
๓. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
๔. เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและ Internet
๕. รายงานผลการวิเคราะห์ ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ผลสำเร็จที่คำดหวัง
๑. ข้ อ มู ล พื้ น ฐานด้ า นวิ ช าการ ด้ า นบุ ค ลากร ด้ า นงบประมาณ และบริ ห ารงานทั่ ว ไป
เป็นปัจจุบันและมีสภาพพร้อมใช้งาน
๒. เขตพื้นที่การศึกษามีข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
๗.๒ งำนวำงแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ
๑. รวบรวม วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาใน
เขตพื้นที่การศึกษา
๒. จัดทาแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๓. เสนอแผนยุทธศาสตร์ โครงการ ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา
๔. ประสานงานกับ คณะกรรมการติด ตาม ตรวจสอบ ประเมิน ผลและนิเทศการศึ กษา
เพื่อดาเนินการตามแผน
ผลสำเร็จที่คำดหวัง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีแผน / โครงการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา
กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒
๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
๓. กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้ว ยการกาหนดหลั กเกณฑ์ วิธีการ การดาเนินงานของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๖

๑๙
๗.๓ งำนรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ
๑. รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การบริหารและการจัดการศึกษา
๒. จัดทาสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ผลสำเร็จที่คำดหวัง
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
กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
๒. ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการตรวจราชการของผู้ ต รวจราชการ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙

๒๐
งานที่รับผิดชอบการปฏิบตั ิงาน นางปรี ยารัตน์ ขาวปั้ น
1) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้
มีห น้ าที่กากับ ติดตาม ประสานงาน ให้ คาปรึกษา แนะนา การปฏิบัติงานภายในกลุ่ มงานส่ งเสริม
พัฒนาหลักสูตรการศึกษา ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้
2) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์
วิ จั ย การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร กระบวนการเรี ย นรู้ สื่ อ นวั ต กรรม และเทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา และ
ดาเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษาร่วมกับศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย นิเทศ กากับ ติดตาม และรายงานผล
การดาเนินงาน
3.1 เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
3.2 งานแนะแนว
3.3 โรงเรียนที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ (ทวิศึกษา) ตามแนวทางทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
3.4 กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
4) นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่รับผิดชอบในสหวิทยา
เขตบัวแดงภักดี ได้แก่ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา,โรงเรียนนางแดดวัง ชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก,
โรงเรียนคูเมืองวิทยา, โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา และโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
5) ปฏิบั ติง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บสนุ นการปฏิบัติ งานของหน่ ว ยงานอื่นที่ เกี่ ยวข้ อง หรื อที่ไ ด้รั บ
มอบหมาย

๒๑

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ของนำงปรียำรัตน์ ขำวปั้น
งำนที่เกี่ยวข้องกับงำนที่รับผิดชอบนั้น ได้กำหนดกำรปฏิบัติงำน ออกเป็น 3 ประเด็น คือ

งำนโครงกำร

งำนนิเทศกำรศึกษำ

•

งานโครงการ

งานนิเทศการศึกษา

งานอื่นๆ ที่ได้ รับ
มอบหมาย

งำนอื่นๆที่ได้รับมอบหมำย

กำรดำเนินโครงกำรในบริบทที่
รับผิดชอบจะมีกำรวำงแผนระดับขั้นตอน
ต่ำงๆ เพื่อให้กำรดำเนินงำนในส่วนที่
รับผิดชอบเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
โดยกำหนดเป็นขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษำงำน งบประมำณ ที่จัดสรรมำให้
2. จัดทำโครงกำรเสนออนุมัติ
3. ขออนุมัติใช้เงินงบประมำณ
4. จัดทำหนังสือถึงโรงเรียน /วิทยำกร
5. จัดทำคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
6.จัดเตรียมเอกสำร/ลงทะเบียน/ข้อมูล
นิเทศฯ /แบบประเมิน /สอบถำม
7.จัดทำตำรำงอบรม/นิเทศ
8.ดำเนินกำรตำมที่กำหนด
9.ประเมินผล
10.สรุป/รำยงำนผล ผู้บังคับบัญชำ

• กำรนิเทศกำรศึกษำเป็นงำนหลักของ
ศึกษำนิเทศก์ในส่วนนี้ได้กำหนด กำรนิเทศไว้
2 ส่วนคือ
1.นิเทศโรงเรียนเพื่อกำรเตรียมพร้อม
2.นิเทศจำกงำนที่ สพฐ.,สพม.กำหนดเป็นงำน
เร่งด่วน
3.ช่องทำงกำรนิเทศ ตัวต่อตัว , นิเทศออนไลน์
• ศึกษำระเบียบ เอกสำร ที่เกี่ยวข้อง
• ดำเนินกำรตำมนโยบำยที่มอบหมำย
• ดำเนินกำรให้ทันตำมกำหนดเวลำ

๒๒

งำนเครือข่ำย
เครือข่าย ในที่นี่คือ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ประธำนศูนย์
รองประธาน
ผอ. ร.ร.ภูเขียว สตรี
แก้ งคร้ อ หนองบัวแดง
เทพสถิต จัตรุ ัส

ที่ปรึกษำ

ศธจ.
ผอ.สพม.
ผอ.สพป.

กรรมการ

ประกอบด้วย
ผอ.โรงเรียนในสังกัด
ทุกโรง ศึกษานิเทศก์

ศูนย์พฒ
ั นาวิชาการกลุม่
สาระการเรียนรู้

ครูเชี่ยวชาญทรงคุณวุฒิ

สหวิทยาเขต
แบ่งเป็น 7 สหวิทยาเขต
1. เมืองพระยาภักดีชุมพล
2. พญาแล
3. บัวแดงภักดี
4. แก้งคร้อคอนสวรรค์
5. ภูตะเภาทุ่งกะมัง
6. เมืองสี่มุม
7. ดอกกระเจียว

หมำยเหตุ รายละเอียดหน้าที่ ฝ่ายต่างๆอยู่ในแฟ้มเอกสารเครือข่าย

