มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ของ
นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชยั
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

คานา
มาตรฐานการปฏิบัติงานฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะมาตรฐาน
การปฏิบัติงานรายบุคคล จะต้องมีรายละเอียดของกระบวนงาน มีความสอดคล้อง สัมพันธ์กับภาระงาน
ตามคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ่งมีบทบาทสาคัญ
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี งานเลขานุการ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดทั้งการมี
ส่วนร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานรายบุคคลได้ใช้แนวทางหลักในการปฏิบัติราชการ ตามบทบาท
อานาจหน้าที่ของกลุ่มงานตามทีไ่ ด้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ โดยให้มีความครอบคลุม ถูกต้อง ครบถ้วน มีความ
ชัดเจนต่อการนาสู่การปฏิบัติ ทั้งในระดับปฏิบัติการ และการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
หน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถนาไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
หวัง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่า มาตรฐานการปฏิ บัติง านฉบับนี้ จะเป็น ประโยชน์ ต่ อ กลุ่ ม นิเทศ ติ ดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ในการดาเนินงานตามภารกิจได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิผล เพื่อการพัฒนาองค์กร
อย่างต่อเนื่องต่อไป

กาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย
พฤษภาคม 2562

สารบัญ
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนา
แนวคิด ขอบข่ายงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ส่วนที่ 2 ภาระงานที่รับผิดชอบ
ภาคผนวก
คาสั่ง

ส่วนที่ 1
บทนา
1.1 แนวคิด
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นกลุ่มงาน
ทีด่ าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนา
ระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบ
นอกระบบและตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.๑ เพื่อให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา
1.๒.2 เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
และจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
1.2.๓ เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติ
1.2.๔ เพื่อส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ
1.2.๕ เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
1.2.๖ เพื่อส่งเสริมการศึกษา วิจัย และพัฒนาให้เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
มีคุณภาพได้มาตรฐาน
1.3 ขอบข่ายภารกิจ
1.3.๑ งานธุรการ
1.3.๒ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
1.3.2.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้มีความสามารถพิเศษ
1.3.2.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.3.2.๓ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
1.3.๓ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
1.3.๓.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
1.3.๓.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
1.3.๓.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา
1.3.๓.๔ งานทดสอบทางการศึกษา

-21.3.๔ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.3.๔.๑ งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.3.๔.๒ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.3.๕ กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
1.3.๕.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
1.3.๕.๒ งานส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน
1.3.๕.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
1.3.๕.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
1.3.๖ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
1.3.๖.๑ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.3.๖.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.3.๖.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
1.3.๖.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
1.3.๗ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
1.3.๗.๑ งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
1.3.๗.๒ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
1.3.๗.๓ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
1.4 แผนผังกลุ่มงานตามภารกิจ
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กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
งานธุรการ

กลุม่ งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ขันพื
้ น้ ฐานและกระบวนการเรียนรู้

กลุ่มงานวัดและประเมิ นผล
การศึกษา

กลุม่ งานส่งเสริ มและพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

ทางการศึกษา
กลุม่ งานนิ เทศติ ดตามและประเมิ นผล
ระบบบริ หารและการจัดการศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริ มพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา

กลุม่ งานเลขานุการคณะกรรมการ
ติ ดตาม ตรวจสอบ ประเมิ นผล
และนิ เทศการศึกษา

 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษและผูม้ ี
ความสามารถพิเศษ
 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้





งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
งานส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา
งานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา
งานทดสอบทางการศึกษา

 งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา
 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
 งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพืน้ ที่การศึกษา
สถานศึกษา หน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและชุมชน
 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของสถานศึกษา
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพัฒนาระบบบริหารและการจัด
การศึกษา
 งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
 งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก
สถานศึกษา
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
 งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
 งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
 งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

-41.5 ภาระงานตามภารกิจ
1.5.๑. งานธุรการ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่มให้สามารถ
ดาเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ศึกษา วิเคราะห์ สภาพของกลุ่ม และออกแบบ ระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม และสอดคล้อง
กับ ระบบงานสารบรรณของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓. ดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม
๔. ประสานงานกับกลุ่มอื่นในสานักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานของกลุ่ม
๕. ประสานการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่ม ให้ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 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. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการข่าวราชการ พ.ศ. ๒๕๒๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
1.5.๒. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

กลุ่มงานพัฒนา
หลักสูตรการศึกษา
ขัน้ พื้นฐานและ
กระบวนการเรียนรู้

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

-51.5.๒.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถ
พิเศษ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน รวมทัง้ วิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้มีความสามารถพิเศษ
๒. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
ทั้งในและต่างประเทศ
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา โดย
๓.๑ พัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และดาเนินการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาหลักสูตรได้
๓.๒ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
๔. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้มีความสามารถพิเศษ และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้านการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่จัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส
และมีความสามารถพิเศษ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
นักเรียนก่อนวัยเรียน ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ
ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง ในสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้โดยครูและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้
ความเข้าใจและมีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและมีความทันสมัยอยู่เสมอ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
1.5.๒.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕51 และมาตรฐานการเรียนรู้
ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๒. ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดทาระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษาดาเนินการดังนี้
๒.๑ ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร
๒.๒ รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร

-6๓. พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น โรงเรียน ๒ ภาษา
โรงเรียนตามแนวพุทธ โรงเรียนกีฬา โรงเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอัจฉริยะ
๖. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น Home School การศึกษาที่จัด
ในสถานประกอบการ ฯ เป็นต้น
๗. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๘. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัย
ในชั้นเรียนและการนิเทศภายใน
๙. ดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
และนาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
นักเรียนวัยเรียนทุกคนที่อยู่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการจัดการเรียนรู้โดยครูและผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีความรู้ ความเข้าใจการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ และมีความสามารถ
ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
๒. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕51
1.5.๒.๓ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๒. ดาเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๓. สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวนการเรียนรู้
ของครู ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง
๔. เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
๕. นาผลการวิจัยไปกาหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สถานศึกษามีผลการศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

-7กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
1.5.๓ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา

กลุ่มงานวัดและ
ประเมิ นผล
การศึกษา

งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล
การศึกษา
งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
งานทดสอบทางการศึกษา

1.5.๓.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผลการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลในสถานศึกษา
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๓. ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ วิธกี ารในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษา
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๔. จัดทาคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาสาหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. ครูและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียน ทั้งการวัดผล
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๒. การวัดผลและประเมินผลสอดคล้องตามแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล และนาผลการวัดและ
ประเมินผลไปพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล

-8กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
๒. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
1.5.๓.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา
๒. ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดทาแล้ว คัดเลือกให้เหมาะสมกับ
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ครอบคลุม
ด้านต่อไปนี้
๓.๑ เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ
๓.๒ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๓.๓ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
๓.๔ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๓.๕ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์
และการเขียนสื่อความ
๔. บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
มีคลังเครื่องมือวัดและประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานศึกษา
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
1.5.๓.๓ 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
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
1.5.๓.๔ งานทดสอบทางการศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
๒. วางแผนการทดสอบทางการศึกษา ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ
ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. กาหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติกาหนด
๔. ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
๕. ดาเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถให้กับนักเรียน
๖. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา
๗. จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
มีคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และมีข้อมูลคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียน
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
๒. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
1.5.๔ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มงานส่งเสริ ม
พัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา

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

-101.5.๔.๑ งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึกษา ความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
๒. ดาเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพื่อสนับสนุน
ช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา
๓. ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ
เทคโนโลยี
๔. นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
เพื่อนาผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
๖. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สถานศึกษามีสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
1.5.๔.๒

งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ทางการศึกษา
๒. วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานศึกษา
๓. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาที่ดาเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย นาไปใช้ และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง ได้ศึกษาและนาผลการวิเคราะห์วิจัยไปใช้ในการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

-111.5.๕ กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
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

1.5.๕.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. รวบรวม จัดทา ระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการ
เรียนรู้
๒. ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
๓. จัดทาแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้
๔. ดาเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ โครงการเป็นฐาน ดังนี้
๔.๑ การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ายบริหารเป็นหลักในการนิเทศภายใน
ส่งเสริมครูเป็นผู้สร้างกัลยาณมิตร นิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศ
ครูต้นแบบ ครูแกนนา ผู้ปกครอง ชุมชน และภูมิปัญญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก รวมทั้ง
ส่งเสริมการนิเทศที่มีการรวมพลังจากทุกฝ่าย
๔.๒ การนิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน เช่น โครงการนาร่อง (Pilot Study)
โครงการร่วมพัฒนา (Joint Project) เป็นต้น
๕. จัดทาสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่ประสบผลสาเร็จ
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สถานศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ

-12กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
1.5.๕.๒

งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ประสานการจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นที่การศึกษา
๒. จัดทาแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๓. ดาเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่าง 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 หรือรูปแบบเครือข่ายการนิเทศ
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาจากองค์กรเครือข่ายอย่างเป็นระบบ
๒. หน่วยงาน ชุมชน องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
1.5.๕.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
๒. ศึกษาวิเคราะห์และจัดทาเกณฑ์ ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ ในการบริหารและการจัดการศึกษา
๓. ดาเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษา
๔. สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดทารายงานเผยแพร่

-13ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา นาผลการรายงานไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาให้ได้
มาตรฐาน
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
1.5.๕.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๒. ดาเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๒.๑ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๒.๒ การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
๒.๓ การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ
๓. สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารและ
การจัดการศึกษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบการบริหารและ
การจัดการศึกษา และนาผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3)

พ.ศ. 2553

-141.5.๖. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริ ม
พัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพ
การศึกษา

งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั มาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา

1.5.๖.๑ งาน ส่งเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจนกฎเกณฑ์
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒. ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดทามาตรฐานการศึกษา
แล้วนามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษากาหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน /ท้องถิ่น รวมทั้งการกาหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการแปลผล
และตัดสินการผ่านมาตรฐานพร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน
๕. ร่วมกาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา
และระดับสถานศึกษา
๖. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีหลักการ
และแนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา
๗. นิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สถานศึกษามีความสามารถในการจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

-15กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
พ.ศ. ๒๕59
1.5.๖.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. จัดทาระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๒. นิเทศ สถานศึกษา เพื่อให้สามารถดาเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง
๓. ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อหาจุดพัฒนาและนามาเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
๔. จัดตั้งคณะทางานเพื่อรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์อย่างเป็นระบบ
๕. จัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อกาหนดนโยบายในการพัฒนาการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
๖. จัดทาระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
๗. จัดทาเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
จากคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๘. นิเทศ ติดตาม กากับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สถานศึกษาทุกแห่งในเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ทั้งโดยวิธีการประเมินตนเอง และจากคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
พ.ศ. ๒๕59

-161.5.๖.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดทารายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา
๒. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
๓. ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพื่อเสนอรายชื่อสถานศึกษา
ต่อสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
๔. ประสานงานกับสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อถึง
กาหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
๕. ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องระบบหลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕59
1.5.๖.๔

งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
ของแต่ละหน่วยงาน
๒. ส่งเสริม สนับสนุนและหรือร่วมกับสถานศึกษาดาเนินการวิจัยมาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา
๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานาผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
มาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๔. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
๕. นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาและนาผลมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สถานศึกษาทุกแห่งนาผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

-17กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องระบบหลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
พ.ศ. ๒๕59
๓. มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕61
1.5.๗ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ

กลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการ
ติ ดตาม ตรวจสอบ
ประเมิ นผล และ
นิ เทศการศึกษา

งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา
งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา

1.5.๗.๑ งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ดาเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และ
บริหารงานทั่วไป ของเขตพื้นที่การศึกษา
๒. รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล
ด้านบริหารงานงบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป ในระบบฐานข้อมูล
๓. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
๔. เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและ Internet
๕. รายงานผลการวิเคราะห์ ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. ข้อมูลพื้นฐานด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และบริหารงานทั่วไป
เป็นปัจจุบันและมีสภาพพร้อมใช้งาน
๒. เขตพื้นที่การศึกษามีข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
1.5.๗.๒ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๒. จัดทาแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๓. เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๔. ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
เพื่อดาเนินการตามแผน
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
๓. กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การดาเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาพ.ศ. ๒๕๔8
๗.๓ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การบริหารและการจัดการศึกษา
๒. จัดทาสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูลการติดตาม
และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
๒. สานักงานเขตพื้นที่ใช้ประโยชน์จากการรายงานผลเพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕48
๒. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕48

ส่วนที่ ๒
ภาระงานที่รับผิดชอบ
ตามคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ ที่ ๒๑๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน
๒๕๖๑ ได้มอบหมายหน้าทีบ่ ุคลากรรับผิดชอบการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาเพื่อให้การปฏิบัตริ าชการของกลุม่ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนปฏิบัตริ าชการ สามารถ
ดาเนินการวิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินระบบบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อให้
สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการจัดการศึกษา
ในการนี้ ข้าพเจ้า นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชานาญการ
พิเศษ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าทีร่ าชการ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้าที่ ผูอ้ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๒. ปฏิบัติหน้าทีห่ ัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
๓. ปฏิบัติหน้าทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
(ก.ต.ป.น.) ของเขตพื้นที่การศึกษา
๔. นิเทศ กากับ ติดตาม การดาเนินงานของศูนย์พฒ
ั นากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๕. ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ กากับ ติดตามและประสานงานโรงเรียนในสหวิทยาเขตดอกกระเจียว
๖. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิ านของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ทีผ่ ู้บงั คับบัญชามอบหมาย
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
๒.๑ ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ภาระงานที่ปฏิบัติ
๒.๑.๑ บริหารงานในกลุม่ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้แก่ การควบคุม กากับ
ดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัตงิ านของบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนการเร่งรัดและพัฒนางานให้สาเร็จ ถูกต้อง ทันตาม
กาหนดเวลา
๒.๑.๒ พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ ให้ความเห็นในบันทึกเสนอของ
บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา ในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายข้อบังคับ หนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่ดูแลงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ ตามลาดับ
๒.๑.๓ ประเมินผลงานบุคลากรในกลุม่ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เสนอแนะ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ ในการพิจารณาความดี ความชอบของ
ศึกษานิเทศก์และบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๒.๑.๔ ร่วมมือกับหน่วยงาน สถานศึกษาและส่วนราชการอืน่ ในการปฏิบัตงิ านที่เกี่ยวข้องกับ
การนิเทศ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด

๒.๑.๕ ประสานการดาเนินงานและจัดทาระเบียบวาระการประชุมในส่วนที่เกี่ยวกับภารกิจของ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากับหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒.๑.๖ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รบั
มอบหมาย
๒.๑.๗ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผบู้ ังคับบัญชามอบหมาย
๒.๒ หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
ในการปฏิบัตหิ น้าทีห่ ัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา มีหน้าที่ กากับ ติดตาม
ประสานงาน ให้คาปรึกษา แนะนา การปฏิบัตกิ ารภายในกลุม่ งานฯ วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา พัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา
งานทดสอบทางการศึกษา และการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ(PISA)
ภาระงานที่ปฏิบัติ
๒.๒.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
๒.๒.๑.๑ ส่งเสริมให้ครูพฒ
ั นาตนเองโดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และ
ประเมินผลการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๒.๒.๑.๒ ส่งเสริมและพัฒนาผูบ้ ริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล
ในสถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๒.๑.๒.๓ ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบวิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผล
ในสถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๒.๑.๒.๔) จัดทาคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาสาหรับการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑) ครูและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ทั้งการวัดผลการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๒) การวัดผลและประเมินผลสอดคล้องตามแนวทางการจัดการศึกษา หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และตามสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓) ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล และนาผลการวัด
และประเมินผลไปพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล
๒.๒.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
ภาระงานที่ปฏิบัติ
๒.๒.๒.๑ รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา
๒.๒.๒.๒ ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลทีม่ ีผู้จัดทาแล้ว คัดเลือก
ให้เหมาะสมกับเขตพื้นทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษา
๒.๒.๒.๓ จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารการจัดทาและพัฒนาเครือ่ งมือวัดและประเมินผล
ให้ครอบคลุมด้านต่อไปนี้
๑) เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุม่ สาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
๒) เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
๓) เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง

๔) เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
๕) เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์
และการเขียนสือ่ ความ
๖) บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ มีคลังเครื่องมือวัดและประเมินผลระดับเขตพื้นที่
การศึกษาทีส่ อดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา
๒.๒.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา
ภาระงานที่ปฏิบัติ
๒.๒.๓.๑ ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา
๒.๒.๓.๒ ดาเนินการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา
๒.๒.๓.๓ จัดทารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา
๒.๒.๓.๔ เผยแพร่ผล การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สถานศึกษาในสังกัดมีการวัดผลและประเมินผลการศึกษาทีถ่ ูกต้องและมีคุณภาพ
๒.๒.๔ งานทดสอบทางการศึกษา
ภาระงานที่ปฏิบัติ
๒.๒.๔.๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบ วิธีการเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
๒.๒.๔.๒ วางแผนการทดสอบทางการศึกษา ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทงั้ ๘ กลุ่มสาระ
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๒.๔.๓ กาหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษาให้สอดคล้องตามที่กระทรวง
ศึกษาธิการและสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติกาหนด
๒.๒.๔.๔ ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
๒.๒.๔.๕ ดาเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถ
ให้กับนักเรียน
๒.๒.๔.๖ พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา
๒.๒.๔.๗ จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ มีคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา และมีข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผูเ้ รียน

๒.๓ เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.)
๒.๓.๑ งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ
ภาระงานที่ปฏิบัติ
๒.๓.๑.๑ ดาเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และ
บริหารงานทั่วไปของเขตพื้นที่การศึกษา
๒.๓.๑.๒ รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล
ด้านบริหารงานงบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป ในระบบฐานข้อมูล
๒.๓.๑.๓ ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
๒.๓.๑.๔ เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและInternet
๒.๓.๑.๕ รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑) ข้อมูลพื้นฐานด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และบริหารงานทั่วไป
เป็นปัจจุบันและมีสภาพพร้อมใช้งาน
๒) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีข้อมูลเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒.๓.๒ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ภาระงานที่ปฏิบัติ
๒.๓.๒.๑ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒.๓.๒.๒ จัดทาแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๒.๓.๒.๓ เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา
๒.๓.๒.๔ ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
เพื่อดาเนินการตามแผน
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ มีแผนการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๒.๓.๓ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ภาระงานที่ปฏิบัติ
๒.๓.๓.๑ รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครือ่ งมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การบริหารและการจัดการศึกษา
๒.๓.๓.๒ จัดทาสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ สถานศึกษา และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
๒) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ ใช้ประโยชน์จากการรายงานผล
เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒.๔ นิเทศ กากับ ติดตาม การดาเนินงานของศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
การนิเทศ กากับ ติดตาม การดาเนินงานของศูนย์พฒ
ั นากลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
มีขอบข่ายงาน ในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษา
ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา และดาเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษาร่วมกับศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
๒.๔.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
ภาระงานที่ปฏิบัติ
๒.๔.๑.๑ รวบรวม จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาระบบการนิเทศ
และการจัดกระบวนการเรียนรู้กลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๒.๔.๑.๒ ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
๒.๔.๑.๓ จัดทาแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
๒.๔.๑.๔ ดาเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ายบริหารเป็นหลักในการ
นิเทศภายใน ส่งเสริมครูเป็นผูส้ ร้างกัลยาณมิตร นิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศ ครูต้นแบบ
ครูแกนนา ผู้ปกครอง ชุมชน และภูมิปญ
ั ญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก รวมทั้งส่งเสริมการนิเทศที่มีการรวม
พลังจากทุกฝ่าย
๒.๔.๑.๕ จัดทาสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่ประสบผลสาเร็จ
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สถานศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๔.๒ งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของสถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
ภาระงานที่ปฏิบัติ
๒.๔.๒.๑ ประสานการจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ร่วมกับศูนย์พฒ
ั นากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๒.๔.๒.๒ จัดทาแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในสถานศึกษา
๒.๔.๒.๓ ดาเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ
ในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย เช่น
๑) พัฒนาห้องเรียน หรือสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้
๒) จัดตั้งและดาเนินการในรูปแบบของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

๓) จัดเวทีวิชาการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๔) จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนนา ครูต้นแบบ ครูแห่งชาติ เป็นต้น
๕) จัดทาสรุปรายงาน และเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบ
เครือข่ายการนิเทศ
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑) สถานศึกษาในสังกัดได้รบั การพัฒนาจากองค์กร/เครือข่ายอย่างเป็นระบบ
๒) หน่วยงาน ชุมชน องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๒.๔.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษา
ภาระงานที่ปฏิบัติ
๒.๔.๓.๑ จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและการจัด
การเรียนรูก้ ลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของสถานศึกษาในสังกัด
๒.๔.๓.๒ ศึกษาวิเคราะห์และจัดทาเกณฑ์ ดัชนีชี้วัดความสาเร็จในการบริหารและการจัด
การเรียนรูก้ ลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๒.๔.๓.๓ ดาเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการ
เรียนรู้กลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๒.๔.๓.๔ สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลและจัดทารายงานเผยแพร่
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ และสถานศึกษานาผลการรายงานไปใช้
ในการพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน
๒.๕ ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ กากับ ติดตามและประสานงานโรงเรียนในสหวิทยาเขตดอกกระเจียว
บทบาทหน้าที่
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาที่รบั ผิดชอบในสหวิทยาเขตดอกกระเจียว ได้แก่ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา โรงเรียนนายางกลัก
พิทยาคม โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ โรงเรียนบางอาพันธ์วิทยาคม และโรงเรียนเริงรมย์วิท ยาคม
ภาระงานที่ปฏิบัติ
ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ กากับ ติดตามและประสานงานโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตดอกกระเจียว
ดังนี้
๒.๕.๑ ส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๒.๕.๒ ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ
๒.๕.๓ ส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
๒.๕.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๒.๕.๕ ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม การจัดทาวิจัยเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
๒.๕.๖ ส่งเสริม สนับสนุนการนาผลงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
๒.๕.๗ กากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น และหลักสูตรอื่นๆ
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

๒.๕.๘ นิเทศ ติดตาม การดาเนินงานตามนโยบาย จุดเน้น สพฐ., สพม.๓๐ หรือหน่วยงานอืน่
ที่เกี่ยวข้อง
๒.๕.๙ ส่งเสริม สนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการและทักษะ
ทางวิชาชีพ ในการแข่งขันในระดับต่างๆ เช่น ระดับสหวิทยาเขต ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับภาคและ
ระดับประเทศ
๒.๕.๑๐ คัดเลือกสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดี Best Practices ในการส่งเสริม พัฒนายกระดับ
คุณภาพการศึกษาที่ประสบผลสาเร็จ เพื่อเป็นแบบอย่าง
๒.๕.๑๑ สรุปรายงานผลการส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ กากับ ติดตามและประสานงานโรงเรียน
ในสังกัดสหวิทยาเขตดอกกระเจียว เสนอต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒.๕.๑๒ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานทีเ่ ป็นแบบอย่างที่ดี Best Practices

