คู่มือปฏิบัติงาน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ของ
นางสาวพิศมัย บุตรฉา่
ศึกษานิเทศก์ ช่านาญการพิเศษ

ส่านักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
ส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒

คำนำ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเล่ม
นี้ จัดทา ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานตามภาระหน้าที่ของกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา แสดงขั้นตอนการดาเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการ บริหาร
และการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็น ฐาน ส่งผลให้
ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการศึกษา
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จะ เป็นประโยชน์ต่อ
ศึกษานิเทศก์ ทุกท่าน
พิศมัย บุตรฉ่ำ

๓

สารบัญ
คานา
สารบัญ
แนวคิด
วัตถุประสงค์
ขอบข่ายภารกิจ
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
กลุ่มงานอื่นๆ
ภาคผนวก
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๔
๔
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๔
แนวคิด

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นกลุ่มงาน
ดาเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลการพัฒนาระบบ
การบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการ บริหารและการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็น ฐาน ส่งผลให้ ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมายของการศึกษา
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา
๒. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
๓. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
๔. เพื่อส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ
๕. เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
๖. เพื่อส่งเสริม การศึกษา วิจัย และพัฒนาให้เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีคุณภาพได้
มาตรฐาน
ขอบข่ำยภำรกิจ
๑. งานธุรการ
๒. กลุม่ งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
๒.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียนมี
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
๔. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๔.๑ งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๔.๒ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ ศึกษา ๕
กลุ่มงาน
๕. นิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๕.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
๕.๒ งานส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และชุมชน

๕
๕.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษา
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

๖
กลุม่

:

นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

กลุ่มงำน

:

พัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้

ประเภทเอกสำร :

คู่มือขั้นตอนกำรด่ำเนินงำน

ชือเอกสำร

งำนประสำน ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นำหลั ก สู ต รกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน
และหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ

:

๗
๑. ชืองำน (กระบวนงำน)
ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กระบวนการเรี ย นรู้ กลุ่ มนิ เทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาให้ มีประสิ ทธิภ าพและสามารถ
ดาเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย
๒. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลั กสู ตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
๓. ขอบเขตของงำน
เป็นแนวทางสาหรับกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาใช้ในการปฏิบัติงาน
เพื่อประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
๔. ค่ำจ่ำกัดควำม
หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (Basic Education Curriculum) หมายถึง หลักสูตรที่ใช้
ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาที่ต่ากว่าอุดมศึกษา โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมี
ความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา อีกทั้งมีความรู้และทักษะที่จาเป็นสาหรับการดารงชีวิต และมี
คุณภาพได้มาตรฐานสากลเพื่อการแข่งขันในยุคปัจจุบัน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วยส่วนที่เป็น
แกนกลางซึ่งกาหนดโดยหน่ ว ยงานส่ ว นกลางและส่ ว นที่ มีส าระสอดคล้ องกับสภาพชุมชนแล ะท้ องถิ่ น ซึ่ ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาหนดกรอบหลักสูตร ร่วมกับสถานศึกษาและท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีส่วนที่เป็น
เนื้อหาสาระที่สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถกาหนดเพิ่มเติมขึ้นเองได้ เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับความ
สนใจ ความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน
กำรศึกษำพิเ ศษ (Special Education) หมายถึง การจัดการศึกษาให้ส าหรับบุค คลที่มี
ความต้องการพิเศษ ได้แก่ เด็กปัญญาเลิศ เด็กที่มีความบกพร่องด้านสติปัญญา เด็กที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้
เด็กพิการซ้าซ้อน เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ เด็กที่มีความบกพร่องด้านสายตา เด็ก ที่มี
ความบกพร่องด้านการได้ยิน เด็กที่มีปัญหาด้านอารมณ์ และสังคม หรือเด็กที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม ซึ่งเด็ก
กลุ่มพิเศษเหล่านี้ ไม่สามารถได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการจัดการศึกษาแบบเดียวกันกับเด็กปกติ ดังนั้น
การศึกษาพิเศษจึงมีความจาเป็นต่อการจัดการศึกษาแก่เด็ กกลุ่มพิเศษดังกล่าว ซึ่งการจัดการศึกษาพิเศษได้
รวมถึงด้านกระบวนการสอน วิธีการสอน เนื้อหาวิชา (หลักสูตร) เครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการ
สอนที่สนองตอบต่อความสามารถ และความต้องการของเด็กพิเศษเป็นรายบุคคล
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิน(Local Curriculum Framework) หมายถึง กรอบทิศทาง
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งจัดทาโดยเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบใน
ระดับท้องถิ่น มีองค์ประกอบสาคัญ ได้แก่ เป้าหมายและจุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียนในท้องถิ่น สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น และการประเมิน คุณภาพผู้ เรี ย นระดับท้องถิ่น สถานศึกษาในเขตพื้นที่นั้นๆจะใช้ข้อมูล ในกรอบ

๘
หลักสูตรระดับ ท้องถิ่น เป็ นแนวทางในการจัดทาหลั กสู ตรสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผู้ เรียนให้ มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ และเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม มีความรักและหวงแหนมรดกทางสังคม มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับปัญหา การแก้ปัญหาการดารงชีวิต และการประกอบอาชีพในชุมชน
๕. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
๑. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๑ วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ ข้ อ มู ล จากเอกสารและแหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า งๆ อาทิ หลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
๑.๒ ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนวทางการวัดและประเมินผล แนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในพื้นที่ รวมทั้งศึกษาสภาพปัญหา บริบททางสังคม และความต้องการของ
ท้องถิ่น ชุมชน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
๑.๓ ดาเนินการจัดทากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นด้วยกระบวนการทางานแบบมีส่วนร่วม
และเผยแพร่ให้สถานศึกษาในสังกัดนาไปใช้ในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึก ษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑
๑.๕ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลาง กรอบหลักสูตรท้องถิ่น และความต้องการ จุดเน้นของสถานศึกษาด้วยกระบวนการทางานแบบมี
ส่วนร่วม
๑.๖ ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา
และชุมชนอย่างสม่าเสมอเพื่อร่วมมือช่วยเหลือในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา
๑.๗ นิเทศ กากับ ติดตาม ให้คาแนะนา ช่วยเหลือผู้บริห ารสถานศึกษาและครู ผู้ ส อน
เพื่อให้เกิดการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
๑.๘ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตร
๑.๙ สรุปรายงาน และเผยแพร่ผลการใช้/การพัฒนาหลักสูตร
๒. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
๒.๑ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่างๆ
อาทิแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายและแผนจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ
๒.๒ ประสานงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษา
สาหรับผู้เรียนตามประเภทเด็กที่มีความต้องการพิเศษในรูปแบบที่เหมาะสม

๙
๒.๓ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษาพิเศษ ให้สามารถบริหารจัดการและวางแผนจัดการศึกษาสาหรับ
ผู้เรียนตามประเภทเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
๒.๔ ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
และชุมชนอย่างสม่าเสมอ เพื่อร่วมมื อช่วยเหลือกันในการดาเนินการจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนตามประเภท
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
๒.๕ ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาพิเศษ เช่น สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด ศูนย์การศึกษา
พิเศษระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๒.๖ นิเทศ กากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ส อน
เพื่อให้สามารถคัดกรองและวินิจฉัยผู้เรียนสามารถปรับปรุง/พัฒนาแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนเต็มศักยภาพตามความต้องการเฉพาะบุคคลตามประเภทเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้มีคุณภาพ
๒.๗ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตร
๒.๘ สรุปรายงาน และเผยแพร่ผลการใช้/การพัฒนาหลักสูตร
๖. Flow chart กำรปฏิบัติงำน
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่างๆ
ศึกษาเอกสาร แนวทางที่เกี่ยวข้อง
จัดทาหลักสูตร เผยแพร่ และพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
การศึกษาปฐมวัย

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การศึกษาพิเศษ

ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการใช้หลักสูตร
นิเทศ กากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ แนะนาสถานศึกษาในการใช้หลักสูตร
ไม่มีคุณภาพ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพหลักสูตร
มีคุณภาพ
สรุปรายงานผล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ปรับปรุง/พัฒนา/วิจยั

๑๐
กลุม่

:

นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

กลุ่มงำน

:

พัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้

ประเภทเอกสำร :

คู่มือขั้นตอนกำรด่ำเนินงำน

ชือเอกสำร

งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพือพัฒนำหลักสูตรกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้
ของผู้เรียน

:

๑๑
๑. ชืองำน (กระบวนงำน)
งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพและสามารถดาเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย
๒. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร การสอน
และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๓. ขอบเขตของงำน
เป็ น แนวทางส าหรั บ การปฏิ บั ติง านการศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาหลั ก สู ต รและ
กระบวนการเรี ย นการสอน รวมถึงการมีส่ ว นร่ว มในการศึกษา วิจัยและเป็นแหล่ งศึกษาให้ กับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน2 ประเด็น คือ
๓.๑ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการวิจัย
เพื่อน ามาใช้กาหนดเป้ าหมายและจุดเน้น และความต้องการในการพัฒ นาคุณภาพผู้ เรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
๓.๒ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และติดตามผลการใช้หลักสูตรเพื่อผลักดันให้มีการพัฒนา
กระบวนการจัดทาหลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๔. ค่ำจ่ำกัดควำม
กำรพัฒนำหลักสูตร (Curriculum Development) หมายถึง การดาเนินงานเพื่อให้ได้มา
ซึ่งองค์ประกอบต่างๆ ของหลักสูตร โดยเป็นการจัดทา หรือปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น หรือสร้าง
หลักสูตรขึ้นมาใหม่โดยไม่มีหลักสูตรเดิมเป็นรากฐานอยู่เลย การพัฒนาหลักสูตรมีความครอบคลุมไปถึงการ
จัดทาเอกสารประกอบหลักสูตรและเอกสารต่างๆ สาหรับผู้เรียนด้วย
กำรสอนและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน(Teaching/Instruction) หมายถึง การ
ดาเนินการของครูผู้สอน ซึ่งครอบคลุมถึงการวางแผนการเรียนการสอน การออกแบบการเรียนการสอน การ
จัดการเรียนการสอน/จัดการเรียนรู้ การใช้วิธีสอน เทคนิคการสอน รูปแบบการเรียนการสอน ระบบการสอน
สื่อการสอน การประเมินผลการเรียนการสอน รวมทั้งการใช้ทฤษฎีและหลักการเรียนรู้และการสอนต่างๆ
เพื่อให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ และบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร
กระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน(Learning Process) หมายถึง กระบวนการที่ผู้เรียนใช้ใน
การแสวงหาความรู้ สร้างความเข้าใจ สร้างองค์ความรู้ และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ และมี
ศักยภาพตามที่มุ่งหวังในหลักสูตร
กำรวิจัยเพือพัฒนำกำรเรียนรู้ (Action Research) หมายถึง การบูรณาการ
กระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่ง

๑๒
จะส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน และเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา
วางแผนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา การดาเนินการแก้ปัญหาหรือพัฒนา การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
ดาเนินการ การสรุปผลการแก้ปัญหาและรายงานผล และนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้
๕. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
๑. ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ เอกสาร แนวคิ ด ทฤษฏี ทิ ศ ทาง แนวปฏิ บั ติ นโยบาย แผนงาน
ยุทธศาสตร์
๑.๑ ศึกษานโยบาย แผนงาน และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร
การพัฒนาและใช้หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพครูและผู้เรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น
๑.๓ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และติดตามการพัฒนาและประเมินผลการใช้หลักสูตร
๒. ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การ
สอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดย
ใช้ข้อมูลจากการนิเทศ การวิจัยและการประเมินผลการใช้หลักสูตร และการประเมินคุณภาพผู้เรียน
๒.๒ ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูให้ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนา
และติดตามผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
และทาวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสอน และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
๓. นิเทศ กากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเพื่อให้
เกิดการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร การสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ
๔. ติดตาม ประเมินผล วิจัยการใช้หลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
๔.๑ ประเมินคุณภาพหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
๔.๒ นาผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาพครู
และคุณภาพนักเรียนทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้งกาหนดยุทธศาสตร์และนโยบายใน
การบริหารจัดการหลักสูตรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๔.๓ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
๕. ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
๖. สรุปรายงานผลการดาเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๑๓
๖. Flow chart กำรปฏิบัติงำน
ศึกษา วิเคราะห์ เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ทิศทางแนวปฏิบัติ นโยบาย
ในการพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการวิจัยพัฒนา
การพัฒนาหลักสูตร

การสอนกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

นิเทศ กากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะนาผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ไม่มีคุณภาพ
ประเมินคุณภาพหลักสูตร/การสอน

วิจัยและพัฒนา (R&D)

มีคุณภาพ
เผยแพร่ความรู้และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนา
หลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
สรุป รายงานผลการดาเนินงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๑๔
กลุม่

:

นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

กลุ่มงำน

:

ส่งเสริมพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ประเภทเอกสำร :

คู่มือขั้นตอนกำรด่ำเนินงำน

ชือเอกสำร

งำนพัฒนำส่งเสริมมำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพศึกษำ

:

๑๕
๑. ชืองำน (กระบวนงำน)
งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
๒.วัตถุประสงค์
๑.เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานส่งเสริม สนับสนุน ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของสถานศึกษา
๒.เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๓. ขอบเขตของงำน
เป็นการดาเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาสามารถดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อ ย่างเป็น
ระบบตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ และ
ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องกาหนดหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๔ และที่เพิม่ เติม
๔.ค่ำจ่ำกัดควำม
กำรประเมินคุณภำพภำยใน หมายความว่า การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การ
ติดตามและการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ
กาหนดสาหรับการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งกระทาโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นหรือโดยหน่วยงานต้น
สังกัดที่มีหน้าที่กากับดูแลสถานศึกษา
ระบบประกั น คุ ณ ภำพภำยในสถำนศึ ก ษำ หมายความว่ า การประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาที่ดาเนินการการอย่างมีระบบ ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
๑. กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๒. จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
๓. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
๔. ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๕. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๖. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๗. จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
๘. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ หมายความว่า กระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่คุณภาพที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบและโครงสร้าง

๑๖
การวางแผนและการดาเนินงานตามแผน รวมทั้งการสร้างจิตสานึกให้เห็นว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จะต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นความรับผิดชอบร่วมกนของทุกคน โดยระบบการประกันคุณภาพ
ภายในประกอบด้วย การประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
๕. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
๑.ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ ระเบียบ มาตรฐาน แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ การประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
และมาตรฐานหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.จัดทามาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา และนาเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาให้ความเห็นชอบ และประกาศใช้
๒.๑ จัดทามาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่
การศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับ และแสดงเอกลักษณ์ของ
เขตพื้นที่การศึกษา
๒.๒ นามาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาให้ความเห็นชอบ
๒.๓ ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ
๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่าง
เป็นระบบ
๓.๑ สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจให้ บุคลากรของเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกัน คุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาขั้น พื้น ฐาน เรื่ องกาหนดหลั กเกณฑ์และแนวปฏิบัติเ กี่ยวกับ การประกัน คุณภาพภายใน ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๔ และที่เพิ่มเติม
๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาจัดทามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และ
นาไปใช้ในการดาเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๓.๓ กาหนดแนวปฏิบัติในการจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน
๓.๔ รวบรวม และสังเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จากรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
๓.๕ จัดทาสรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
๔. การนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๔.๑ วิเคราะห์และสรุปผล การรายงานการประเมินคุณภาพภายใน และผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก

๑๗
๔.๒ จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ระยะ ๓ - ๕ ปี) และ
แผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกัน
๔.๓ ดาเนิ น การตามยุ ทธศาสตร์ มาตรการ และการปฏิบัติที่กาหนดตามแผนพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี
๔.๔ นิเทศ ติดตาม ผลการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
๔.๕ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นาเสนอผลเพื่อแสดง จุดเด่น จุดควรพัฒนา
๕. ประเมินผลการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๕.๑ ประเมินผลการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา
๕.๒ วิเคราะห์ผลการประเมิน และนาผลมาใช้เพื่อวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๖. สรุปรายงานผลการดาเนินการ จัดทาเอกสารเผยแพร่ และนาผลการประเมินไปวางแผน
ปรับปรุงการดาเนินงาน
๖. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน
ศึกษาวิเคราะห์ หลักเกณฑ์ ระเบียบ มาตรฐาน แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา

จัดทามาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เสนอขอความเห็นชอบ และประกาศ

ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษา ดาเนินงานและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

นิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ไม่มีคุณภาพ
ประเมินผลการดาเนินงาน

มีคุณภาพ
สรุปรายงาน ผลการดาเนินการ จัดทาเอกสารเผยแพร่
นาผลการประเมินไปวางแผนปรับปรุงการดาเนินงาน

ปรับ/แก้ไข

๑๘
กลุม่

:

นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

กลุ่มงำน

:

ส่งเสริมพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ประเภทเอกสำร :

คู่มือขั้นตอนกำรด่ำเนินงำน

ชือเอกสำร

งำนติดตำม ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ

:

๑๙
๑. ชืองำน (กระบวนงำน)
งานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการงานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๒. เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตาม ตรวจสอบ การดาเนินงานระบบ การประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
๓. เพื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษาได้ รั บ การพั ฒ นาการด าเนิ น การระบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาที่มุ่งสู่คุณภาพและมาตรฐาน
๓. ขอบเขตของงำน
เป็ น กระบวนการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ.๒๕๕๓ ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๔ และที่
เพิ่มเติมจัดทารายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
๔. ค่ำจ่ำกัดควำม
งำนติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ หมายความว่า การดาเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึ ก ษา เพื่อตรวจสอบการด าเนิน งานของสถานศึ ก ษาตามระบบการประกั น คุณภาพภายใน
สถานศึกษา ซึ่งเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้สอดคล้องกับแนวทาง การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นปัจจุบัน และเป็นการส่งเสริมพัฒนา
สถานศึกษาตามภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ หมายความว่า กระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่ คุณภาพ ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบ และโครงสร้าง
การวางแผน และการดาเนินงานตามแผน รวมทั้งการสร้างจิตสานึกให้เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จะต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน

๒๐
๕. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
๑. ศึกษาระบบ หลักเกณฑ์ ระเบียบ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีว่าด้วยวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๔
และที่เพิ่มเติม มาตรฐานการศึกษาทุกระดับที่เกี่ยวข้อง
๒. วางแผนการดาเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
๑.๑ จัดทาเครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๑.๒ จัดทาปฏิทิน กาหนดเวลาการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๑.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๓. ดาเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัด แต่ละระดับ
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสถานศึกษาในสังกัด
๔. วิเคราะห์และสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
๔.๑ รวบรวมและวิเคราะห์ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาแต่ละแห่ง
๔.๒ สรุ ป ผล สั งเคราะห์ ผ ล การติดตามตรวจสอบคุ ณภาพการศึก ษาระดั บเขตพื้ น ที่
การศึกษา
๕.รายงานและเผยแพร่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและนา
ผลไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๕.๑ จัดทารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษารายสถานศึกษา
๕.๒ จัดทารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๕.๓ นาเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาแก่สาธารณชน
๕.๔ นาข้อสรุป ข้อเสนอแนะ ผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

๒๑
๖. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน
ศึกษาระบบ หลักเกณฑ์ ระเบียบ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ว่าด้วยวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษา

วางแผนการดาเนินงานการตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ดาเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดแต่ละระดับ
ไม่มีคุณภาพ
วิเคราะห์และสรุปผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
มีคุณภาพ
รายงานและเผยแพร่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาและนาผลไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๒๒
กลุม่

:

นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

กลุ่มงำน

:

ส่งเสริมพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ประเภทเอกสำร :

คู่มือขั้นตอนกำรด่ำเนินงำน

ชือเอกสำร

งำนวิจัยพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ

:

๒๓
๑.ชืองำน (กระบวนงำน)
งานวิจัยพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ได้นวัตกรรมที่เกี่ยวกับ การดาเนินการงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
๒.๒ เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาที่มีคุณภาพและเข้มแข็ง
๓.ขอบเขตของงำน
เป็นกระบวนการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการดาเนินงานระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ตลอดจนการดาเนินงาน ศึกษา วิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๔. ค่ำจ่ำกัดควำม
กำรวิ จั ย พั ฒ นำระบบประกั น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ หมายความว่า การดาเนินการศึ ก ษา
รูปแบบ เทคนิค วิธีการที่ส่งผลต่อการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ทาให้สถานศึกษา
สามารถพัฒนาระบบประกันคุณภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง
๕. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
๑. ศึกษา วิจัย เกี่ยวกับรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา
๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ นวัตกรรมที่เกี่ยวกับ รูปแบบ เทคนิค และวิธีการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
๑.๒ ศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัจจุบันปัญหา และความต้องการจาเป็น การดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๑.๓ จัดทาแผนงาน/โครงการ ศึกษาวิจัย รูปแบบ เทคนิค และวิธีการเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๑.๔ ดาเนินการศึกษา วิจัย ตามแผนงาน/โครงการศึกษาวิจัยที่กาหนด
๑.๕ สรุปรายงานผลการวิจัย
๒. ส่งเสริม สนับสนุนและ/หรือร่วมกับสถานศึกษาดาเนินการวิจัย เกี่ยวกับ รูปแบบ เทคนิค
และวิธีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ นวัตกรรมที่เกี่ยวกับ
รูปแบบเทคนิค และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
๒.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน จากรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน รายงานประเมินคุณภาพภายนอก นาผลไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๒๔
๒๓ ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมจัดทาแผนงาน/โครงการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
๓. นิเทศ ติดตาม การดาเนินการวิจัยและการนาผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา
๓.๑ นิเทศ ติดตาม กากับการดาเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
๓.๒ ส่ งเสริ ม สนั บ สนุนให้ ส ถานศึ กษานาผลการศึกษาวิจัยมาใช้ในการพัฒ นาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๔.ประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อคัดเลือกรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพ
๔.๑ วิเคราะห์ ประเมินผลคุณภาพการดาเนินงาน ตามรูปแบบ เทคนิค วิธีการ ในการ
ดาเนินงานเพื่อคัดเลือกรูปแบบ เทคนิค วิธีการที่มีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและการประกันคุณภาพ
๔.๒ พิจารณาปรับปรุงแก้ไข รูปแบบ เทคนิค วิธีการที่ไม่ประสบผลสาเร็จ
๕. สรุป รายงานผล รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา
๕.๑ สรุปรายงานผลการดาเนินงานวิจัย
๕.๒ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นาเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
๕.๓ เผยแพร่รายงานผลการวิจัย
๕.๔ นาผลการวิจัยไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๖. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน

๒๕
ศึกษา วิจัย เกี่ยวกับรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา
ส่งเสริม สนับสนุนและ/หรือร่วมกับสถานศึกษาดาเนินการวิจัย เกี่ยวกับ รูปแบบ เทคนิคและ
วิธีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา

นิเทศ ติดตาม การดาเนินการวิจัยและการนาผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาระบบประกัน คุณภาพภายใน
สถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา

ประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อคัดเลือก ปรับปรุงแก้ไข
รูปแบบ เทคนิค และวิธีการ
มีคุณภาพ
สรุป/นาเสนอผลการวิจัย/เผยแพร่

กลุม่

:

นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

ไม่มีคุณภาพ

๒๖
กลุ่มงำน

:

ส่งเสริมพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ประเภทเอกสำร :

คู่มือขั้นตอนกำรด่ำเนินงำน

ชือเอกสำร

งำนประสำนงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก

:

๑. ชืองำน (กระบวนงำน)

๒๗
งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการงานส่งเสริมสนับสนุน และเตรียมความพร้อมให้
สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
๒. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาใช้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาใน
สังกัด สาหรับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๓.เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดสามารถดาเนินการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและได้รับ
การรับรองคุณภาพมาตรฐาน
๓. ขอบเขตของงำน
เป็ น แนวทางการปฏิบั ติง านส่ งเสริ ม และประสานงานการประเมิ นคุ ณ ภาพภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัด ดาเนินงานระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกตามรอบ
การประเมิน
๔. ค่ำจ่ำกัดควำม
กำรประสำนงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก หมายความว่า การดาเนินการด้วยวิธีการ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริม สนับสนุน หรือกระตุ้นให้สถานศึกษามีความเข้าใจ และสามารถพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อเตรี ย มความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้ตามรอบการ
ประเมิน
กำรประเมินคุณภำพภำยนอก หมายความว่า การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การ
ติดตามและการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งกระทาโดยสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือผู้ประเมินภายนอก
๕.ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
๑. ประสานงานกับสถานศึกษาในสังกัดเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจาก สมศ. การส่งข้อมูล เอกสารเพิ่มเติมเพื่อขอรับการประเมินซ้า รวมทั้งติดตามกาหนดการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาในสังกัด ตามรอบการประเมินจาก สมศ.
๒. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้นาผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ไปใช้ใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อขอรับการ
ประเมินซ้า
๓. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ให้มีความรู้

๒๘
ความเข้าใจ ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กับหลักเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก จาก
สมศ. ในทุกระดับการศึกษา
๔. นิเทศ ติดตาม กากับ ให้สถานศึกษาดาเนินการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกทุกแห่งในเขตพื้นที่ ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
๕. ประเมินความพร้อมสถานศึกษาในสังกัดเพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
๖. แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมรับฟังรายงานด้วยวาจาจาก สมศ.
๗. รวบรวมผลการประเมิน จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศการประเมินคุณภาพภายนอกให้
เป็นปัจจุบัน สะดวกสาหรับการนาผลประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๘.จัดทาเอกสาร รายงาน สังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก เผยแพร่ และนาผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๖. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน
ประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอกและการขอรับการประเมินซ้า

ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษานาผลการประเมิน ไปใช้ในการ วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมปรับ
แผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อขอรับการประเมินซ้า
ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ระบบการ
ประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา กับหลักเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.
นิเทศ ติดตาม กากับ ให้สถานศึกษาดาเนินการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกทุกแห่ง
ในเขตพื้นที่ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
ไม่พร้อม
ประเมินความพร้อมสถานศึกษา
พร้อม
แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมรับฟังรายงานด้วยวาจาจาก สมศ.
จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศการประเมินคุณภาพภายนอก
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก เผยแพร่
และนาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กลุม่

:

นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

๒๙
กลุ่มงำน

:

นิเทศ ติดตำม และประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ

ประเภทเอกสำร :

คู่มือขั้นตอนกำรด่ำเนินงำน

ชือเอกสำร

งำนส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรนิเทศและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

:

๑.ชืองำน (กระบวนงำน)

๓๐
งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
๒.วัตถุประสงค์
๑.เพื่อเป็นแนวทางในส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒.เพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศ ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓.ขอบเขตของงำน
เป็นแนวทางสาหรับกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ใช้ในการส่งเสริม
และพั ฒ นาระบบการนิ เ ทศการศึ ก ษาและการจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ ข องสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด เขตพื้ น ที่
การศึกษา
๔.ค่ำจ่ำกัดควำม
กำรส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรนิเทศ และกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ หมายถึง การจัด
กิจกรรม รูปแบบ แนวทาง เทคนิค วิธีการ ในการเสริมความรู้ ความเข้าใจ รูปแบบแนวทางในการดาเนินงาน
การสร้าง จัดหาเครื่องมือ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาทักษะ ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในการพัฒนาการ
บริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนที่เป็นการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา รวมถึงการจัดกิจกรรม เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ระบบกำรนิเทศ หมายถึง นวัตกรรม รูปแบบ วิธีการให้คาแนะนา ชี้ แนะ ส่งเสริม อบรม
พัฒนา สร้างเสริมองค์ความรู้ให้แก่ผู้รับการนิเทศทั้งด้านการบริหารจัดการศึกษา การนิเทศการเรียนการสอน
และการพัฒนากิจกรรมโครงการต่างๆ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน หมายถึง ขั้นตอน กระบวนการ วิธีสอน กิจกรรมที่ครูผู้สอนจัดให้
ผู้เรียน ได้ฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความรู้ ทักษะ
สามารถนาไปปฏิบัติหรือใช้ประโยชน์ได้
๕.ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
๑.วิเคราะห์ภาระงาน จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการนิเทศ และ
การจัดกระบวนการเรียนรู้
๒.ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการรับการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา
๓.จัดทาแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
๔.กาหนดวิธีการ แนวทางการนิเทศ สร้าง แสวงหาเครื่องมือ นวัตกรรม รูปแบบต่าง ๆ
เพื่อดาเนินการนิเทศการศึกษา พัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการ
สอนของสถานศึกษา

๓๑
๕.ติดตามและประเมินผลการนิเทศ เพื่อนาผลการประเมินไปกาหนดแนวทางการพัฒ นา
ระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนในคราวต่อไป
๖. สรุป รายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อหน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษา และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
๖. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน
วิเคราะห์ภาระงาน/จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการของผู้รับการนิเทศ
จัดทาแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และกระบวนการจัดการเรียนรู้
กาหนดวิธีการ/สร้างเครื่องมือ/ดาเนินการนิเทศ
ระบบการนิเทศการศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้
ระบบการนิเทศการศึกษา/
การนิเทศการบริหารจัดการศึกษา

ระบบการนิเทศ การจัดกระบวน
การเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน
ไม่บรรลุผล

ประเมินผลการนิเทศ
บรรลุผล
สรุป รายงาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ระบบการนิเทศฯ

/พัฒปรั
นาบปรุง

๓๒
กลุม่

:

นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

กลุ่มงำน

:

นิเทศ ติดตำม และประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ

ประเภทเอกสำร :

คู่มือขั้นตอนกำรด่ำเนินงำน

ชือเอกสำร

งำนส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ำยกำรนิเทศของเขตพื้นทีกำรศึกษำ สถำนศึกษำ

:

หน่วยงำนทีเกียวข้องและชุมชน

๓๓
๑.ชืองำน (กระบวนงำน)
ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน
๒.วัตถุประสงค์
๑.เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
๒.เพื่อให้การปฏิบัติงานร่วมกันของเครือข่ายเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุ
เป้าหมายตามนโยบาย
๓. ขอบเขตของงำน
เป็ น แนวทางในการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น เครื อ ข่ า ยการนิ เ ทศของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
สถานศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน ที่จะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูป แบบต่าง ๆ เช่น
การจัดเครือข่ายบุคคล ครูแกนนา ครูต้นแบบ เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพตามระดับการศึกษา เช่น กลุ่ม
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา เครือข่ายโรงเรียนคู่พัฒนา โรงเรียนพี่
โรงเรียนน้องเครื อข่ายการพัฒนาชุมชน การพัฒนาคุณภาพโดยการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒ นา
เครือข่ายห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้
๔. ค่ำจ่ำกัดควำม
ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน หมายถึง การจัดระบบการนิเทศที่ต้องอาศัยการทางานร่วมกันเป็นเครือข่ายของบุคคล
และหน่วยงาน ทั้งระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือ
กันพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๕.ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
๑.จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ศึกษาความต้องการการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการ
นิเทศทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
๒.จัดทาแผนสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศ
ทุกระดับ โดยคานึงถึงสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละเครือข่าย
๓.ประชุม/สัมมนาเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ เพื่อสร้างความเข้าใจและกาหนดแนว
ทางการพัฒนา
๔.ดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ เช่น

๓๔
๔.๑ จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนนา ครูต้นแบบ ครูแห่งชาติ ฯลฯ
๔.๒ จัดเครือข่ายในรูปชุมนุม เช่น ชุมนุมครูปฐมวัย ครูวิทยาศาสตร์ ฯลฯ
๔.๓ เครือข่ายในรูปของระดับการศึกษา เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพระดับ
ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
๕. ประเมินผลและสรุปผลการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ
๖. นาผลการประเมินไปกาหนดแนวทางการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศทั้งระดับเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนต่อไป
๗. สรุปผลการดาเนินงานเครือข่ายการนิเทศและรายงานผลการพัฒนาต่อหน่วยงานต้น
สังกัด/สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
๖. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ/ศึกษาสภาพความต้องการ

จัดทาแผนสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ

ประชุม/สัมมนาเครือข่ายการนิเทศทุกระดับเพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนา
ดาเนินการพัฒนาเครือข่าย
ไม่บรรลุผล
ประเมินและสรุปผลการนิเทศ
บรรลุผล
กาหนดแนวทางการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ
สรุปรายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัด/สถานศึกษา/ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์

ปรับปรุง/พัฒนา

๓๕
กลุม่

:

นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

กลุ่มงำน

:

นิเทศ ติดตำม และประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ

ประเภทเอกสำร :

คู่มือขั้นตอนกำรด่ำเนินงำน

ชือเอกสำร

งำนนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

:

๓๖
๑. ชืองำน (กระบวนงำน)
งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
๒. วัตถุประสงค์
๑.เพื่อเป็นแนวทางในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ของกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๒.เพื่อพัฒนาการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
เขตพื้นที่การศึกษา
๓. ขอบเขตของงำน
งานนิ เทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกระบวนการนิเทศ ติดตาม
ศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ เ คราะห์ วิ จั ย และประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและ
สถานศึกษาในสังกัด
๔.ค่ำจ่ำกัดควำม
กำรนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ หมายถึง การช่วยเหลือ แนะนา ส่งเสริมสนับสนุน รวมถึง
การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดาเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ทุกภาคส่วนมีความพึงพอใจ
กำรติ ด ตำมกำรจั ด กำรศึกษำ หมายถึง การติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าในการ
ดาเนินงาน รวมทั้งปัญหาอาจเกิดขึ้นจากการดาเนินงานของสถานศึกษา เพื่อจะหาแนวทางแก้ไข โดยยึดการมี
ส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
กำรประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ หมายถึง การตีค่าผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาว่าอยู่ในระดับใดเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
๕.ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
๑.รวบรวม จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ตามสภาพปัญหา ความต้องการเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
๒.จัดทาเกณฑ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ เครื่องมือ และวิธีการนิเทศ การตรวจสอบการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
๓.สถานศึกษาประเมินตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
๔.นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามเกณฑ์และตัวชี้วัด
วิจัย พัฒนารูปแบบ/วิธีการที่เหมาะสม
๕.ดาเนินการ พิจารณา คัดเลือกรูปแบบ วิธีการที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนา

๓๗
รูปแบบการดาเนินการนิเทศที่ดี หรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
๖.สรุป อภิปรายผลจากการดาเนินงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา วิเคราะห์จุดเด่น จุดควรพัฒนา เพื่อกาหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนางาน
ต่อไป
๗.เผยแพร่ผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึก ษาต่ อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจ
๖. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ตามสภาพปัญหา ความต้องการ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

จัดทาเกณฑ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ เครื่องมือและวิธีการนิเทศ

สถานศึกษาประเมินตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑ์และตัวชี้วัด
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลตามเกณฑ์และตัวชี้วัด

ดาเนินการ เลือกวิธีการที่เหมาะสมใน
การปฏิบัติเพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศ
บรรลุ
สรุปผล อภิปรายผล หาจุดเด่น จุดพัฒนา มากาหนดเป็น
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และวางแผนการดาเนินงาน
รายงานผล/เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ไม่บรรลุ
วิจัย/พัฒนา

๓๘
กลุม่

:

นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

กลุ่มงำน

:

เลขำคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ

ประเภทเอกสำร :

คู่มือขั้นตอนกำรด่ำเนินงำน

ชือเอกสำร

งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ

:

ของเขตพื้นทีกำรศึกษำ

๓๙
๑. ชืองำน (กระบวนงำน)
งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขต
พื้นที่การศึกษา
๒.วัตถุประสงค์
๑.เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
๒.เพื่ อ ให้ ไ ด้ รู ป แบบการพั ฒ นางานงานเลขานุ ก ารคณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๓.ขอบเขตของงำน
งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขต
พื้นที่การศึกษา มีขอบเขต ๓ ด้าน ดังนี้
๑. ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
๒. ด้านการวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๓. ด้านงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผล
๔.ค่ำจ่ำกัดควำม
งำนเลขำนุกำร หมายถึง งานที่ช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนการทางานของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินไปตามบทบาทอานาจหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ ที่กาหนดให้มีคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อทาหน้าที่ กากับ ดูแลการ
บริหารจัดการศึกษาด้านวิชาการ เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผ ลการ
บริหารและการดาเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อเตรียมรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นทีกำรศึกษำ
(ก.ต.ป.น.) หมายถึง องค์คณะบุคคลที่มีบทบาท อานาจ หน้าที่ ในการบริหารงานวิชาการในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ตามที่กฎหมายกาหนด โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ทั้งในส่วนของเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทางานร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการศึกษา
วิเคราะห์ วิจัย นิเทศติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการดาเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมรับการนิเทศ ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก
กำรติดตำม (Monitoring) หมายถึง การศึกษาความก้าวหน้าการบริหารการจัดการและ
การดาเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๔๐
กำรตรวจสอบ (Inspection) หมายถึง การกากับ ดูแล เพื่อปรับปรุงพัฒนาการบริหารการ
จัดการศึกษาและดาเนินไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กาหนดไว้
กำรประเมิน ผล (Evaluation) หมายถึง การตีค่าผลการบริห ารการจัดการศึกษา และ
ดาเนินไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กาหนดไว้ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์และเป้าหมายที่กาหนดไว้
กำรนิเทศกำรศึกษำ (Supervision) หมายถึง ความร่วมมือระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาในสั งกัด กับ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา โดยการให้คาปรึกษา แนะนา ส่งเสริม สนับสนุนเพื่อปรับปรุงพัฒนา
๕.ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
๑. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
๑.๑ กาหนดขอบข่ายของข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและ
บริหารทั่วไปของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยศึกษาจากนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจาปี รายงานผลการปฏิบัติงาน จากกลุ่มต่าง ๆ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑.๒ รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดทาระบบข้อมูล สารสนเทศ
๑.๓ ตรวจสอบข้อมูลและสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน
๑.๔ รายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ที่เป็นข้อมูลและสารสนเทศ ต่อคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ถึงจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
๑.๕ เผยแพร่ข้อมูลเป็นเอกสารและทางเว็บไซด์ ในระบบเครือข่ายและสถานศึกษาใน
เขตพื้นที่การศึกษา
๒. การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๒.๑ วิเคราะห์ผลการบริหารและการจัดการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ด้านวิช าการ บริ ห ารงานบุคคล บริ ห ารงบประมาณและบริหารทั่วไป ให้ เห็ นจุดเด่น จุดที่ควรพัฒ นาและ
ข้อเสนอแนะ
๒.๒ กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ในแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๒.๓ นาแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา
มากาหนดวิธีการ เครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๓.จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
๓.๑ นาเสนอแผนพัฒนาคุณภาพ เครื่องมือ วิธีการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
การนิเทศการศึกษา ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๓.๒ แจ้งแผนพัฒนาคุณภาพการ เครื่องมือ วิธีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการ
นิเทศการศึกษาให้กลุ่มต่าง ๆ นาไปสู่การดาเนินการตามแผน
๓.๓ ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
เพื่อดาเนินการตามแผนและแก้ไขการดาเนินงานระหว่างการปฏิบัติ
๓.๔ รายงานผลการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อคณะกรรมการ
๔. การติดตาม ตรวจสอบ

๔๑
๔.๑ ด าเนิ น การติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผลและการนิ เ ทศตามแนวทางของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๔.๒ รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลจากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
การนิเทศ
๔.๓ จั ด ท ารายงานผลการติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผลและการนิ เ ทศ เสนอต่ อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๕. เผยแพร่รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศต่อคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึก ษา และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
๖. สรุปรายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๖. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน
พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ กาหนดขอบข่าย
วิเคราะห์ สังเคราะห์เป็นข้อมูลสารสนเทศ เผยแพร่ข้อมูล

การวางแผนติดตาม ตรวจสอบ
จัดทาแผนพัฒนาการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศ
ไม่เห็นชอบ
เสนอ ก.ต.ป.น.
เห็นชอบ
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลตามแผน

สรุปผลรายงานผล เผยแพร่

๔๒
กลุม่

:

นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

กลุ่มงำน

:

งำนอืน ๆ

ประเภทเอกสำร :

คู่มือขั้นตอนกำรด่ำเนินงำน

ชือเอกสำร

ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอืนทีเกียวข้องหรือ

:

ทีได้รับมอบหมำย

๔๓
๑.ชืองำน (กระบวนงำน)
ปฏิบั ติงานร่ ว มหับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
๒.วัตถุประสงค์
๑.เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒.เพื่ อ ให้ ไ ด้ รู ป แบบการพั ฒ นางานงานเลขานุ ก ารคณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๓.ขอบเขตของงำน
เป็นคู่มือที่ใช้สาหรับการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ใน ๒ ด้าน คือ
๑.การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒.เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายนอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๔.ค่ำจ่ำกัดควำม
ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอืน หมายถึง การทางาน
ร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
หน่วยงำนภำยใน หมายถึง ส่วนราชการต่าง ๆ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หน่วยงำนภำยนอก หมายถึง หน่วยงานอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากส่วนราชการในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
๕.ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
๑. การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจ และบทบาทอานาจหน้าที่ของหน่วยงานในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา เพื่อหาแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน
๑.๒ เสนอแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้มีอานาจพิจารณาตัดสินใจ
๑.๓ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่นภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย

๔๔
๑.๔ ติดตามประเมินผล สรุปและรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงานภายในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งเผยแพร่ผลงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของส่วนราชการนอกสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
๒.๑ ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจ และบทบาทอานาจหน้าที่ของหน่วยงานนอกสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา เพื่อหาแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน
๒.๒ เสนอแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้มีอานาจพิจารณาตัดสินใจ
๒.๓ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่น
ภายนอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.๔ ติดตามประเมินผล สรุปและรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงานภายนอกสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งเผยแพร่ผลงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน
การสนับสนุนการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน/นอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจ และบทบาทอานาจหน้าที่ของหน่วยงานใน/
นอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อหาแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน
ไม่เห็นชอบ
เสนอแนวทางการปฏิบัติงานให้ผู้มีอานาจพิจารณา
เห็นชอบ
ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่น

ติดตามประเมินผล สรุป รายงานผล และ
เผยแพร่ผลงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔๕

ภำคผนวก
คณะกรรมกำร
ค่ำสัง

๔๖

รำยชือคณะท่ำงำน
ทีปรึกษำ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ประธานที่ปรึกษา
รองประธานที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา

คณะท่ำงำนกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
1.ดร.นิกูล ประทีปพิชัย รองผู้อานวยการเชี่ยวชาญสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานคณะทางาน
พืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 รักษาราชการ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10
2.นางวนิดา เอี่ยมสอาด
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศฯ สพม.10
รองประธานคณะทางาน
3.นายคารณ เกตุย้อย
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพม.10
คณะทางาน
4.นายสุเทพ โตสุวรรณ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพม.10
คณะทางาน
5.นางสาวพิศมัย บุตรฉ่า
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพม.10
คณะทางาน
6.นางบัวจงกล จันทรสุพิศ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพม.10
คณะทางาน
7.นางวรรณา พวงนิล
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพม.10
คณะทางาน
8.นางสาวกุศลิน แสงวัชรสุนทร
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ สพม.10
คณะทางาน
9.นายวรากรณ์ นาถมทอง
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ สพม.10
คณะทางาน
10.นางสาวกิตติกานต์ประเที่ยง
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ สพม.10
คณะทางาน
11.นางสาวพรทิพย์ ฐิรัตนบุรินทร์
พนักงานธุรการ สพม.10
คณะทางาน
12.นางสาวอังชุณา ใหญ่หลวง
พนักงานธุรการ สพม.10
คณะทางาน

๔๗
ค่ำสังส่ำนักงำนเขตพื้นทีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10
ที 88 /2562
เรือง ก่ำหนดหน้ำทีรับผิดชอบของข้ำรำช กำรลูกจ้ำง กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
1. นำงวนิดำ เอียมสอำด ต่ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช่ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา รับผิดชอบงานในหน้าที่ ดังนี้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานตาแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ทาหน้าที่และรับผิดชอบงาน
ควบคุม กากับ ติดตาม ตรวจสอบ สอดส่อง ดูแล ให้คาปรึกษา เสนอแนะแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานและ
ประเมินผลการดาเนินงาน ในกลุ่มตามภารกิจหลัก ดังนี้
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานทุกภารกิจงานของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ทั้ง
ภารกิจหลัก ภารกิจรอง ภารกิจเสริม และภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย คาสั่ง
ข้อบังคับ และธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และรับผิดชอบ ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้
1.1 กากับ ติดตามผลการดาเนินงานกลุ่มงานต่างๆของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ โดยมีขอบข่ายของงานแต่ละกลุ่มงาน ดังนี้
1) กลุ่มงานธุรการ
(1) งานสารบรรณ
(2) งานบริหารทั่วไป
2) กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
(1) งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาการศึกษาพิเศษ
(2) งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(3) งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(4) งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
3) กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
(1) งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
(2) งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
(3) งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัด และประเมินผลการศึกษา
(4) งานทดสอบทางการศึกษา
4) กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
(1) งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
(2) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
5) กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหาร และการจัดการศึกษา
(1) งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
(2) งานส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน
(3) งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๔๘
ของสถานศึกษา
(4) งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
6) กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
(1) งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
(2) งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
(3) งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
(4) งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
7) กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
(1) งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
(2) งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
(3) งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
8) กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)
(๑) งานพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนและส่งต่อการศึกษาพิเศษ
(๒) งานส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือแนะนาในการคัดกรองและวินิจฉัยผูเ้ รียน พัฒนาปรับปรุง
แผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลตามประเภทเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
(๓) งานศึกษา ค้นคว้า วิจัย สื่อและนวัตกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
(๔) งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
1.๒ เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รับผิดชอบการวิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรการ
จัดการเรียนรู้และการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดังนี้
1) พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
2) พัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีการ สื่อและเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ วิธีการวัดและ
ประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
3) วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ
4) ให้การสนับสนุน ส่งเสริมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เพื่อขอปรับปรุง การกาหนด
ตาแหน่ง และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
๑.๓ รับผิดชอบการจัดการเรียนสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1.๔ รับผิดชอบการนิเทศ ติดตามผล รายงานผลและประสานความร่วมมือในการพัฒนาการบริหาร
และการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ทุกโรงเรียน
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลเป็นกรณีพิเศษ ในสหวิทยาเขตราชนิเวศน์มฤคทายวัน จานวน 7 โรงเรียน
1.๕ รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
1) โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการจัดการเรียนรู้
2) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระศิลปะ
3) โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
4.) โครงการเด็กที่มีความสามารถพิเศษ เด็กด้อยโอกาส เด็กที่มีความต้องการพิเศษหรือพิการ
5) เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
6) โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล (1ตาบล 1 โรงเรียน)

๔๙
1.๖ ให้คาปรึกษา แนะนา และกากับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานทุกคน ให้
ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย
1.๗ พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกข้อความ หนังสือราชการ การบริหารงบประมาณ
ตลอดจนให้ความเห็นในการปฏิบัติราชการให้เป็นตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ก่อนนาเสนอรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 และผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
1.8 ในกรณีที่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้นาเสนองานที่สาคัญและเร่งด่วน
นั้น ๆ ต่อรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ที่กากับดูแล แล้วแจ้งผลการ
ดาเนินงานให้ผู้อานวยการกลุ่มทราบภายหลัง
1.9 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
*****************************************************
2. นำยค่ำรณ เกตุย้อย ต่ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช่ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานตาแหน่งและ
มาตรฐานวิทยฐานะตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด ดังนี้
2.1 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหาร และการจัดการศึกษา มี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนางานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
รวมทั้งการพัฒนาสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ทุกโรงเรียนให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน ตลอดจนประสานงานกับสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานอื่น เพื่อพัฒนางานใน
ความรับผิดชอบไปสู่ความสาเร็จ ตามวัตถุประสงค์ด้วยความมีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบงานอื่น ๆ ดังนี้
1) ก ากั บ และเร่ ง รั ด งานของกลุ่ ม งานนิ เ ทศติ ด ตามและประเมิ น ผลระบบบริ ห ารและการจั ด
การศึกษา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทันเวลา
2) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มอื่น ๆ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 10 เพื่อให้การปฏิบัติงาน ของกลุ่มงานนิเทศติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
3) สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัด
การศึกษา เมื่อสิ้ น งาน/โครงการ และสิ้ น ปี งบประมาณ และนาเสนอผู้อานวยการกลุ่ มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา และผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
4) งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและจัดกระบวนการการเรียนรู้ ดังนี้
(1) วิเคราะห์ภาระงาน ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการรับการนิเทศและการจัด
กระบวนการเรียนรู้
(2) จัดทาแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
(3) กาหนดวิธีการ แนวทางการนิเทศ สร้างแสวงหาเครื่องมือ นวัตกรรมรูปแบบต่าง ๆ เพื่อ
ดาเนินการนิเทศการศึกษา
(4) ติดตามและประเมินผลการนิเทศ นาผลการประเมินไปกาหนดแนวทางพัฒนาระบบนิเทศ
และการจัดกระบวนการเรียนรู้ในคราวต่อไป
(5) สรุป รายงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๕๐
5) งานส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและชุมชน
6) งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนี้
(1) รวบรวม จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ตามสภาพปัญหา ความต้องการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
(2) จัดทาเกณฑ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ เครื่องมือ และวิธีการนิเทศ การตรวจสอบการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
(3) สถานศึกษาประเมินตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑ์ /ตัวชี้วัดการจัดการของสถานศึกษา
(4) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์ /ตัวชี้วัด
(5) ดาเนินการ พิจารณา คัดเลือกรูปแบบ วิธีการที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนารูปแบบ
(6) สรุป รายงานและเผยแพร่ผลการนิเทศ ต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ซึ่งมีภาระงานในการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม และ
พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้
1) พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
2) พัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีการ สื่อและเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ วิธีการวัดและ
ประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3) วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้และการนิเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
4) ให้การสนับสนุน ส่งเสริมครูผสู้ อนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อขอปรับปรุงการกาหนด
ตาแหน่ง และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
2.3 รับผิดชอบการนิเทศ ติดตามผล รายงานผล และประสานความร่วมมือในการพัฒนาการบริหาร
และการจัดการศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ทุกโรงเรียน
และนิเทศ ติดตามและประเมินผลเป็นกรณีพิเศษ ในสหวิทยาเขตเกาะหลัก และสหวิทยาเขตสิงขร จานวน 18
โรงเรียน
2.4 รับผิดชอบโครงการ /กิจกรรม ดังนี้
1) โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
2) โครงการสะเต็มศึกษา
3) โครงการส่งเสริมเวทคณิต
4) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
5) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
2.5 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน เมื่อเสร็จสิ้นงาน /โครงการ และสิ้นปีงบประมาณ พร้อมนาเสนอ
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 ที่กากับดูแลและผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
2.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
*****************************************************
3. นำยสุเทพ โตสุวรรณ ต่ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช่ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานตาแหน่งและ
มาตรฐานวิทยฐานะตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด ดังนี้
1. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
2. หัวหน้าสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

๕๑
3. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
4. กลุ่มงานนิเทศติดตาม และปะเมินผลระบบบริหาร และการจัดการศึกษา
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคาสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
1. งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
1. ศึกษาข้อมูลความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิต พัฒนา และใช้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
สาหรับ การจัดการเรียนรู้
2.1 พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ
2.2 สรุปผลการประเมินการผลิต การใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนตามเกณฑ์มาตรฐาน และตัวชี้วัด
3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนา การใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4. จัดระบบบริการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ ตาม
ความต้องการของสถานศึกษา
5. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ในการ
จัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
6. ประเมินการใช้ ระบบบริการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้
7. สรุปรายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
2. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนา สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1. ศึกษาสภาพ การใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้
2. วิเคราะห์ ตรวจสอบผลการใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการ
จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในโรงเรียนตามเกณฑ์ มาตรฐานและตัวชี้วัด
3. พัฒนาต่อยอดเป็นสื่อต้นแบบ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา รวมทั้งการให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาการศึกษา ที่ได้รับการปรับปรุงและ
พัฒนารูปแบบให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด
4. นิเทศติดตามผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง การศึกษาที่ได้รับการปรับปรุง
และพัฒนารูปแบบให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและ
ตัวชี้วัด
5. จัดให้มีกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อการเผยแพร่ นาเสนอผลงานและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6. ประเมินระบบการพัฒนาส่งเสริมการใช้ สื่อ นวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้ปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนารูปแบบการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในโรงเรียน
ตามเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัด
7. สรุปรายงานผลการดาเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๕๒
2. หัวหน้าสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ นวัตกรรมที่เกี่ยวกับ รูปแบบ เทคนิค หลักเกณฑ์ ระเบียบ
แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. จัดทาแผนงาน/โครงการ ศึกษาวิจัย รูปแบบ เทคนิค และวิธีการเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี
3. จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหาและการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
4. ดาเนินการศึกษา วิจัย จัดให้มีเวทีการแข่งขันและพัฒนา ตามแผนงาน/โครงการศึกษาวิจัยที่กาหนด
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
5. สรุปรายงานผลการวิจัยตามแผนงาน/โครงการ
3. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
1. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชีว้ ัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางทั้ง 8
กลุ่มสาระการเรียนรู้
1.2 ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนรู้แนวทางการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแนวทางการวัดผลและประเมินผลแนวทางการวัดผลและประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในพื้นที่ รวมทั้งศึกษาสภาพปัญหา บริบททางสังคม และความ
ต้องการของท้องถิ่นชุมชน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
1.3 ดาเนินการจัดทากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นด้วยกระบวนการทางานแบบมี
ส่วนร่วมและเผยแพร่ให้สถานศึกษาในสังกัดนาไปใช้ในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
1.4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1.5 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลาง กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และความต้องการ จุดเน้นของสถานศึกษาด้วยกระบวนการ
ทางานแบบมีส่วนร่วม
1.6 ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา และ
ชุมชนอย่างสม่าเสมอเพื่อร่วมมือช่วยเหลือกันในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา
1.7 นิเทศ กากับ ติดตาม ให้คาแนะนา ช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนเพื่อให้เกิดการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
1.8 ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตร สรุปรายงาน และเผยแพร่ผลการใช้
/การพัฒนาหลักสูตร
4. กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหาร และการจัดการศึกษา
1. วิเคราะห์ภาระงาน จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับ การพัฒนาระบบนิเทศและการจัดการเรียน
การสอน
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2. ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการรับการนิเทศการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา
3. จัดทาแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดการเรียนการสอน
4. กาหนดวิธีการ แนวทางการนิเทศ สร้าง แสวงหาเครื่องมือ นวัตกรรม เพื่อดาเนินการนิเทศการศึกษา
และการเรียนการสอน
5. ติดตามและประเมินผลการนิเทศการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน นาผลการประเมินไป
กาหนดแนวทางการพัฒนาระบบนิเทศและกระบวนการเรียนรู้ในคราวต่อไป
6. สรุป รายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อหน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ นวัตกรรม ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ตาม
แผนงาน/โครงการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ให้นักเรียนมี
สุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา และมีความสุข ในการดารงชีวิตอย่างพอเพียงโดยอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างสร้างสรรค์
2. ติดตามและรายงานผลการดาเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
6. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
1 ปฏิบัติงานกิจกรรม / โครงการพิเศษ ดังนี้
1.1 โครงการ/กิจกรรม จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
1.2 โครงการ/กิจกรรม DLIT / DLTV
1.3 โครงการ/กิจกรรม ทวิศึกษา
************************************************
4. นำงสำวพิศมัย บุตรฉ่ำ ต่ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช่ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานตาแหน่งและ
มาตรฐานวิทยฐานะตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด ดังนี้
มีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย วางแผน พัฒนา กลั่นกรอง ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบ แนะนาให้คาปรึกษาและแก้ไข
ปัญหาในงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
4.1 ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานวิจัย พัฒนา ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมิน
ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาดังนี้
(1) การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา
(2) งานติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
(3) งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก
(4) งานวิจัย ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
4.2 ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
(1) งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาการศึกษาพิเศษ
(2) งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(3) งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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(4) งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
4.3 ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนี้
(1) งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
(2) งานส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และชุมชน
(3) งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษา
(4) งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
4.4. ปฏิบัติหน้าที่งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน พัฒนาบุคลากรรวมถึงสร้างเครื่องมือวัด
และประเมินผล
4. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน พัฒนาบุคลากรรวมถึงสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล
4.1 เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รับผิดชอบการวิเคราะห์ วิจัย การ
พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้และการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้งนี้
(1) พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(2) พัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีการ สื่อและเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(3) วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(4) ให้การสนับสนุน ส่งเสริมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อขอปรับปรุง การกาหนดตาแหน่ง และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
4.2 รับผิดชอบงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน พัฒนาบุคลากรรวมถึง
สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
(1) พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
(2) พัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีการ สื่อและเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ วิธีการวัด
และประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
(3) วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ
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(4) ให้การสนับสนุน ส่งเสริมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเพื่อขอ
ปรับปรุง การกาหนดตาแหน่ง และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
4.3. ประสานความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน พัฒนาบุคลากร รวมถึงสร้าง
เครื่องมือวัดประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
5. ปฏิบัติงานนิเทศ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ดาเนินการรับผิดชอบการนิเทศ ติดตามผล รายงานผลและประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
10 ทุกโรงเรียน นิเทศ ติดตาม และประเมินผลเป็นกรณีพิเศษ ในสหวิทยาเขตเมืองสมุทรสาคร จานวน 6
โรงเรียน
6. ปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการพิเศษ ดังนี้
6.1 โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน (Spirit of ASEAN)
6.2 โครงการโรงเรียนคู่พัฒนาไทย-อินโดนีเซีย
6.3 โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)
6.5 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
6.5 โครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
7.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคาสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายที่ได้รับมอบหมาย
*************************************************
5. นำงบัวจงกล จันทรสุพิศ ต่ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช่ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานตาแหน่ง
และมาตรฐานวิทยฐานะตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด ดังนี้
5.1 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
และรับผิดชอบงานส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ทุกโรงเรียน
ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1) กากับ เร่งรัดงานของกลุ่มงานเลขานุการ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา
2) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มอื่น ๆ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 10 เพื่อให้การปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ดาเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย
3) งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
(1) ดาเนินการให้มีฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษา ของสานักงาน
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เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
(2) รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูล การบริหารและการจัดการศึกษา และหรือข้อมูลอื่น
ที่จาเป็นในการวางแผนการนิเทศในระบบฐานข้อมูล
(3) ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
(4) เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่าย และ Internet
(5) รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ถึงจุดเด่น จุดด้อย รวมถึงข้อเสนอแนะ
4) งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
(1) จัดทาแผนกลยุทธ์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
(2) เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
(3) ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เพื่อดาเนินการตามแผน
5) งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
(1) รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล จากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
(2) จัดทาสรุปและรายงานผลการตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
6) จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 (ก.ต.ป.น.)
5.2 ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ปฏิบัติงาน
การส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา นิเทศและประเมินผล ระบบบริหาร และจัดการศึกษา ของ
สถานศึกษาในสังกัด มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1) กากับ และเร่งรัดงานของกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไป ด้วย
ความเรียบร้อย และทันเวลาที่กาหนด
2) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มงานอื่น ๆ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 เพื่อให้งานในกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาดาเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย
3) สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อ
เสร็จสิ้นงานโครงการ และเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
4) งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
(1) จัดทามาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติใน
แต่ละระดับและนาเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
(3) นิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(4) ประเมินผลการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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(5) สรุปรายงานผลการดาเนินการจัดทาเอกสารเผยแพร่และนาผลการประเมินไปวางแผนปรับปรุง
5) งานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(1) วางแผนการดาเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
(2) จัดทาเครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(3) จัดทาปฏิทิน กาหนดเวลาการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(4) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(5) สรุป จัดทารายงานเผยแพร่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษารายสถานศึกษา และ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมนาเสนอรายงานผลการติดตามต่อสาธารณชน
5.3 รับผิดชอบการนิเทศ ติดตามผล รายงานผล และประสานความร่วมมือในการพัฒนาการ
บริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ทุก
โรงเรียนและนิเทศ ติดตามและประเมินผลเป็นกรณีพิเศษโรงเรียนมัธยมศึกษาใน สหวิทยาเขตเกาะหลักและ
สหวิทยาเขตสิงขร จานวน 18 โรงเรียน
5.4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
****************************************************
6. ขวัญเกื้อ แสงแก้ว ต่ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช่ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานตาแหน่งและ
มาตรฐานวิทยฐานะตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด ดังนี้
1. ปฏิบัติงานในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2. ปฏิบัติงานกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
3. ปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
4. ปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการพิเศษ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามคาสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ดังนี้
4.1 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด
4.2 โครงการโรงเรียนดีประจาตาบล
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามคาสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ปฏิบัติงานในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนี้
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ รูปแบบ เทคนิค หลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวคิด ทฤษฎี
นวัตกรรมที่เกี่ยวกับปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดการเรียนรู้
1.2 จัดทาข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศ ติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหา
1.3 พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของกลุ่มนิเทศ
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1.4 จัดทาแผนนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.5 ดาเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
1.6 สรุปผลการดาเนินงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้
2. ปฏิบัติงานกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
2.1 วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่างๆ อาทิ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางทั้ง 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
2.2 ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนวทางการวัดผลและประเมินผล แนวทางการวัดผลและประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในพื้นที่ รวมทั้งศึกษาสภาพปัญหา บริบททางสังคม และความ
ต้องการของท้องถิ่น ชุมชน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
2.3 ดาเนินการจัดทากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นด้วยกระบวนการทางานแบบมีส่วนร่วม และ
เผยแพร่ให้สถานศึกษาในสังกัดนาไปใช้ในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
2.4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้
ความเข้าใจในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551
2.5 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลาง กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และความต้องการ จุดเน้นของสถานศึกษาด้วยกระบวนการทางานแบบมีส่วนร่วม
2.6 ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และ
ชุมชนอย่างสม่าเสมอเพื่อร่วมมือช่วยเหลือกัน ในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา
2.7 นิเทศ กากับ ติดตาม ให้คาแนะนา ช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเพื่อให้เกิด
การปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
2.8 ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตร
2.9 สรุปรายงาน และเผยแพร่ผลการใช้/การพัฒนาหลักสูตร
3. ปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3.1 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ นวัตกรรมที่เกี่ยวกับ รูปแบบ เทคนิค หลักเกณฑ์ ระเบียบ
แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.2 จัดทาแผนงาน/โครงการ ศึกษาวิจัย รูปแบบ เทคนิค และวิธีการเกี่ยวกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย
3.3 จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหาและการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3.4 ดาเนินการศึกษา วิจัย ตามแผนงาน/โครงการศึกษาวิจัยที่กาหนด การพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3.5 สรุปรายงานผลการวิจัย
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3.6 ปฏิบัติงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่ได้รับมอบหมายจากสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ปฏิบัติกิจกรรม/โครงการพิเศษและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่
4.1 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด
4.2 โครงการโรงเรียนดีประจาตาบล
ขั้นตอนการปฏิบัติงานโครงการพิเศษและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
2. กาหนดตารางนิเทศ
3. นิเทศ ติดตามส่งเสริมสนับสนุน
4. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
*************************************
7. นำงวรรณำ พวงนิล ต่ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช่ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานตาแหน่งและ
มาตรฐานวิทยฐานะตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด ดังนี้
1 ปฏิบัติหน้าที่ ในกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษามีหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนางานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รวมทั้งการ
พัฒนาสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10ให้มคี ุณภาพมาตรฐาน ตลอดจน
ประสานงานกับสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานอื่น เพื่อพัฒนางานในความรับผิดชอบ
ไปสู่ความสาเร็จ ตามวัตถุประสงค์ด้วยความมีประสิทธิภาพ
2 ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานวัดประเมินผลการศึกษามีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้
2.1 งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา
2.2 งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2.3 งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษาระดับชาติ
3.เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ซึ่งมีภาระงานในการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม และพัฒนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้
1) พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2) พัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีการ สื่อและเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้วิธีการวัดและ
ประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
3) วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
4) ให้การสนับสนุนส่งเสริมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อขอปรับปรุงการ
กาหนดตาแหน่ง และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
4 รับผิดชอบการนิเทศ ติดตามผล รายงานผล และประสานความร่วมมือในการพัฒนาการ
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บริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10ทุก
โรงเรียนและนิเทศ ติดตามและประเมินผลเป็นกรณีพิเศษโรงเรียนมัธยมศึกษาใน สหวิทยาเขตเกาะหลักและ สห
วิทยาขตสิงขร จานวน 18 โรงเรียน
5 รับผิดชอบโครงการ / กิจกรรม ดังนี้
1) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2) โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
3) โครงการโรงเรียนคุณธรรม
๕)โครงการ Education Hub
6 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน เมื่อเสร็จสิ้นงาน/โครงการและสิ้นปีงบประมาณ พร้อมนาเสนอ
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 ที่กากับดูแล และผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
7 ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
********************************************
8. นำงสำวกุศลิน แสงวัชรสุนทร ต่ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช่ำนำญกำร ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานตาแหน่ง
และมาตรฐานวิทยฐานะตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด ดังนี้
มีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย วางแผน พัฒนา กลั่นกรอง ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบ แนะนาให้คาปรึกษาและแก้ไข
ปัญหาในงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
1.1 งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
1.2 งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
1.3 งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา
1.4 งานทดสอบทางการศึกษา
1.5 งาน GPA
2. ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ดังนี้
2.1 งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2.2 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
3. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน พัฒนาบุคลากรรวมถึงสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (รายวิชาคอมพิวเตอร์)
4. ประสานความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร การจัด การเรียนการสอน พัฒนาบุคลากร รวมถึงสร้าง
เครื่องมือวัดประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
5. ประสานการดาเนินงานตามภารกิจกับฝ่ายอื่น ๆ
6. นิเทศ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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7. งานนิเทศโครงการโรงเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการวิจัยเครือข่ายการวัด
และประเมินผลการเรียน (ASSIL)
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคาสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
******************************************
9. นำยวรำกรณ์ นำถมทอง ต่ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช่ำนำญกำร ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานตาแหน่งและ
มาตรฐานวิทยฐานะตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด ดังนี้
1. คณะกรรมการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานทุกภารกิจงานของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ทั้ง
ภารกิจหลัก ภารกิจรอง ภารกิจเสริม และภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย คาสั่ง
ข้อบังคับ และธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และรับผิดชอบ ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้
1.1 กากับ ติดตามผลการดาเนินงานกลุ่มงานต่างๆของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ โดยมีขอบข่ายของงานแต่ละกลุ่มงาน ดังนี้
1) กลุ่มงานธุรการ
(1) งานสารบรรณ
(2) งานบริหารทั่วไป
2) กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
(1) งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาการศึกษาพิเศษ
(2) งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(3) งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(4) งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
3) กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
(1) งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
(2) งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
(3) งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัด และประเมินผลการศึกษา
(4) งานทดสอบทางการศึกษา
4) กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
(1) งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
(2) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
5) กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหาร และการจัดการศึกษา
(1) งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
(2) งานส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน
(3) งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษา
(4) งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
6) กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
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(1) งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
(2) งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
(3) งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
(4) งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
7) กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
(1) งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
(2) งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
(3) งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
8) กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)
(๑) งานพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนและส่งต่อการศึกษาพิเศษ
(๒) งานส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือแนะนาในการคัดกรองและวินิจฉัยผูเ้ รียน พัฒนาปรับปรุง
แผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลตามประเภทเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
(๓) งานศึกษา ค้นคว้า วิจัย สื่อและนวัตกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
(๔) งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
1.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รับผิดชอบการวิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรการจัดการ
เรียนรู้และการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ดังนี้
1) พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2) พัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีการ สื่อและเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ วิธีการวัดและ
ประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3) วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
4) ให้การสนับสนุน ส่งเสริมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อขอปรับปรุง การ
กาหนดตาแหน่ง และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
๑.๓ รับผิดชอบการจัดการเรียนสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1.๔ รับผิดชอบการนิเทศ ติดตามผล รายงานผลและประสานความร่วมมือในการพัฒนาการบริหาร
และการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ทุกโรงเรียน
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลเป็นกรณีพิเศษ ในสหวิทยาเขต....รามราชนิเวศน์.... จานวน …๖… โรงเรียน
1.๕ รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
1) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระศิลปะ
2) โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
3.) โครงการเด็กที่มีความสามารถพิเศษ เด็กด้อยโอกาส เด็กที่มีความต้องการพิเศษหรือพิการ
3) เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
1.๖ ให้คาปรึกษา แนะนา และกากับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานทุกคน ให้
ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย
1.๗ พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกข้อความ หนังสือราชการ การบริหารงบประมาณ
ตลอดจนให้ความเห็นในการปฏิบัติราชการให้เป็นตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ก่อนนาเสนอ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

๖๓
1.8 ในกรณีที่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้นาเสนองานที่สาคัญและเร่งด่วน
นั้น ๆ ต่อรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ที่กากับดูแล แล้วแจ้งผลการ
ดาเนินงานให้ผู้อานวยการกลุ่มทราบภายหลัง
1.9 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา และรับผิดชอบงานส่งเสริมพัฒนา
สถานศึกษาสังกัด มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
2.1 ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา และรับผิดชอบ
งานส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ทุกโรงเรียน ในการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1) กากับ เร่งรัดงานของกลุ่มงานเลขานุการ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา
2) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มอื่น ๆ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 10 เพื่อให้การปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ดาเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย
3) งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
(1) ดาเนินการให้มีฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษา ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
(2) รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูล การบริหารและการจัดการศึกษา และหรือข้อมูลอื่น
ที่จาเป็นในการวางแผนการนิเทศในระบบฐานข้อมูล
(3) ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
(4) เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่าย และ Internet
(5) รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ถึงจุดเด่น จุดด้อย รวมถึงข้อเสนอแนะ
4) งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
(1) จัดทาแผนกลยุทธ์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
(2) เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
(3) ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เพื่อดาเนินการตามแผน
5) งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
(1) รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล จากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
(2) จัดทาสรุปและรายงานผลการตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
6) จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (ก.ต.ป.น.)

๖๔
2.๒ รับผิดชอบการนิเทศ ติดตามผล รายงานผล และประสานความร่วมมือในการพัฒนาการบริหาร
และการจัดการศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ทุก
โรงเรียนและนิเทศ ติดตามและประเมินผลเป็นกรณีพิเศษ ในสหวิทยาเขต..รามราชนิเวศน์.. จานวน ๖ โรงเรียน
2.๓ สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน เมื่อเสร็จสิ้นงาน /โครงการ และสิ้นปีงบประมาณ พร้อมนาเสนอ
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 ที่กากับดูแลและผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
2.๔ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. คณะกรรมการกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหาร และการจัดการศึกษา มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ดังนี้
3.1 ปฏิบัติหน้าที่ ติดตามและประเมินผลระบบบริหาร และการจัดการศึกษา มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนางานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รวมทั้งการ
พัฒนาสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ทุกโรงเรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน
ตลอดจนประสานงานกับสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานอื่น เพื่อพัฒนางานในความ
รับผิดชอบไปสู่ความสาเร็จ ตามวัตถุประสงค์ด้วยความมีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบงานอื่น ๆ ดังนี้
1) กากับ และเร่งรัดงานของกลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัด
การศึกษา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทันเวลา
2) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มอื่น ๆ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 10 เพื่อให้การปฏิบัติงาน ของกลุ่มงานนิเทศติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
3) สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัด
การศึกษา เมื่อสิ้นงาน/โครงการ และสิ้นปีงบประมาณ และนาเสนอผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา และผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
4) งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและจัดกระบวนการการเรียนรู้ ดังนี้
(1) วิเคราะห์ภาระงาน ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการรับการนิเทศและการจัด
กระบวนการเรียนรู้
(2) จัดทาแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
(3) กาหนดวิธีการ แนวทางการนิเทศ สร้างแสวงหาเครื่องมือ นวัตกรรมรูปแบบต่าง ๆ
เพื่อดาเนินการนิเทศการศึกษา
(4) ติดตามและประเมินผลการนิเทศ นาผลการประเมินไปกาหนดแนวทางพัฒนาระบบนิเทศ
และการจัดกระบวนการเรียนรู้ในคราวต่อไป
(5) สรุป รายงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5) งานส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและชุมชน
6) งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนี้
(1) รวบรวม จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ตามสภาพปัญหา ความต้องการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา

๖๕
(2) จัดทาเกณฑ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ เครื่องมือ และวิธีการนิเทศ การตรวจสอบการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
(3) สถานศึกษาประเมินตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑ์ /ตัวชี้วัดการจัดการของสถานศึกษา
(4) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์ /ตัวชี้วัด
(5) ดาเนินการ พิจารณา คัดเลือกรูปแบบ วิธีการที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนารูปแบบ
(6) สรุป รายงานและเผยแพร่ผลการนิเทศ ต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 ที่กากับดูแล และผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
3.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. คณะกรรมการกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ดังนี้
๔.1 ปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนางานสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
รวมทั้งการพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
ตลอดจนประสานงานกับสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานอื่น เพื่อพัฒนางานในความ
รับผิดชอบไปสู่ความสาเร็จ ตามวัตถุประสงค์ด้วยความมีประสิทธิภาพ และ รับผิดชอบงาน ดังนี้
1) กากับและเร่งรัดงานของกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทันเวลา
2) ให้คาปรึกษาแนะนา และกากับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานทุกคนให้ปฏิบัติงาน
ที่รับผิดชอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย
3) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มอื่น ๆ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 เพื่อให้การปฏิบัติงาน ของกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
กระบวนการเรียนรู้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
4) สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน ส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง
การศึกษา เมื่อเสร็จสิ้นงาน/โครงการ และสิ้นปีงบประมาณและนาเสนอผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา และผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
5) งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
(1) ศึกษา ความต้องการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
(2) ดาเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพื่อ
สนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา
(3) ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี
(4) นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อ
นาผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
(5) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
(6) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

๖๖
6) งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษา
(1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
(2) วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานศึกษา
(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาที่ดาเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย นาไปใช้และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
๔.๒ รับผิดชอบการนิเทศ ติดตามผล รายงานผล และประสานความร่วมมือในการพัฒนาการบริหาร
และการจัดการศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ทุกโรงเรียนและ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลเป็นกรณีพิเศษในสหวิทยาเขต....รามราชนิเวศน์. จานวน …๖… โรงเรียน
๔.๓ สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน เมื่อเสร็จสิ้นงาน /โครงการ และสิ้นปีงบประมาณ พร้อมนาเสนอ
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 ที่กากับดูแล และผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
๔.๔ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๕. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้ และรับผิดชอบงานส่งเสริม
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ดังนี้
๕.๑ ปฏิบัติหน้าที่พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้ และรับผิดชอบงานส่งเสริม
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ มีหน้าที่ส่งเสริมพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาพิเศษสาหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ ได้แก่ เด็กปัญญาเลิศ และส่งเสริมพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย
การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ และรับผิดชอบงานอื่น ๆ ดังนี้
1) กากับและเร่งรัดงานของกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการ
เรียนรู้ และนิเทศการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทันเวลา
2) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มอื่น ๆ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกมัธยมศึกษา
เขต 10 เพื่อให้การปฏิบัติงาน ของกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้
ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
3) งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(1) ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
(2) ศึกษา รวบรวมข้อมูล แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น และจัดทาระบบสารสนเทศรวมทั้ง
ส่งเสริมให้สถานศึกษาดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร
(3) ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลาง และกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ตามความต้องการ และจุดเน้นของสถานศึกษา
โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
(4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
(5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ขอ้ มูลจากการวิจยั

๖๗
ในชั้นเรียนและการนิเทศภายใน
(6) ดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
และนาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนาต่อไป
4) งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
(1) พัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาพิเศษ และผู้มี
ความสามารถพิเศษ และดาเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาหลักสูตรได้
(2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา และหน่วยงาน
เกี่ยวข้องในการจัดทาหลักสูตรการศึกษาการศึกษาพิเศษ และผู้มีความสามารถพิเศษ
(3) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ และผู้มีความสามารถ
พิเศษ และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้านพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
(4) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ที่จัดการศึกษาพิเศษ สาหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นต้น
(5) ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น Home School การจัดศึกษา
ที่จัดในสถานประกอบการ ฯลฯ เป็นต้น
๕.2 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งมีภาระงานในการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม และ
พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้
1) พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2) พัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีการ สื่อและเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ วิธีการวัดและ
ประเมินผล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3) วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4) ให้การสนับสนุน ส่งเสริมครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
๕.3 รับผิดชอบการนิเทศ ติดตามผล รายงานผล และประสานความร่วมมือในการพัฒนาการบริหารและ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ทุกโรงเรียน และ
นิเทศ ติดตามและประเมินผลเป็นกรณีพิเศษโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตรามราชนิเวศน์ จานวน ๖โรงเรียน
๕.๔ สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน เมื่อเสร็จสิ้นงาน /โครงการ และสิ้นปีงบประมาณ พร้อมนาเสนอ
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 ที่กากับดูแล และผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
๕.๕ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๖. คณะกรรมการกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม) มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๖.1 ปฏิบัติหน้าที่จัดการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม) มีหน้าที่รับผิดชอบ กากับ
ดูแล ส่งเสริมสนับสนุน นิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศการศึกษา
พิเศษ งานความร่วมมือ สหวิชาชีพ ภาคีเครือข่ายและอาชีพการศึกษาพิเศษ งานพัฒนาหลักสูตร การเรียนการ
สอนและส่งต่อการศึกษาพิเศษ งานศึกษา ค้นคว้า วิจัย สื่อ และนวัตกรรมการศึกษาพิเศษ งานนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการศึกษาพิเศษ และงานสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดตามกฎกระทรวงฯ
การศึกษาพิเศษ ดังนี้

๖๘
1) นิเทศ กากับ ติดตามให้ความช่วยเหลือแนะนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน เพื่อให้สามารถ
คัดกรองและวินิ จฉัยผู้ เรีย น สามารถปรับ ปรุงพัฒนาแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเพื่อพัฒ นาผู้เรียนเต็ม
ศักยภาพตามความต้องการเฉพาะบุคคลตามประเภทเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
2) ตรวจสอบและประเมินคุณภาพหลักสูตรการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
3) การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนและส่งต่อการศึกษาพิเศษ
4) สรุปรายงานและเผยแพร่ผลการใช้/การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
๖.2 ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งมีภาระงานในการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม และ
พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้
1) พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2) พัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีการ สื่อและเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ วิธีการวัดและ
ประเมินผล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3) วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4) ให้การสนับสนุน ส่งเสริมครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
๖.3 รับผิดชอบการนิเทศ ติดตามผล รายงานผล และประสานความร่วมมือในการพัฒนาการบริหาร
และการจัดการศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ทุกโรงเรียน
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลเป็นกรณีพิเศษ ในสหวิทยาเขต....รามราชนิเวศน์.... จานวน …๖… โรงเรียน
๖.๔ สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน เมื่อเสร็จสิ้นงาน /โครงการ และสิ้นปีงบประมาณ พร้อมนาเสนอ
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 ที่กากับดูแล และผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
๖.๕ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๗. คณะกรรมการกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๗.1 ปฏิบัติหน้าที่งานวัดและประเมินผลการศึกษา รับผิดชอบงานส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ทุกโรงเรียน มีหน้าที่พัฒนางานส่งเสริม การวัด และ
ประเมินผลการศึกษา งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา งานติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา ตลอดจนงานทดสอบทางการศึกษา มีหน้าที่และรับผิดชอบ
งาน ดังนี้
1) กากับและเร่งรัดงานของกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทันเวลา
2) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มอื่น ๆ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 10 เพื่อให้การปฏิบัติงานของกลุ่มงานงานวัดและประเมินผลการศึกษา ดาเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย
๗.2 งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา
1) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา คัดเลือกให้เหมาะสม กับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 และสถานศึกษา
2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทาและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๗.3 งานทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net)
1) ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

๖๙
2) ดาเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ความสามารถให้กับนักเรียน
๗.4 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๗.5 ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อหาจุดพัฒนา และนามาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
๗.๖ รับผิดชอบการนิเทศ ติดตามผล รายงานผล และประสานความร่วมมือในการพัฒนาการบริหาร
และการจัดการศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ทุกโรงเรียนและ
นิเทศ ติดตามและประเมินผลเป็นกรณีพิเศษ ในสหวิทยาเขต....รามราชนิเวศน์.... จานวน …๖… โรงเรียน
๗.๗ สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน เมื่อเสร็จสิ้นงาน /โครงการและสิ้นปีงบประมาณ พร้อมนาเสนอ
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑o ที่กากับดูแล และผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
๗.๘ ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๘. คณะกรรมการกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๘.1 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ปฏิบัติงาน
การส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา นิเทศและประเมินผล ระบบบริหาร และจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัด มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1) กากับ และเร่งรัดงานของกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และทันเวลาที่กาหนด
2) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มงานอื่น ๆ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 เพื่อให้งานในกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาดาเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย
3) สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อ
เสร็จสิ้นงานโครงการ และเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
4) งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
(1) จัดทามาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ
ในแต่ละระดับและนาเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
(3) นิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(4) ประเมินผลการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(5) สรุปรายงานผลการดาเนินการจัดทาเอกสารเผยแพร่และนาผลการประเมินไปวางแผนปรับปรุง
5) งานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(1) วางแผนการดาเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
(2) จัดทาเครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(3) จัดทาปฏิทิน กาหนดเวลาการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(4) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(5) สรุป จัดทารายงานเผยแพร่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษารายสถานศึกษา และ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมนาเสนอรายงานผลการติดตามต่อสาธารณชน

๗๐
๘.๒ รับผิดชอบการนิเทศ ติดตามผล รายงานผล และประสานความร่วมมือในการพัฒนาการบริหารและ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
ทุก
โรงเรียน และนิเทศ ติดตาม และประเมินผลเป็นกรณีพิเศษในสหวิทยาเขตรามราชนิเวศน์จานวน ๖โรงเรียน
๘.๓ สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน เมื่อเสร็จสิ้นงาน/โครงการและสิ้นปีงบประมาณ พร้อมนาเสนอ
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๐
๘.๔ ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๙. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๐ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๙.1 ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และมีภาระงานในการนิเทศ
ติดตาม ส่งเสริม และพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้
1) พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2) พัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีการ สื่อและเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ วิธีการวัดและ
ประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3) วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4) ให้การสนับสนุน ส่งเสริมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เพื่อขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
๙.2 รับผิดชอบการนิเทศ ติดตามผล รายงานผล และประสานความร่วมมือในการพัฒนาการบริหาร
และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ทุกโรงเรียน และ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลเป็นกรณีพิเศษ ในสหวิทยาเขตรามราชนิเวศน์ จานวน ๖ โรงเรียน
๙.3 รับผิดชอบโครงการ / กิจกรรม ดังนี้
1) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๒. โรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือศาสตร์พระราชา
๙.4 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน เมื่อเสร็จสิ้นงาน/โครงการ และสิ้นปีงบประมาณ พร้อมนาเสนอ
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
๙.5 ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1๐. งานธุรการ ปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1๐.1 ศึกษาวิเคราะห์ สภาพของกลุ่มและออกแบบระบบงานสารบรรณ ให้เหมาะสม
สอดคล้องกับระบบงานสารบรรณ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
1๐.2 ดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
1๐.3 ประสานงานกับกลุ่มอื่นในสานักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่ม
1๐.4 ประสานการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารและผลงานของกลุ่มให้ครู
บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ
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1๐.5 ติดตาม นาเสนอแฟ้มต่อ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา /
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
1๐.6 ดูแล บารุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ ภายในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
1๐.7 ควบคุม กากับ จัดทาทะเบียนการเบิกจ่ายวัสดุสานักงานภายในกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
1๐.8 จัดทา ควบคุมทะเบียนการลาของบุคลากรในกลุ่ม และสรุปวันลารายงานให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ
1๐.9 จัดหาเครื่องดื่มและอานวยความสะดวกให้กับครู/ผู้บริหารสถานศึกษาที่มาติดต่อประ
สานงานกับกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1๐.10 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
**************************************
10. นำงสำวกิตติกำนต์ ประเทียง ต่ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช่ำนำญกำร ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานตาแหน่ง
และมาตรฐานวิทยฐานะตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด ดังนี้
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานทุกภารกิจงานของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ทั้ง
ภารกิจหลัก ภารกิจรอง ภารกิจเสริม และภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย คาสั่ง
ข้อบังคับ และธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และรับผิดชอบ ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้
1. นิเทศ ติดตาม ส่งเสริม พัฒนาการ และประเมินผลการจัดการศึกษา งานในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อไป โดยมีขอบข่ายตามภาระ ดังนี้
1) กลุ่มงานธุรการ
(1) งานสารบรรณ
(2) งานบริหารทั่วไป
2) กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
(1) งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาการศึกษาพิเศษ
(2) งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(3) งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(4) งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
3) กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
(1) งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
(2) งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
(3) งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัด และประเมินผลการศึกษา
(4) งานทดสอบทางการศึกษา
4) กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
(1) งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
(2) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

๗๒
5) กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหาร และการจัดการศึกษา
(1) งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
(2) งานส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน
(3) งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษา
(4) งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
6) กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
(1) งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
(2) งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
(3) งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
(4) งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
7) กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
(1) งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
(2) งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
(3) งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
2. เป็นหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ซึ่งมีภาระงานในการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม และ
พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้
1 นิเทศ ติดตาม ส่งเสริม พัฒนาการ และประเมินผลการจัดการศึกษา งานในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อไป โดยมีขอบข่ายตามภาระ
ดังนี้
1) พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
2) พัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีการ สื่อและเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ วิธีการวัดและ
ประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3) วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
4) ให้การสนับสนุน ส่งเสริมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อขอปรับปรุงการ
กาหนดตาแหน่ง และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
2.2 รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
1) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
๒) โครงการโรงเรียนในฝัน
๓) โครงการ KKU Smart Learning
2.3 รับผิดชอบการนิเทศ ติดตามผล รายงานผล และประสานความร่วมมือในการพัฒนาการบริหารและ
การจัดการศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ทุกโรงเรียนและ
นิเทศ ติดตามและประเมินผลเป็นกรณีพิเศษ ในสหวิทยาเขตพระนครคีรี จานวน 6 โรงเรียน
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2.4 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน เมื่อเสร็จสิ้นงาน /โครงการและสิ้นปีงบประมาณ พร้อมนาเสนอ
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ที่กากับดูแล และผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
2.5 ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.6 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน เมื่อเสร็จสิ้นงาน /โครงการ และสิ้นปีงบประมาณ พร้อมนาเสนอ
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 ที่กากับดูแลและผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
2.7 ปฏิบัติงานตามภาระงาน โครงสร้าง นโยบายเร่งด่วน และงานอื่นๆที่ได้รับหมาย
๓. เป็นหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ซึ่งมีภาระงานในการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม และ
พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้
๓.1 กากับ ติดตามผลการดาเนินงานกลุ่มงานต่างๆของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ โดยมีขอบข่ายของงาน
1) พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2) พัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีการ สื่อและเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ วิธีการวัดและ
ประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
3) วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
4) ให้การสนับสนุน ส่งเสริมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อขอปรับปรุงการ
กาหนดตาแหน่ง และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
๓.๒ รับผิดชอบการนิเทศ ติดตามผล รายงานผล และประสานความร่วมมือในการพัฒนาการ
บริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ทุก
โรงเรียนและนิเทศ ติดตามและประเมินผลเป็นกรณีพิเศษโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
๓.๓ รับผิดชอบโครงการ / กิจกรรม ดังนี้
1) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2) ศูนย์ ERIC
3) โครงการพัฒนาครูด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camps)
๔) โครงการ KKU Smart Learning
๕) โครงการ Education Hu
๓.๔ สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน เมื่อเสร็จสิ้นงาน /โครงการ และสิ้นปีงบประมาณ พร้อมนาเสนอ
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 ที่กากับดูแล และผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
๓.๕ ปฏิบัติงานตามภาระงาน โครงสร้าง นโยบายเร่งด่วน และงานอื่นๆที่ได้รับหมาย
**************************************
11. นำงสำวพรธิพย์ ฐิรัตนบุรินทร์ ต่ำแหน่ง พนักงำนพิมพ์ดีด รับผิดชอบปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้
มีหน้าที่ ปฏิบัติงานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (จังหวัดเพชรบุรี/ประจวบคีรีขันธ์/สมุทรสงครามและสมุทรสาคร) ปฏิบัติงาน
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ธุรการ งานสารบรรณ ระบบ My-office งานบริการทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุน
ให้งานต่างๆ ดาเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่น ดังนี้
1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ ระบบ My-office รับ – ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่ง
หนังสือ เอกสาร ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาวิเคราะห์ สภาพของกลุ่มและออกแบบระบบ
งานสาร
บรรณ ให้เหมาะสมสอดคล้อง กับระบบงานสารบรรณของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
เก็บ และค้น หาหนั งสื อ กรอกแบบฟอร์ มและร่างหนังสื อโต้ตอบ ตรวจความถูกต้อง ความสวยงาม ความ
เรียบร้อยของเอกสารและสิ่งพิมพ์ก่อนทาการพิมพ์ การบันทึกข้อมูล ตรวจสอบรหัสต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ
บันทึกข้อมูล ตรวจทานการบันทึกข้อมูลซึ่งใช้กับแบบฟอร์มต่างๆ พิมพ์และคัดสาเนาหนังสือ เอกสาร
2. ติดต่อประสานงานกับบุคลากรภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น ตลอดทั้งให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ
3. ดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ ดูแล บารุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ตลอดจนดูแลรักษา
มิให้ชารุดเสียหาย จัดทาทะเบียนการเบิก-จ่ายและเก็บรักษาวัสดุเครื่องอุปกรณ์ต่างๆ ภายในกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
4. จัดเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมโครงการต่างๆและจัดทารายงานผล
5. ดาเนินการเกี่ยวกับงานแฟ้มเสนอจากกลุ่มถึงผู้บังคับบัญชาตามลาดับขั้น
6. ส่งหนังสือราชการผ่านเว็บไซต์ของสานักงาน ด้วยระบบ My-office
7. รับผิดชอบในการเก็บรักษารวบรวมหนังสือราชการ คาสั่ง แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
8. ตรวจสอบหนังสือราชการจาก สพฐ. ที่แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
9. รับผิดชอบงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศฯ บันทึกภาพงานประชุม/งานโครงการต่างๆที่
เกี่ยวข้องพร้อมทั้งทาหน้าที่เขียนข่าวหรือทาจดหมายข่าว คลิปข่าว ส่งประชาสัมพันธ์เว็ปไซต์ สพม.เขต 10
10. ปฏิบัติงานตามคาสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการปฏิบัติการการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาและโครงการต่างๆ
11. เสนอหนังสือและเวียนคาสัง่ ต่างๆให้หัวหน้ากลุ่มงานและประชาสัมพันธ์แจ้งบุคลากรภายในกลุ่มทราบ
12. รับโทรศัพท์สายในและสายนอก/ส่งโทรสาร
13. ปฏิบัติงานหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
**************************************
11. นำงสำวอังชุณำ ใหญ่หลวง ต่ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร ปฏิบัติงำน กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1 ศึกษาวิเคราะห์ สภาพของกลุ่มและออกแบบระบบงานสารบรรณ ให้เหมาะสมสอดคล้อง กับ
ระบบงานสารบรรณ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
2 ดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
3 ประสานงานกับกลุ่มอื่นในสานักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานของกลุ่ม
4 ประสานการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารและผลงานของกลุ่มให้ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ

๗๕
5 ติดตาม นาเสนอแฟ้มต่อ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา / ผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
6 ดูแล บารุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ ภายในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ให้มี
สภาพพร้อมใช้งาน
7 ควบคุม กากับ จัดทาทะเบียนการเบิกจ่ายวัสดุสานักงานภายในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
8 จัดทา ควบคุมทะเบียนการลาของบุคลากรในกลุ่ม และสรุปวันลารายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
9 จัดหาเครื่องดื่มและอานวยความสะดวกให้กับครู/ผู้บริหารสถานศึกษาที่มาติดต่อประสานงานกับกลุ่ม
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
10 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ให้ ทุกคนปฏิบั ติห น้ า ที่ต ามคาสั่ งนี้ อ ย่า งเคร่ง ครั ด ไม่ให้ เกิด ความเสี ย หายต่ อ ราชการ โดยยึ ด ถื อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ หากมีงานราชการพิเศษหรือเร่งด่วน จะต้องให้ความร่วมมือช่วยกัน
รับผิดชอบเพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายสาเร็จเรียบร้อยทันกาหนดเวลา หากมีการหลีกเลี่ยงหรือจงใจไม่ปฏิบัติ
และให้ความร่วมมือ ให้ถือว่ากระทาผิดวินัยในการไม่ปฏิบัติตามคาสั่งผู้บังคับบัญชา
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2562

(นายนิกูล ประทีปพิชัย)
รองผู้อานวยการเชี่ยวชาญสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10
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