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๒

คำนำ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเล่มนี้ จัดทา
ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานตามภาระหน้าที่ของกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา แสดง
ขั้นตอนการดาเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิ เคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลการพัฒนา
ระบบการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการ บริหารและการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็น ฐาน ส่งผลให้ ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จะ เป็นประโยชน์ต่อศึกษานิเทศก์ ทุกท่าน

วนิดา เอี่ยมสอาด

๓

คำนำ
สำรบัญ
กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
แนวคิด
วัตถุประสงค์
ขอบข่ำยภำรกิจ
งำนธุรกำร กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้
กลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
กลุ่มงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
กลุ่มงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
กลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
กลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
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๔
1. งำนธุรกำร กลุม่ งำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำนและกระบวนกำรเรี ยนรู้ กลุม่ งำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ กลุม่
งำนส่งเสริ มและพัฒนำสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ กลุม่ งำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริ หำรและกำรจัด
กำรศึกษำ กลุม่ งำนส่งเสริ มพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กลุม่ งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
แนวคิด

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นกลุ่มงาน
ดาเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลการพัฒนาระบบการ
บริหารและการจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการ บริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็น ฐาน ส่งผลให้ ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมายของการศึกษา
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และ สถานศึกษา
๒. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและ จัดกระบวนการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
๓. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน การศึกษาชาติ
๔. เพื่อส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา ให้มีคุณภาพ
๕. เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
๖. เพื่อส่งเสริม การศึกษา วิจัย และพัฒนาให้เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ขอบข่ายภารกิจ
๑. งานธุรการ
๒. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
๒.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ มีความสามารถ
พิเศษ
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
5 นิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๕.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
๕.๒ งานส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่

๕
เกี่ยวข้อง และชุมชน
๕.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษา
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 ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มงาน

:

พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

ประเภทเอกสาร :

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน

ชื่อเอกสาร

งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ

:

๗
1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ พั ฒ นาระบบการปฏิ บั ติ ง านของกลุ่ ม งานพั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและ
กระบวนการเรียนรู้ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและสามารถดาเนินการ
บรรลุผลตามเป้าหมาย
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
3. ขอบเขตของงาน
เป็นแนวทางสาหรับกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาใช้ในการปฏิ บัติงานเพื่อ
ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
4. คาจากัดความ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Basic Education Curriculum) หมายถึง หลักสูตรที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาที่ต่ากว่าอุดมศึกษา โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา อีกทั้งมีความรู้และทักษะที่จาเป็นสาหรับการดารงชีวิต และมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
เพื่อการแข่งขันในยุคปัจจุบัน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วยส่วนที่เป็นแกนกลางซึ่งกาหนดโดยหน่ว ยงาน
ส่ว นกลางและส่ ว นที่มีส าระสอดคล้ องกับ สภาพชุมชนและท้องถิ่นซึ่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาหนดกรอบ
หลักสู ตร ร่วมกับสถานศึกษาและท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีส่ วนที่เป็นเนื้อหาสาระที่ส ถานศึกษาแต่ล ะแห่ งสามารถ
กาหนดเพิ่มเติมขึ้นเองได้ เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับความสนใจ ความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (Special Education) หมายถึง การจัดการศึกษาให้สาหรับบุคคลที่มีความ
ต้องการพิเศษ ได้แก่ เด็กปัญญาเลิศ เด็กที่มีความบกพร่องด้านสติปัญญา เด็กที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ เด็กพิการ
ซ้าซ้อน เด็กที่มีความบกพร่องทางร่ างกายและสุขภาพ เด็กที่มีความบกพร่องด้านสายตา เด็กที่มีความบกพร่องด้าน
การได้ยิน เด็กที่มีปัญหาด้านอารมณ์ และสังคม หรือเด็กที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม ซึ่งเด็กกลุ่มพิเศษเหล่านี้ ไม่สามารถ
ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการจัดการศึกษาแบบเดียวกันกับเด็กปกติ ดังนั้น การศึกษาพิเศษจึงมีความจาเป็นต่อ
การจัดการศึกษาแก่เด็กกลุ่มพิเศษดังกล่าว ซึ่งการจัดการศึกษาพิเศษได้รวมถึงด้านกระบวนการสอน วิธีการสอน
เนื้อหาวิชา (หลักสูตร) เครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่สนองตอบต่อความสามารถ และความ
ต้องการของเด็กพิเศษเป็นรายบุคคล
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น(Local Curriculum Framework) หมายถึง กรอบทิศทางในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งจัดทาโดยเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในระดับท้องถิ่น มี
องค์ประกอบสาคัญ ได้แก่ เป้าหมายและจุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียนในท้องถิ่ น สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น และการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับท้องถิ่น สถานศึกษาในเขตพื้นที่นั้นๆจะใช้ข้อมูลในกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นเป็น

๘
แนวทางในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ และเป็นสมาชิกที่ดี
ต่อสังคม มีความรักและหวงแหนมรดกทางสังคม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา การแก้ปัญหาการดารงชีวิต และ
การประกอบอาชีพในชุมชน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่างๆ อาทิ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางทั้ง 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
1.2 ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหลั กสูตร แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการจัด
กิจ กรรมพัฒ นาผู้ เรี ย น แนวทางการวัดและประเมิ นผล แนวทางการวัดและประเมินคุณลั กษณะอันพึงประสงค์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในพื้นที่ รวมทั้งศึกษาสภาพปัญหา บริบททางสังคม และความต้องการของท้องถิ่น
ชุมชน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
1.3 ดาเนินการจัดทากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นด้วยกระบวนการทางานแบบมี ส่วนร่วมและ
เผยแพร่ให้สถานศึกษาในสังกัดนาไปใช้ในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
1.4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้
ความเข้าใจในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1.5 ส่งเสริม สนั บสนุนให้สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลาง กรอบหลักสูตรท้องถิ่น และความต้องการ จุดเน้นของสถานศึกษาด้วยกระบวนการทางานแบบมีส่วนร่วม
1.6 ส่ งเสริ มและประสานความร่ว มมือระหว่างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาและ
ชุมชนอย่างสม่าเสมอเพื่อร่วมมือช่วยเหลือในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา
1.7 นิเทศ กากับ ติดตาม ให้คาแนะนา ช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเพื่อให้เกิด
การปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
1.8 ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตร
1.9 สรุปรายงาน และเผยแพร่ผลการใช้/การพัฒนาหลักสูตร
2. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
2.1 รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่างๆ อาทิ
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายและแผนจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ
2.2 ประสานงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาสาหรับ
ผู้เรียนตามประเภทเด็กที่มีความต้องการพิเศษในรูปแบบที่เหมาะสม
2.3 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษาพิเศษ ให้สามารถบริหารจัดการและวางแผนจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนตาม
ประเภทเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
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2.4 ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและ
ชุมชนอย่างสม่าเสมอ เพื่อร่วมมือช่วยเหลือกันในการดาเนินการจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนตามประเภทเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ
2.5 ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
พิเศษ เช่น สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
2.6 นิเทศ กากับ ติดตาม ให้ ความช่วยเหลือแนะนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเพื่อให้
สามารถคัดกรองและวินิจฉัยผู้เรียนสามารถปรับปรุง/พัฒนาแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเพื่อพัฒนาผู้เรียนเต็ม
ศักยภาพตามความต้องการเฉพาะบุคคลตามประเภทเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้มีคุณภาพ
2.7 ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตร
2.8 สรุปรายงาน และเผยแพร่ผลการใช้/การพัฒนาหลักสูตร
6. Flow chart การปฏิบัติงาน
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 ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มงาน

:

พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

ประเภทเอกสาร :

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน

ชื่อเอกสาร

งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียน

:

๑๑
1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถดาเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร การสอนและ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
เป็นแนวทางสาหรับการปฏิบัติงานการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนการสอน รวมถึงการมีส่วนร่วมในการศึกษา วิจัยและเป็นแหล่งศึกษาให้กับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานใน2 ประเด็น คือ
3.1 การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อ
นามาใช้กาหนดเป้าหมายและจุดเน้น และความต้องการในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3.2 การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และติดตามผลการใช้ห ลั กสู ตรเพื่อผลั กดันให้ มีการพัฒ นา
กระบวนการจัดทาหลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. คาจากัดความ
การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) หมายถึง การดาเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่ง
องค์ประกอบต่างๆ ของหลักสูตร โดยเป็นการจัดทา หรือปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น หรือสร้างหลักสูตร
ขึ้นมาใหม่โดยไม่มีหลักสูตรเดิมเป็นรากฐานอยู่เลย การพัฒนาหลักสูตรมีความครอบคลุมไปถึงการจัดทาเอกสาร
ประกอบหลักสูตรและเอกสารต่างๆ สาหรับผู้เรียนด้วย
การสอนและกระบวนการจั ด การเรี ย นการสอน(Teaching/Instruction) หมายถึ ง การ
ดาเนินการของครูผู้สอน ซึ่งครอบคลุมถึงการวางแผนการเรียนการสอน การออกแบบการเรียนการสอน การจัดการ
เรียนการสอน/จัดการเรียนรู้ การใช้วิธีสอน เทคนิคการสอน รูปแบบการเรียนการสอน ระบบการสอน สื่อการสอน
การประเมินผลการเรียนการสอน รวมทั้งการใช้ท ฤษฎีและหลักการเรียนรู้และการสอนต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียน เกิดการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ และบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน(Learning Process) หมายถึง กระบวนการที่ผู้เรียนใช้ในการ
แสวงหาความรู้ สร้างความเข้าใจ สร้างองค์ความรู้ และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพตามที่
มุ่งหวังในหลักสูตร
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้(Action Research) หมายถึง การบูรณาการกระบวนการวิจัยใน
การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
และเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา วางแผนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา

๑๒
การดาเนินการแก้ปัญหาหรือพัฒนา การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการดาเนินการ การสรุปผลการแก้ปัญหาและรายงาน
ผล และนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศึกษา วิเคราะห์ เอกสาร แนวคิด ทฤษฏี ทิศทาง แนวปฏิบัติ นโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตร์
1.1 ศึกษานโยบาย แผนงาน และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร การพัฒนา
และใช้หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพครูและผู้เรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และติดตามการพัฒนาและประเมินผลการใช้หลักสูตร
2. ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การสอนและ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
2.1 ส่งเสริม สนั บสนุน ผู้บริห ารสถานศึกษาและครูในการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาโดยใช้
ข้อมูลจากการนิเทศ การวิจัยและการประเมินผลการใช้หลักสูตร และการประเมินคุณภาพผู้เรียน
2.2 ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูให้ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาและ
ติดตามผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร และทาวิจัย
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสอน และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
3. นิเทศ กากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเพื่อให้เกิดการ
วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ
4. ติดตาม ประเมินผล วิจัยการใช้หลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
4.1 ประเมินคุณภาพหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
4.2 นาผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาพครูและ
คุณภาพนักเรียนทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้งกาหนดยุทธศาสตร์และนโยบายในการบริหาร
จัดการหลักสูตรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4.3 วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
5. ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้และจัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
6. สรุปรายงานผลการดาเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๑๓
6. Flow chart การปฏิบัติงาน
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 ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มงาน

:

วัดและประเมินผลการศึกษา

ประเภทเอกสาร :

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน

ชือ่ เอกสาร
:
งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา
1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถดาเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
เป็นแนวทางสาหรับการปฏิบัติงานและดาเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา
4. คาจากัดความ
การวั ด และประเมิ น ผล (Assessment) หมายถึ ง กระบวนการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ร่ อ งรอย
หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสาเร็จทางการเรียนของผู้เรียนอย่างเป็นระบบเพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา และเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ การวัด และประเมินผลการเรียนรู้
สามารถจัดให้มีขึ้นทั้งระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา
การประเมินระดับชั้นเรียน (Classroom Assessment) หมายถึง การวัดผลและประเมินผลที่อยู่
ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนดาเนินการเพื่อพัฒนาผู้เรียนและตัดสินผลการเรียนในรายวิชา/กิจกรรมที่ตนสอน
โดยการประเมินเพื่อพัฒนา ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดที่กาหนดเป็นเป้าหมายในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อดูว่าบรรลุตัวชี้วัดหรือมีแนวโน้มว่าจะบรรลุตัวชี้วัดเพียงใด แล้วแก้ไขข้อบกพร่องเป็นระยะๆ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อนามาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป
การประเมินระดับสถานศึกษา (School Assessment) หมายถึง การตรวจสอบผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คูณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน การอนุมัติผลการเรียน การตัดสินการเลื่อนชั้นเรียน และเป็นการประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรืไม่ ผู้เรียนมีสิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาใน
ด้านใด รวมทั้งสามารถนาผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติและระดับเขตพื้น ที่

๑๕
การศึกษา ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ
หรือวิธีการจัดการเรียนการสอนตลอดจนเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และการรายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และชุมชน
การประเมินสภาพจริง (Authentic Assessment) หมายถึง การวัดผล และประเมินผลการ
เรียนรู้จากการที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการนาความรู้แ ละทักษะที่เรียนไปใช้ในสภาพและ
สถานการณ์จริง หรือเชื่อโยงใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงมากที่สุด การประเมินตามสภาพจริงมักมีการกาหนดชิ้นงาน
หรือภาระงานให้ผู้เรียนปฏิบัติ และมีการใช้เครื่องมือการวัดและประเมินผลที่มีเกณฑ์พร้อมคาอธิบายคุณภาพงานตาม
เกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา
1. ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรุ้ของสถานศึกษารวมทั้ง
แนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา
เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร และการเทียบโอนผลการเรียน
3. ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษาในการปฏิบัติวิธีการวัดผล
และประเมินผล เทคนิควิธีการวัดผลและประเมินรูปแบบต่างๆ โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างเครื่องมือที่มีมาตรฐาน ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
และจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ ส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานด้านการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ แก่บุคลากรทั้งระดับสถานศึกษา เขต
พื้นที่การศึกษา เกี่ยวกับการวัดประเมินผลการศึกษา การจัดทาเอกสารหลักฐาน ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา
ส่งเสริม สนับสนุนการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นเรียนและสถานศึกษาตามหลักสูตรระดับสถานศึกษาและนาผล
การประเมินคุณภาพไปใช้ในการพัฒนา
6. ดาเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการจัดทาเอกสารหลักฐาน
7. สรุปรายงาน วิจัย พัฒนา และประเมินผลผลการดาเนินงาน ด้านการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษาเพื่อนาผลมาใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา และเผยแพร่ผลการ
ประเมินคุณภาพ

๑๖
6. Flow chart การปฏิบัติงาน
ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผล
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ทักษะ แก่ผู้ปฏิบัติ
ส่งเสริมให้สถานศึกษาสร้างเครื่องมือที่มีมาตรฐาน ทาการวัดผลและประเมินอย่างเป็นระบบและมีคณ
ุ ภาพ
บบ
ส่งเสริ
มสนัตรวจสอบเกี
บสนุนให้สถานศึ
ษาดาเนิ
นการวัดผลและประเมิ
ยนรู
กสูตรอย่
งหลากหลายกฐาน
นิเทศติ
ดตาม
่ยวกับกการวั
ดผลและประเมิ
นผลการเรีนยผลการเรี
นรู้ตามหลั
กสู้ตตามหลั
รและการจั
ดทาาเอกสารหลั
ไม่มี
ประเมินคุณภาพผูเ้ รียน
มี
สรุปรายงานผลการประเมิน เผยแพร่ นาผลการประเมินไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ปรับปรุง

๑๗
กลุม่

:

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มงาน

:

วัดและประเมินผลการศึกษา

ประเภทเอกสาร :

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน

ชื่อเอกสาร

งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

:

๑๘
1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของกลุ่ มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถดาเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
เป็นแนวทางสาหรับการปฏิบั ติงานและดาเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา
4. คาจากัดความ
การวั ด และประเมิ น ผล (Assessment) หมายถึ ง กระบวนการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ร่ อ งรอย
หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสาเร็จทางการเรียนของผู้เรียนอย่างเป็นระบบเพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา และเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา(Local Assessment) หมายถึง การวัดผลและประเมินผลที่
ดาเนินการโดยเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบของเขตพื้นที่
การศึกษาแต่ละแห่ง และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ตามภาระความ
รับผิดชอบ สามารถดาเนินการโดยประเมินคุณภาพของผู้เรียนด้วยวิธีการและเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานซึ่งจัดทาและ
ดาเนินการโดยเขตพื้นที่การศึกษา หรือด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยัง
สามารถดาเนินการได้ด้วยการตรวจสอบข้อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีการ
รายงานผลแก่สถานศึกษาและชุมชนได้รับทราบ ทั้งนี้ เพื่อให้ ทราบว่าสถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถจัดการเรียนการ
สอนเพื่อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ บ รรลุ ต ามมาตรฐานการเรี ย นรู้ที่ ก าหนดหรื อไม่ เพีย งใด และมี ข้ อ บกพร่ อ งใดที่ ต้ อ ง
ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับ การวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดผลและคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2. ประสานความร่วมมือระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับ
การวัดผลและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

๑๙
4. จัดทาเครื่องมือและคลังข้อสอบที่เป็นมาตรฐานสาหรับใช้ประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษา และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
5. นิเทศ ติดตามการดาเนินการประเมินคุณภาพของผู้เรียนของสถานศึกษาในสังกัดในรูปแบบของ
คณะกรรมการ
6. ดาเนินการประเมินคุณภาพนักเรียนและนาผลไปวิจัย พัฒนา และประเมินผลการดาเนินงานด้าน
การวั ด ผลและประเมิน ผลการเรี ย นรู้ ร ะดั บ เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษาเพื่ อ นาผลมาใช้ ในการวางแผนยกระดับ คุ ณภาพ
การศึกษา
7. สรุปรายงาน ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อหน่ายงานต้นสังกัด และ
เผยแพร่ต่อสถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษานาไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
8. นาผลการวิจัย การประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษามาใช้เป็นข้อมูลในการ
วางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6. Flow chart การปฏิบัติงาน
ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประสานความร่วมมือระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
จัดทาเครื่องมือและสร้างคลังข้อสอบมาตรฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในระดับเขตพื้นที่
ไม่มี
ปรับปรุง

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
มี
แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามการดาเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร
มีปัญหา
ประเมินคุณภาพผูเ้ รียน

วิเคราะห์/วิจัย

ไม่มีปัญหา
สรุปรายงานและเผยแพร่ ผูเ้ กี่ยวข้อง
นาผลการวิจัยประเมินคุณภาพผู้เรียนเป็นข้อมูลสาหรับการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

๒๐
กลุม่

:

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มงาน

:

วัดและประเมินผลการศึกษา

ประเภทเอกสาร :

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน

ชื่อเอกสาร

งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ระดับชาติ

:

๒๑
1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ระดับชาติ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถดาเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
เป็นแนวทางสาหรับการปฏิบัติงานและดาเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินระดับชาติ
4. คาจากัดความ
การวั ด และประเมิ น ผล (Assessment) หมายถึ ง กระบวนการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ร่ อ งรอย
หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสาเร็จทางการเรียนของผู้เรียนอย่างเป็นระบบเพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา และเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
การประเมินระดับชาติ (National Assessment) หมายถึง การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่
ดาเนินการโดยสถาบันทดสอบทางงการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งสถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนในระดับชั้นสาคัญ
(Key Stages) ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆ เพื่อใช้ในการ
วางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ
5. ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ระดับชาติ
1. ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดผลและคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ จัดทาแผนรองรับการ
ประเมินระดับชาติ
2. ประสานความร่วมมือระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับ การประเมิน คุณภาพผู้เรี ยนระดับ ชาติ เช่น สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) ส านักทดสอบทาง
การศึกษา
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับ
การวัดผลและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ
4. ดาเนินการประเมินคุณภาพของผู้เรียนตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ หรือสานักทดสอบทางการศึกษากาหนด
5. รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเผยแพร่ต่อสถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษานาไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

๒๒
6. นาผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6. Flow chart การปฏิบัติงาน
ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิการวัดผลและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน
ระดับชาติจัดทาแผนรองรับการประเมินระดับชาติ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล
ดาเนินการวัดและประเมินผลตามแนวทางที่กระทรวง สถานบัน สานัก กาหนด

ประเมินคุณภาพและวิเคราะห์ผล

สรุปรายงานผลและเผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้อง

นาผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนเป็นข้อมูลสาหรับการวางแผน เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ระดับสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา

๒๓

กลุม่

:

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มงาน

:

ส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ประเภทเอกสาร :

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน

ชื่อเอกสาร

งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพศึกษา

:

๒๔
1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานส่งเสริม สนับสนุน ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถานศึกษา
2. เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
เป็นการดาเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาสามารถดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบตาม
กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 และประกาศคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องกาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2554 และที่เพิ่มเติม
4. คาจากัดความ
การประเมินคุณภาพภายใน หมายความว่า การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตามและ
การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกาหนดสาหรับการ
ประกันคุณภาพภายใน ซึ่งกระทาโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กากับดูแล
สถานศึกษา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายความว่า การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่
ดาเนินการการอย่างมีระบบ ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดังนี้
1. กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
4. ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
5. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
7. จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา หมายความว่ า กระบวนการพั ฒ นาการศึ ก ษาเข้ า สู่ คุ ณ ภาพ ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบและโครงสร้าง การ
วางแผนและการด าเนิ น งานตามแผน รวมทั้ง การสร้า งจิตส านึก ให้ เ ห็ นว่ า การพั ฒ นาคุ ณภาพการศึก ษาจะต้อ ง
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ดาเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นความรับผิดชอบร่วมกนของทุกคน โดยระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย
การประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศึกษา วิเคราะห์ หลั กเกณฑ์ ระเบียบ มาตรฐาน แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐาน
การศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ความต้ องการของชุมชนและท้องถิ่น และมาตรฐานหน่วยงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทามาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา และนาเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ให้ความเห็นชอบ และประกาศใช้
2.1 จัดทามาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษาที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับ และแสดงเอกลักษณ์ของเขตพื้นที่การศึกษา
2.2 นามาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ให้
ความเห็นชอบ
2.3 ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ
3.1 สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องกาหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2554 และที่เพิ่มเติม
3.2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาจัดทามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และนาไปใช้ใน
การดาเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3.3 กาหนดแนวปฏิบัติในการจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
3.4 รวบรวม และสังเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จากรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
3.5 จัดทาสรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
4. การนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
4.1 วิเคราะห์และสรุปผล การรายงานการประเมินคุณภาพภายใน และผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก
4.2 จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ระยะ 3-5 ปี) และแผนปฏิบัติ
การประจาปีที่สอดคล้องกัน
4.3 ดาเนิน การตามยุ ทธศาสตร์ มาตรการ และการปฏิบัติที่กาหนดตามแผนพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี
4.4 นิเทศ ติดตาม ผลการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
4.5 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นาเสนอผลเพื่อแสดง จุดเด่น จุดควรพัฒนา
5. ประเมินผลการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5.1 ประเมินผลการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
5.2 วิเคราะห์ผลการประเมิน และนาผลมาใช้เพื่อวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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6. สรุปรายงานผลการดาเนินการ จัดทาเอกสารเผยแพร่ และนาผลการประเมินไปวางแผนปรับปรุง
การดาเนินงาน
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
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

๒๗
กลุม่

:

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มงาน

:

ส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ประเภทเอกสาร :

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน

ชื่อเอกสาร

งานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

:
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการงานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
2. เพื่ อให้ ส ถานศึ กษาในสั ง กั ดได้ รับ การติด ตาม ตรวจสอบ การด าเนิ นงานระบบ การประกั น
คุณภาพภายในสถานศึกษา
3. เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการพัฒนาการดาเนินการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มุ่งสู่
คุณภาพและมาตรฐาน
3. ขอบเขตของงาน
เป็นกระบวนการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วย หลั กเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2554 และที่เพิ่มเติมจัดทารายงานการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. คาจากัดความ
งานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายความว่า การดาเนินการ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา เพื่อตรวจสอบการดาเนินงานของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งเป็นการ
กระตุ้นส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้สอดคล้องกับแนวทาง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นปัจจุบัน และเป็นการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาตามภารกิจของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา หมายความว่ า กระบวนการพั ฒ นาการศึ ก ษาเข้ า สู่ คุ ณ ภาพ ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบ และโครงสร้างการ
วางแผน และการดาเนิ น งานตามแผน รวมทั้ งการสร้ างจิต ส านึ กให้ เห็ น ว่าการพั ฒ นาคุ ณภาพการศึก ษาจะต้อ ง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศึ ก ษาระบบ หลั ก เกณฑ์ ระเบี ย บ หลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี ว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2554 และที่
เพิ่มเติม มาตรฐานการศึกษาทุกระดับที่เกี่ยวข้อง
2. วางแผนการดาเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
2.1 จัดทาเครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
2.2 จัดทาปฏิทิน กาหนดเวลาการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

๒๙
3. ด าเนิ น การติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด แต่ ล ะระดั บ
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สถานศึกษาในสังกัด
4. วิเคราะห์และสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
4.1 รวบรวมและวิเคราะห์ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาแต่ละแห่ง
4.2 สรุปผล สังเคราะห์ผล การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
5. รายงานและเผยแพร่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและนาผลไป
ใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5.1 จัดทารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษารายสถานศึกษา
5.2 จัดทารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
5.3 นาเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาแก่สาธารณชน
5.4 นาข้อสรุป ข้อเสนอแนะ ผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขต
พื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษาระบบ หลักเกณฑ์ ระเบียบ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ว่าด้วยวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษา

วางแผนการดาเนินงานการตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ดาเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดแต่ละระดับ
ไม่มีคุณภาพ
วิเคราะห์และสรุปผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
มีคุณภาพ
รายงานและเผยแพร่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาและนาผลไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๓๐
กลุม่

:

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มงาน

:

ส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ประเภทเอกสาร :

คู่มือขัน้ ตอนการดาเนินงาน

ชื่อเอกสาร

งานวิจัยพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

:

๓๑
1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานวิจัยพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ได้นวัตกรรมที่เกี่ยวกับ การดาเนินการงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
2.2 เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาที่มีคุณภาพและเข้มแข็ง
3. ขอบเขตของงาน
เป็นกระบวนการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการดาเนินงานระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาในสั งกัด ตลอดจนการดาเนินงาน ศึกษา วิจัยที่เกี่ ยวกับการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
4. คาจากัดความ
การวิจัยพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา หมายความว่า การดาเนินการศึกษารูปแบบ
เทคนิค วิธีการที่ส่งผลต่อการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ทาให้สถานศึกษาสามารถพัฒนา
ระบบประกันคุณภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศึกษา วิจัย เกี่ยวกับรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ นวัตกรรมที่เ กี่ยวกับ รูปแบบ เทคนิค และวิธีการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัจจุบันปัญหา และความต้องการจาเป็น การดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.3 จัดทาแผนงาน/โครงการ ศึกษาวิจัย รูปแบบ เทคนิค และวิธีการเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.4 ดาเนินการศึกษา วิจัย ตามแผนงาน/โครงการศึกษาวิจัยที่กาหนด
1.5 สรุปรายงานผลการวิจัย
2. ส่งเสริม สนับสนุนและ/หรือร่วมกับสถานศึกษาดาเนินการวิจัย เกี่ยวกับ รูปแบบ เทคนิคและ
วิธีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
2.1 ส่ งเสริม สนั บสนุนให้ส ถานศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ สั งเคราะห์ นวัตกรรมที่เกี่ยวกับ
รูปแบบเทคนิค และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
2.2 ส่ งเสริ ม สนั บสนุนให้ สถานศึกษา วิเคราะห์ผ ลการดาเนินงาน จากรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน รายงานประเมินคุณภาพภายนอก นาผลไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.3 ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมจัดทาแผนงาน/โครงการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา

๓๒
3. นิเทศ ติดตาม การดาเนินการวิจัยและการนาผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา
3.1 นิเทศ ติดตาม กากับการดาเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
3.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานาผลการศึกษาวิจัยมาใช้ในการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
4. ประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อคัดเลือกรูปแบบ เทคนิค และวิ ธีการ ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพ
4.1 วิ เ คราะห์ ประเมิ น ผลคุ ณ ภาพการด าเนิ น งาน ตามรู ป แบบ เทคนิค วิ ธี ก าร ในการ
ด าเนิ น งานเพื่ อ คั ด เลื อ กรู ป แบบ เทคนิ ค วิ ธี ก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ในการพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาและการประกันคุณภาพ
4.2 พิจารณาปรับปรุงแก้ไข รูปแบบ เทคนิค วิธีการที่ไม่ประสบผลสาเร็จ
5. สรุ ป รายงานผล รวบรวมและเผยแพร่ผ ลการวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา
5.1 สรุปรายงานผลการดาเนินงานวิจัย
5.2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นาเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
5.3 เผยแพร่รายงานผลการวิจัย
5.4 นาผลการวิจัยไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษา วิจัย เกี่ยวกับรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา
ส่งเสริม สนับสนุนและ/หรือร่วมกับสถานศึกษาดาเนินการวิจัย เกี่ยวกับ รูปแบบ เทคนิคและ
วิธีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา

นิเทศ ติดตาม การดาเนินการวิจัยและการนาผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาระบบประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา
และการประกันคุณภาพการศึกษา

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

ไม่มีคุณภาพ

๓๓
กลุม่

:

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มงาน

:

ส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ประเภทเอกสาร :

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน

ชื่อเอกสาร

งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก

:

๓๔
1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการงานส่งเสริมสนับสนุน และเตรียมความพร้อมให้สถานศึกษา
พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาใช้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาในสังกัด
สาหรับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
3. เพื่อให้ส ถานศึกษาในสั งกัดสามารถดาเนินการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและได้รับการ
รับรองคุณภาพมาตรฐาน
3. ขอบเขตของงาน
เป็น แนวทางการปฏิบัติงานส่งเสริม และประสานงานการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
สถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัด ดาเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ได้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกตามรอบการประเมิน
4. คาจากัดความ
การประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก หมายความว่า การดาเนินการด้วยวิธีการ กิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ส่งเสริม สนับสนุน หรือกระตุ้นให้สถานศึกษามีความเข้าใจ และสามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้ตามรอบการประเมิน
การประเมินคุณภาพภายนอก หมายความว่า การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม
และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึ กษา ซึ่งกระทาโดยสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือผู้ประเมินภายนอก
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ประสานงานกับสถานศึกษาในสังกัดเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก
สมศ. การส่งข้อมูล เอกสารเพิ่มเติมเพื่อขอรับการประเมินซ้า รวมทั้งติดตามกาหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษาในสังกัด ตามรอบการประเมินจาก สมศ.
2. ส่งเสริม สนับ สนุน สถานศึกษาให้นาผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อขอรับการประเมินซ้า
3. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กับหลักเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. ในทุกระดับ
การศึกษา
4. นิเทศ ติดตาม กากับ ให้สถานศึกษาดาเนินการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรั บการประเมิน
คุณภาพภายนอกทุกแห่งในเขตพื้นที่ ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
5. ประเมินความพร้อมสถานศึกษาในสังกัดเพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
6. แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมรับฟังรายงานด้วยวาจาจาก สมศ.

๓๕
7. รวบรวมผลการประเมิน จัดทาระบบข้อมูล สารสนเทศการประเมิ นคุณภาพภายนอกให้ เป็ น
ปัจจุบัน สะดวกสาหรับการนาผลประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
8. จั ดทาเอกสาร รายงาน สังเคราะห์ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก เผยแพร่ และนาผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอกและการขอรับการประเมินซ้า

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

๓๖
กลุม่

:

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มงาน

:

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

ประเภทเอกสาร :

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน

ชื่อเอกสาร

งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้

:

๓๗

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ เป็ น แนวทางในส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาระบบการนิเ ทศและการจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ ข อง
สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. เพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศ ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
เป็นแนวทางสาหรับกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ใช้ในการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการนิเทศการศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัด เขตพื้นที่การศึกษา
4. คาจากัดความ
การส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ หมายถึง การจัดกิจกรรม
รูปแบบ แนวทาง เทคนิค วิธีการ ในการเสริมความรู้ ความเข้าใจ รูปแบบแนวทางในการดาเนินงาน การสร้าง จัดหา
เครื่องมือ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาทักษะ ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาใน
สถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนที่เป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ภายในสถานศึกษา รวมถึงการจัดกิจ กรรม เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา
ระบบการนิเทศ หมายถึง นวัตกรรม รูปแบบ วิธีการให้คาแนะนา ชี้ แนะ ส่งเสริม อบรม พัฒนา
สร้างเสริมองค์ความรู้ให้แก่ผู้รับการนิเทศทั้งด้านการบริหารจัดการศึกษา การนิเทศการเรียนการสอนและการพัฒนา
กิจกรรมโครงการต่างๆ
การจัดการเรียนการสอน หมายถึง ขั้นตอน กระบวนการ วิธีสอน กิจกรรมที่ครูผู้สอนจัดให้ผู้เรียน
ได้ฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความรู้ ทักษะ สามารถนาไปปฏิบัติ
หรือใช้ประโยชน์ได้
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. วิเคราะห์ภาระงาน จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัด
กระบวนการเรียนรู้
2. ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการรับการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษา
3. จัดทาแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
4. กาหนดวิ ธีก าร แนวทางการนิเ ทศ สร้ าง แสวงหาเครื่ องมือ นวั ตกรรม รู ปแบบต่ าง ๆ เพื่ อ
ดาเนินการนิ เทศการศึกษา พัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา
5. ติดตามและประเมินผลการนิเทศ เพื่อนาผลการประเมินไปกาหนดแนวทางการพัฒนาระบบการ
นิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนในคราวต่อไป

๓๘
6. สรุ ป รายงาน เผยแพร่ ป ระชาสั ม พัน ธ์ต่ อ หน่ ว ยงานต้ นสั ง กัด สถานศึ กษา และหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
วิเคราะห์ภาระงาน/จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการของผู้รับการนิเทศ
จัดทาแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และกระบวนการจัดการเรียนรู้
กาหนดวิธีการ/สร้างเครื่องมือ/ดาเนินการนิเทศ
ระบบการนิเทศการศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้
ระบบการนิเทศการศึกษา/
การนิเทศการบริหารจัดการศึกษา

ระบบการนิเทศ การจัดกระบวน
การเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน
ไม่บรรลุผล

ประเมินผลการนิเทศ

/พัฒปรั
นาบปรุง

บรรลุผล
สรุป รายงาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ระบบการนิเทศฯ

กลุม่

:

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มงาน

:

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

ประเภทเอกสาร :

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน

ชื่อเอกสาร

งานส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา

:

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน

๓๙
1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และชุมชน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ เป็ น แนวทางในการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น เครื อ ข่ า ยการนิ เ ทศของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
สถานศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
2. เพื่อให้การปฏิบัติงานร่วมกันของเครือข่ายเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายตาม
นโยบาย
3. ขอบเขตของงาน
เป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน ที่จะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดเครือข่ายบุคคล
ครูแกนนา ครูต้นแบบ เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพตามระดับการศึกษา เช่น กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา เครือข่ายโรงเรียนคู่พัฒนา โรงเรียนพี่โรงเรียนน้องเครือข่ายการพัฒนาชุมชน
การพัฒนาคุณภาพโดยการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาเครือข่ายห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้
4. คาจากัดความ
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น เครื อ ข่ า ยการนิ เ ทศของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา สถานศึ ก ษา หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน หมายถึง การจัดระบบการนิเทศที่ต้องอาศัยการทางานร่วมกันเป็นเครือข่ายของบุคคลและ
หน่วยงาน ทั้งระดับสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษา สถานศึกษา และชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ศึกษาความต้องการการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศทั้ง
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
2. จัดทาแผนสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ โดย
คานึงถึงสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละเครือข่าย
3. ประชุม/สัมมนาเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ เพื่อสร้างความเข้าใจและกาหนดแนวทางการ
พัฒนา
4. ดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
4.1 จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนนา ครูต้นแบบ ครูแห่งชาติ ฯลฯ
4.2 จัดเครือข่ายในรูปชุมนุม เช่น ชุมนุมครูปฐมวัย ครูวิทยาศาสตร์ ฯลฯ
4.3 เครือข่ายในรูปของระดับการศึกษา เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพระดับปฐมวัย
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
5. ประเมินผลและสรุปผลการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ
6. น าผลการประเมิ น ไปก าหนดแนวทางการพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยการนิ เ ทศทั้ ง ระดั บ เขตพื้ น ที่
การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนต่อไป

๔๐
7. สรุปผลการดาเนินงานเครือข่ายการนิเทศและรายงานผลการพัฒนาต่อหน่วยงานต้นสังกัด/
สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ/ศึกษาสภาพความต้องการ

จัดทาแผนสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ

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

ปรับปรุง/พัฒนา

๔๑
กลุม่

:

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มงาน

:

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

ประเภทเอกสาร :

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน

ชื่อเอกสาร

งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

:

๔๒
1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแนวทางในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ของกลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
2. เพื่อพัฒนาการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเขต
พื้นที่การศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
งานนิ เทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกระบวนการนิเทศ ติดตาม ศึกษา
ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
4. คาจากัดความ
การนิเทศการจัดการศึกษา หมายถึง การช่วยเหลือ แนะนา ส่งเสริมสนับสนุน รวมถึงการศึกษา
ค้ น คว้ า วิ เ คราะห์ วิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ กษาด าเนิ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ทุกภาคส่วนมีความพึงพอใจ
การติดตามการจัดการศึกษา หมายถึง การติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าในการดาเนินงาน
รวมทั้งปัญหาอาจเกิดขึ้นจากการดาเนินงานของสถานศึกษา เพื่อจะหาแนวทางแก้ไข โดยยึดการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
การประเมิ นผลการจัดการศึกษา หมายถึง การตีค่าผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาว่าอยู่ในระดับใดเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. รวบรวม จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ตามสภาพปัญหา ความต้องการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา
2. จัดทาเกณฑ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ เครื่องมือ และวิธีการนิเทศ การตรวจสอบการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา
3. สถานศึ ก ษาประเมิ นตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑ์ แ ละตั ว ชี้ วั ด การจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษา
4. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามเกณฑ์และตัวชี้วัด วิจัย
พัฒนารูปแบบ/วิธีการที่เหมาะสม
5. ดาเนินการ พิจารณา คัดเลือกรูปแบบ วิธีการที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนารูปแบบ
การดาเนินการนิเทศที่ดี หรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
6. สรุป อภิปรายผลจากการดาเนินงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา วิเคราะห์จุดเด่น จุดควรพัฒนา เพื่อกาหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนางานต่อไป
7. เผยแพร่ผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจ

๔๓
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ตามสภาพปัญหา ความต้องการ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

จัดทาเกณฑ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ เครื่องมือและวิธีการนิเทศ

สถานศึกษาประเมินตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑ์และตัวชี้วัด
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลตามเกณฑ์และตัวชี้วัด
ไม่บรรลุ
ดาเนินการ เลือกวิธีการที่เหมาะสมใน
การปฏิบัติเพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศ
บรรลุ
สรุปผล อภิปรายผล หาจุดเด่น จุดพัฒนา มากาหนดเป็น
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และวางแผนการดาเนินงาน
รายงานผล/เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

วิจัย/พัฒนา

๔๔
กลุม่

:

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มงาน

:

ส่งเสริม และพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

ประเภทเอกสาร :

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน

ชื่อเอกสาร

งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

:

๔๕
1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบัติงานในการส่ งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานในการส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพและ
สามารถดาเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย
3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการนิเทศติดตามประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
3. ขอบเขตของงาน
งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในการศึกษาความต้องการ การส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษา ให้มีความรู้
ความสามารถ ในการผลิต การพัฒนา การใช้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และการให้บริหารสื่อ การ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล ตลอดจนการแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิต การใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4. คาจากัดความ
งานส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาสื่ อ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา หมายถึ ง การส่ ง เสริ ม ให้
สถานศึก ษาผลิ ต พัฒ นา และใช้ สื่ อ นวัต กรรมและเทคโนโลยีท างการศึ กษา รวมทั้ งการจัด บริ การสื่ อ เผยแพร่
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศึกษาข้อมูลความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิต พัฒนา และใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
สาหรับการจัดการเรียนรู้
2.1 พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ
2.2 สรุปผลการประเมินผลการผลิต การใช้สื่อ นวั ตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการ
จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนตามเกณฑ์มาตรฐาน และตัวชี้วัด
3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒ นา การใช้สื่ อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4. จัดระบบบริการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่ อสนับสนุนช่วยเหลือตามความ
ต้องการของสถานศึกษา
5. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา
6. ประเมินการใช้ ระบบบริการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้
7. สรุปรายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

๔๖
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษาข้อมูลความต้องการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้

ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาใช้และพัฒนา สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาสาหรับการจัดการเรียนรู้
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
บริการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้สาหรับการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
นิเทศติดตามและประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
ไม่บรรลุผล
ประเมินผล ระบบการบริการ การส่งเสริมการผลิต
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
บรรลุผล
สรุปรายงาน เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์การพัฒนา
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

แก้ไข ปรับปรุง

๔๗
กลุม่

:

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มงาน

:

ส่งเสริม และพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

ประเภทเอกสาร :

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน

ชื่อเอกสาร

งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

:

๔๘
1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษาของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานในการการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษาของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพและสามารถดาเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย
3. เพื่ อใช้ เป็ น แนวทางในการด าเนิ นการนิ เ ทศ ติด ตาม และประเมิ นผล ในการศึก ษา ค้ นคว้ า
วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนา สื่อ ทั้งในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
3. ขอบเขตของงาน
การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของกลุ่ม
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นการดาเนินการให้เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง ได้
วิเคราะห์ วิจัย เพื่อนาผลการวิเคราะห์วิจัยไปใช้ในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้เหมาะสม
กับความต้องการจาเป็นของแต่ละสถานศึกษา
4. คาจากัดความ
การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา หมายถึง
การศึกษาและนาผลการวิเคราะห์วิจัยไปใช้ในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา สาหรับนามาใช้ใน
การเรียนการสอน เพื่อเป็นตัวกลางในการนาส่งหรือถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และเจตคติ จากผู้สอนหรือแหล่งความรู้ไป
ยังผู้เรียน ช่วยให้การเรียนการสอนดาเนินไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ และทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนที่ตั้งไว้
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศึกษาสภาพ การใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้
2. วิเคราะห์ ตรวจสอบผลการใช้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้
ของครูผู้สอนในโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด
3. พัฒนาต่อยอดเป็นสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาทั้งการให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ ได้รับการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด
4. นิเทศติดตามผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา
รูปแบบให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทา งการ
ศึกษาที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด

๔๙
5. จัดให้มีกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อการเผยแพร่ นาเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6. ประเมินระบบการพัฒนาส่งเสริมการใช้ สื่อ นวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบ
การใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัด
7. สรุปรายงานผลการดาเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษาสภาพ การใช้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้

วิเคราะห์ ตรวจสอบ ผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้
ของครู ผู้สอนในโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด
พัฒนาต่อยอดเป็นสื่อต้นแบบ
นิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการความรู้
ไม่มีคุณภาพ
ประเมินระบบการพัฒนา
มีคุณภาพ
สรุปรายงานผลการดาเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

แก้ไข ปรับปรุง

๕๐
กลุม่

:

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มงาน

:

เลขาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

ประเภทเอกสาร :

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน

ชื่อเอกสาร

งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

:

ของเขตพื้นที่การศึกษา

๕๑
1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานเลขานุ การคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึ กษาของเขตพื้นที่
การศึกษา
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
2. เพื่อให้ได้รูปแบบการพัฒนางานงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
งานเลขานุ การคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา มีขอบเขต 3 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
2. ด้านการวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
3. ด้านงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผล
4. คาจากัดความ
งานเลขานุการ หมายถึง งานที่ช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนการทางานของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมิ น ผลและนิ เ ทศการศึ ก ษาของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ด าเนิ น ไปตามบทบาทอ านาจหน้ า ที่ ต าม
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ.2546 ที่ ก าหนดให้ มี ค ณะกรรมการติ ด ตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อทาหน้าที่ กากับ ดูแลการบริหารจัดการศึกษา
ด้านวิชาการ เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการดาเนินการ โดย
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้ นที่การศึกษา เพื่อเตรียมรับการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
(ก.ต.ป.น.) หมายถึง องค์คณะบุคคลที่มีบทบาท อานาจ หน้าที่ ในการบริหารงานวิชาการในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ตามที่กฎหมายกาหนด โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ทั้งในส่วนของเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาในสังกัด
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทางานร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย นิเทศติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการดาเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมรับการนิเทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก
การติ ด ตาม (Monitoring) หมายถึง การศึก ษาความก้า วหน้า การบริห ารการจั ดการและการ
ดาเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การตรวจสอบ (Inspection) หมายถึง การกากับ ดูแล เพื่อปรับปรุงพัฒนาการบริหารการจัด
การศึกษาและดาเนินไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กาหนดไว้

๕๒
การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การตีค่าผลการบริหารการจัดการศึกษา และดาเนินไป
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กาหนดไว้ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์และเป้าหมายที่กาหนดไว้
การนิเ ทศการศึก ษา (Supervision) หมายถึ ง ความร่ ว มมื อ ระหว่ างเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษา และ
สถานศึกษาในสังกัด กับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา โดย
การให้คาปรึกษา แนะนา ส่งเสริม สนับสนุนเพื่อปรับปรุงพัฒนา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
1.1 กาหนดขอบข่ายของข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและบริหาร
ทั่วไปของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยศึกษาจากนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน จากกลุ่มต่าง ๆ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.2 รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดทาระบบข้อมูล สารสนเทศ
1.3 ตรวจสอบข้อมูลและสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน
1.4 รายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ที่เป็นข้อมูลและสารสนเทศ ต่อคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ถึงจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
1.5 เผยแพร่ข้อมูลเป็นเอกสารและทางเว็บไซด์ ในระบบเครือข่ายและสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
2. การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
2.1 วิเคราะห์ผลการบริหารและการจัดการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้านวิชาการ
บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป ให้เห็นจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
2.2 กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ในแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
2.3 น าแผนพัฒ นาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา มา
กาหนดวิธีการ เครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
3. จั ด ประชุ มคณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ ประเมิ นผลและนิเ ทศการศึ ก ษาของเขตพื้ น ที่
การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
3.1 นาเสนอแผนพัฒนาคุณภาพ เครื่องมือ วิธีการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการ
นิเทศการศึกษา ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
3.2 แจ้งแผนพัฒนาคุณภาพการ เครื่องมือ วิธีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศ
การศึกษาให้กลุ่มต่าง ๆ นาไปสู่การดาเนินการตามแผน
3.3 ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพื่อ
ดาเนินการตามแผนและแก้ไขการดาเนินงานระหว่างการปฏิบัติ
3.4 รายงานผลการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อคณะกรรมการ
4. การติดตาม ตรวจสอบ
4.1 ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศตามแนวทางของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
4.2 รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลจากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการ
นิเทศ

๕๓
4.3 จัดทารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศ เสนอต่อคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
5. เผยแพร่รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเ ทศต่อคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
7. สรุปรายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ กาหนดขอบข่าย
วิเคราะห์ สังเคราะห์เป็นข้อมูลสารสนเทศ เผยแพร่ข้อมูล

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

สรุปผลรายงานผล เผยแพร่

๕๔
กลุม่

:

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มงาน

:

งานอื่น ๆ

ประเภทเอกสาร :

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน

ชื่อเอกสาร

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

:

มอบหมาย

๕๕
1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
ปฏิบัติงานร่วมหับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ เป็ น แนวทางในการปฏิบั ติ ง านร่ ว มกั บ หรือ สนับ สนุ นการปฏิ บั ติ งานของหน่ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. เพื่อให้ได้รูปแบบการพัฒนางานงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
เป็นคู่มือที่ใช้สาหรับการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย ใน 2 ด้าน คือ
1. การปฏิบัติงานร่ วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่ว ยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. เพื่ อ เป็ น แนวทางในการปฏิบั ติ ง านร่ ว มกั บ หรือ สนับ สนุ นการปฏิ บั ติ งานของหน่ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายนอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. คาจากัดความ
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น หมายถึง การทางานร่วมกับ
หน่วยงานอื่นหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หน่วยงานภายใน หมายถึง ส่วนราชการต่าง ๆ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หน่วยงานภายนอก หมายถึง หน่วยงานอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากส่วนราชการในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. การปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บสนุ น การปฏิ บั ติ ง านของส่ ว นราชการในส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ ภ ารกิจ และบทบาทอานาจหน้าที่ของหน่ว ยงานในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อหาแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน
1.2 เสนอแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้มีอานาจพิจารณาตัดสินใจ
1.3 ประสาน ส่ ง เสริ ม สนั บสนุ นและปฏิ บั ติง านร่ว มกับ หรื อ สนั บสนุน หน่ว ยงานอื่ นภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย
1.4 ติดตามประเมินผล สรุปและรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงานภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา รวมทั้งเผยแพร่ผลงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. การปฏิบั ติงานร่ วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของส่วนราชการนอกสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
2.1 ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจ และบทบาทอานาจหน้าที่ของหน่วยงานนอกสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อหาแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน

๕๖
2.2 เสนอแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้มีอานาจพิจารณาตัดสินใจ
2.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่นภายนอก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย
2.4 ติดตามประเมินผล สรุปและรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงานภายนอกสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา รวมทั้งเผยแพร่ผลงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
การสนับสนุนการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน/นอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจ และบทบาทอานาจหน้าที่ของหน่วยงานใน/
นอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อหาแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน
ไม่เห็นชอบ
เสนอแนวทางการปฏิบัติงานให้ผู้มีอานาจพิจารณา
เห็นชอบ
ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่น

ติดตามประเมินผล สรุป รายงานผล และ
เผยแพร่ผลงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๕๗

ภาคผนวก
คณะกรรมการ
คาสั่ง

๕๘

รายชื่อคณะทางาน
ที่ปรึกษา
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ประธานที่ปรึกษา
รองประธานที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา

คณะทางานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
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.นายวรากร 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

๕๙
คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10
ที่ 88 /2562
เรื่อง กำหนดหน้ำที่รับผิดชอบของข้ำรำช กำรลูกจ้ำง กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
1. นำงวนิดำ เอี่ยมสอำด ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำร
กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ รับผิดชอบงำนในหน้ำที่ ดังนี้
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมมำตรฐำนตำแหน่ง และมำตรฐำนวิทยฐำนะตำมที่ ก.ค.ศ. กำหนด
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ทำหน้ำที่และรับผิดชอบงำนควบคุม
กำกับ ติดตำม ตรวจสอบ สอดส่อง ดูแล ให้คำปรึกษำ เสนอแนะแก้ไขปัญหำกำรปฏิบัติงำนและประเมินผลกำร
ดำเนินงำน ในกลุ่มตำมภำรกิจหลัก ดังนี้
มีหน้ำที่รับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนทุกภำรกิจงำนของกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ทั้งภำรกิจ
หลัก ภำรกิจรอง ภำรกิจเสริม และภำรกิจอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย คำสั่ง ข้อบังคับ และ
ธรรมเนียมปฏิบัติของทำงรำชกำร ตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และรับผิดชอบ ในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่
ดังนี้
1.1 กำกับ ติดตำมผลกำรดำเนินงำนกลุ่มงำนต่ำงๆของกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำให้เป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิผล และประสิทธิภำพ โดยมีขอบข่ำยของงำนแต่ละกลุ่มงำน ดังนี้
1) กลุ่มงำนธุรกำร
(1) งำนสำรบรรณ
(2) งำนบริหำรทั่วไป
2) กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้
(1) งำนส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำกำรศึกษำพิเศษ
(2) งำนส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
(3) งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
(4) งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้
3) กลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
(1) งำนส่งเสริมกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
(2) งำนส่งเสริมและพัฒนำเครื่องมือวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
(3) งำนติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรวัด และประเมินผลกำรศึกษำ
(4) งำนทดสอบทำงกำรศึกษำ
4) กลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
(1) งำนส่งเสริม พัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
(2) งำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
5) กลุ่มงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำร และกำรจัดกำรศึกษำ
(1) งำนส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรนิเทศและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
(2) งำนส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ำยกำรนิเทศของเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และชุมชน
(3) งำนนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

๖๐
ของสถำนศึกษำ
(4) งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัยกำรพัฒนำระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
6) กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
(1) งำนส่งเสริมกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
(2) งำนตรวจสอบคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
(3) งำนส่งเสริมและประสำนงำนกำรประกันคุณภำพภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
(4) งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
7) กลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
(1) งำนพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศ
(2) งำนวำงแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
(3) งำนรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
8) กลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ (กำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนรวม)
(๑) งำนพัฒนำหลักสูตร กำรเรียนกำรสอนและส่งต่อกำรศึกษำพิเศษ
(๒) งำนส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือแนะนำในกำรคัดกรองและวินิจฉัยผูเ้ รียน พัฒนำปรับปรุง
แผนจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคลตำมประเภทเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษ
(๓) งำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย สื่อและนวัตกรรมกำรศึกษำพิเศษ (เรียนรวม)
(๔) งำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำพิเศษ (เรียนรวม)
1.๒ เป็นหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ รับผิดชอบกำรวิเครำะห์ วิจัยกำรพัฒนำหลักสูตรกำรจัดกำร
เรียนรู้และกำรนิเทศกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ดังนี้
1) พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
2) พัฒนำระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีกำร สื่อและเครื่องมือในกำรจัดกำรเรียนรู้ วิธีกำรวัดและประเมินผล
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
3) วิเครำะห์ วิจัยกำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรนิเทศ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
4) ให้กำรสนับสนุน ส่งเสริมครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ เพื่อขอปรับปรุง กำรกำหนดตำแหน่ง
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
๑.๓ รับผิดชอบกำรจัดกำรเรียนสอนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
1.๔ รับผิดชอบกำรนิเทศ ติดตำมผล รำยงำนผลและประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรบริหำร และกำร
จัดกำรศึกษำของโรงเรียนมัธยมศึกษำในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10 ทุกโรงเรียน นิเทศ ติดตำม
และประเมินผลเป็นกรณีพิเศษ ในสหวิทยำเขตรำชนิเวศน์มฤคทำยวัน จำนวน 7 โรงเรียน
1.๕ รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม ดังนี้
1) โครงกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้
2) โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระศิลปะ
3) โครงกำรลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้
4.) โครงกำรเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ เด็กด้อยโอกำส เด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษหรือพิกำร
5) เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรมัธยมศึกษำจังหวัดเพชรบุรี
6) โรงเรียนคุณภำพประจำตำบล (1ตำบล 1 โรงเรียน)
1.๖ ให้คำปรึกษำ แนะนำ และกำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกลุ่มงำนทุกคน ให้ปฏิบัติงำนที่
รับผิดชอบให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุผลตำมจุดมุ่งหมำย

๖๑
1.๗ พิจำรณำตรวจสอบควำมถูกต้องของบันทึกข้อควำม หนังสือรำชกำร กำรบริหำรงบประมำณ ตลอดจน
ให้ควำมเห็นในกำรปฏิบัติรำชกำรให้เป็นตำมระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับ หนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอรอง
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10 และผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 10
1.8 ในกรณีที่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ ให้นำเสนองำนที่สำคัญและเร่งด่วน
นั้น ๆ
ต่อรองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10 ที่กำกับดูแล แล้วแจ้งผลกำรดำเนินงำนให้
ผู้อำนวยกำรกลุ่มทรำบภำยหลัง
1.9 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
*****************************************************
2. นำยคำรณ เกตุย้อย ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมมำตรฐำนตำแหน่งและมำตรฐำน
วิทยฐำนะตำมที่ ก.ค.ศ. กำหนด ดังนี้
2.1 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำร และกำรจัดกำรศึกษำ มีห น้ำที่
ควำมรับผิดชอบ ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรพัฒนำ
สถำนศึ กษำสั งกั ดส ำนั กงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10 ทุ กโรงเรี ยนให้ มี คุณภำพมำตรฐำน ตลอดจน
ประสำนงำนกับสถำนศึกษำ ครูและบุ คลำกรทำงกำรศึกษำและหน่วยงำนอื่น เพื่อพัฒนำงำนในควำมรับผิ ดชอบไปสู่
ควำมสำเร็จ ตำมวัตถุประสงค์ด้วยควำมมีประสิทธิภำพ และรับผิดชอบงำนอื่น ๆ ดังนี้
1) กำกับ และเร่งรัดงำนของกลุ่มงำนนิเทศติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ ให้
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยทันเวลำ
2) ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและกลุ่มอื่น ๆ ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต
10 เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน ของกลุ่มงำนนิเทศติดตำม และประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำดำเนินไป
ด้วยควำมเรียบร้อย
3) สรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มงำนนิเทศติด ตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำ เมื่อสิ้นงำน/โครงกำร และสิ้นปีงบประมำณ และนำเสนอผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ และผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10
4) งำนส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรนิเทศและจัดกระบวนกำรกำรเรียนรู้ ดังนี้
(1) วิเครำะห์ภำระงำน ศึกษำสภำพปัญหำและควำมต้องกำรรับกำรนิเทศและกำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้
(2) จัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรนิเทศและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
(3) กำหนดวิธีกำร แนวทำงกำรนิเทศ สร้ำงแสวงหำเครื่องมือ นวัตกรรมรูปแบบต่ำง ๆ เพื่อดำเนินกำร
นิเทศกำรศึกษำ
(4) ติดตำมและประเมินผลกำรนิเทศ นำผลกำรประเมินไปกำหนดแนวทำงพัฒนำระบบนิเทศและกำร
จัดกระบวนกำรเรียนรู้ในครำวต่อไป
(5) สรุป รำยงำนและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ต่อสถำนศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 10 และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
5) งำนส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ำยกำรนิเทศเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ หน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องและชุมชน
6) งำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ดังนี้

๖๒
(1) รวบรวม จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศ ตำมสภำพปัญหำ ควำมต้องกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำ
(2) จัดทำเกณฑ์ ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ เครื่องมือ และวิธีกำรนิเทศ กำรตรวจสอบกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(3) สถำนศึกษำประเมินตนเอง และตรวจสอบตำมเกณฑ์ /ตัวชี้วัดกำรจัดกำรของสถำนศึกษำ
(4) นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมเกณฑ์ /ตัวชี้วัด
(5) ดำเนินกำร พิจำรณำ คัดเลือกรูปแบบ วิธกี ำรที่เหมำะสมในกำรปฏิบัติงำน เพื่อพัฒนำรูปแบบ
(6) สรุป รำยงำนและเผยแพร่ผลกำรนิเทศ ต่อหน่วยงำนต้นสังกัดและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
2.2 เป็นหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ซึ่งมีภำระงำนในกำรนิเทศ ติดตำม ส่งเสริม และพัฒนำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ดังนี้
1) พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้กลุ่มสำระคณิตศำสตร์
2) พัฒนำระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีกำร สื่อและเครื่องมือในกำรจัดกำรเรียนรู้ วิธีกำรวัดและประเมินผล
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
3) วิเครำะห์ วิจัยกำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้และกำรนิเทศ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
4) ให้กำรสนับสนุน ส่งเสริมครูผสู้ อนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ เพื่อขอปรับปรุงกำรกำหนด
ตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
2.3 รับผิดชอบกำรนิเทศ ติดตำมผล รำยงำนผล และประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำ ของโรงเรียนมัธยมศึกษำในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10 ทุกโรงเรียนและนิเทศ
ติดตำมและประเมินผลเป็นกรณีพิเศษ ในสหวิทยำเขตเกำะหลัก และสหวิทยำเขตสิงขร จำนวน 18 โรงเรียน
2.4 รับผิดชอบโครงกำร /กิจกรรม ดังนี้
1) โครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล
2) โครงกำรสะเต็มศึกษำ
3) โครงกำรส่งเสริมเวทคณิต
4) โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์
5) โครงกำรห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
2.5 สรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เมื่อเสร็จสิ้นงำน /โครงกำร และสิ้นปีงบประมำณ พร้อมนำเสนอ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 10 ที่กำกับดูแลและผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10
2.6 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
*****************************************************
3. นำยสุเทพ โตสุวรรณ ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมมำตรฐำนตำแหน่งและ
มำตรฐำนวิทยฐำนะตำมที่ ก.ค.ศ. กำหนด ดังนี้
1. หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
2. หัวหน้ำสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
3. กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้
4. กลุ่มงำนนิเทศติดตำม และปะเมินผลระบบบริหำร และกำรจัดกำรศึกษำ
5. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
6. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมคำสั่งหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย

๖๓
1. งำนส่งเสริมพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
1. ศึกษำข้อมูลควำมต้องกำรสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำในกำรจัดกำรเรียนรู้
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำ ผลิต พัฒนำ และใช้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำสำหรับ
กำรจัดกำรเรียนรู้
2.1 พัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ ให้มีประสิทธิภำพ
2.2 สรุปผลกำรประเมินกำรผลิต กำรใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำร
ศึกษำในกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูผู้สอนตำมเกณฑ์มำตรฐำน และตัวชี้วัด
3. ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรในสถำนศึกษำให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำ กำรใช้สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
4. จัดระบบบริกำรสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ ตำม
ควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ
5. นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ ในกำร
จัดกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำ
6. ประเมินกำรใช้ ระบบบริกำรสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำในกำรจัดกำรเรียนรู้
7. สรุปรำยงำน เผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
2. งำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัยกำรพัฒนำ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
1. ศึกษำสภำพ กำรใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำในกำรจัดกำรเรียนรู้
2. วิเครำะห์ ตรวจสอบผลกำรใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำในกำร
จัดกำรเรียนรู้ของครูผู้สอนในโรงเรียนตำมเกณฑ์ มำตรฐำนและตัวชี้วัด
3. พัฒนำต่อยอดเป็นสื่อต้นแบบ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้มี
ประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ประเมินผลกำรใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำกำรศึกษำ ที่ได้รับกำรปรับปรุงและพัฒนำ
รูปแบบให้มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนและตัวชี้วัด
4. นิเทศติดตำมผลกำรใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำง กำรศึกษำที่ได้รับกำรปรับปรุง
และพัฒนำรูปแบบให้มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนและตัวชี้วัด ประเมินผลกำรใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำที่ได้รับกำรปรับปรุงและพัฒนำรูปแบบให้มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนและตัวชี้วัด
5. จัดให้มีกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ เพื่อกำรเผยแพร่ นำเสนอผลงำนและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
6. ประเมินระบบกำรพัฒนำส่งเสริมกำรใช้ สื่อ นวัตกรรม เพื่อกำรเรียนรู้ปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนำรูปแบบกำรใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำในกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูผู้สอนในโรงเรียนตำม
เกณฑ์มำตรฐำนตัวชี้วัด
7. สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำนและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
2. หัวหน้ำสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
1. ศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ นวัตกรรมที่เกี่ยวกับ รูปแบบ เทคนิค หลักเกณฑ์ ระเบียบ
แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
2. จัดทำแผนงำน/โครงกำร ศึกษำวิจัย รูปแบบ เทคนิค และวิธีกำรเกี่ยวกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำน
อำชีพและเทคโนโลยี

๖๔
3. จัดทำระบบข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับสภำพปัญหำและกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
4. ดำเนินกำรศึกษำ วิจัย จัดให้มีเวทีกำรแข่งขันและพัฒนำ ตำมแผนงำน/โครงกำรศึกษำวิจัยที่กำหนด กำร
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
5. สรุปรำยงำนผลกำรวิจัยตำมแผนงำน/โครงกำร
3. กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้
1. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
1.1 วิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูลจำกเอกสำรและแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ อำทิ หลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2551 มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสำระกำรเรียนรู้แกนกลำงทั้ง 8 กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้
1.2 ศึกษำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้แนวทำงกำรจัดกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียนแนวทำงกำรวัดผลและประเมินผลแนวทำงกำรวัดผลและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนของผู้เรียนในพื้นที่ รวมทั้งศึกษำสภำพปัญหำ บริบททำงสังคม และควำมต้องกำรของท้องถิ่นชุมชน
แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต
1.3 ดำเนินกำรจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นด้วยกระบวนกำรทำงำนแบบมี
ส่วนร่วมและเผยแพร่ให้สถำนศึกษำในสังกัดนำไปใช้ในกำรจัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำ
1.4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำผู้บริหำรโรงเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำและใช้หลักสูตรสถำนศึกษำตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551
1.5 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลำง กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และควำมต้องกำร จุดเน้นของสถำนศึกษำด้วยกระบวนกำรทำงำน
แบบมีส่วนร่วม
1.6 ส่งเสริมและประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสถำนศึกษำ และชุมชน
อย่ำงสม่ำเสมอเพื่อร่วมมือช่วยเหลือกันในกำรพัฒนำและใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ
1.7 นิเทศ กำกับ ติดตำม ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือผู้บริหำรสถำนศึกษำและ
ครูผู้สอนเพื่อให้เกิดกำรปรับปรุง/พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้มีคุณภำพ
1.8 ตรวจสอบ และประเมินคุณภำพหลักสูตร สรุปรำยงำน และเผยแพร่ผลกำรใช้
/กำรพัฒนำหลักสูตร
4. กลุ่มงำนนิเทศติดตำมและประเมินผลระบบบริหำร และกำรจัดกำรศึกษำ
1. วิเครำะห์ภำระงำน จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศ เกี่ยวกับ กำรพัฒนำระบบนิเทศและกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน
2.
ศึกษำสภำพปัญหำและควำมต้องกำรรับกำรนิเทศกำรจัดกำรศึกษำและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของ
สถำนศึกษำ
3. จัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรนิเทศและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
4. กำหนดวิธีกำร แนวทำงกำรนิเทศ สร้ำง แสวงหำเครื่องมือ นวัตกรรม เพื่อดำเนินกำรนิเทศกำรศึกษำและ
กำรเรียนกำรสอน
5. ติดตำมและประเมินผลกำรนิเทศกำรศึกษำและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน นำผลกำรประเมินไปกำหนดแนว
ทำงกำรพัฒนำระบบนิเทศและกระบวนกำรเรียนรู้ในครำวต่อไป
6. สรุป รำยงำน เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ต่อหน่วยงำนต้นสังกัด สถำนศึกษำ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

๖๕
5. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำ ศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ นวัตกรรม ผ่ำนกิจกรรมที่หลำกหลำย ตำม
แผนงำน/โครงกำร กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2551 ให้นักเรียนมี
สุขภำพที่แข็งแรงสมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญำ และมีควำมสุข ในกำรดำรงชีวิตอย่ำงพอเพียงโดยอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำง
สร้ำงสรรค์
2. ติดตำมและรำยงำนผลกำรดำเนินกำรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
6. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย
1 ปฏิบัติงำนกิจกรรม / โครงกำรพิเศษ ดังนี้
1.1 โครงกำร/กิจกรรม จัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
1.2 โครงกำร/กิจกรรม DLIT / DLTV
1.3 โครงกำร/กิจกรรม ทวิศึกษำ
************************************************
4. นำงสำวพิศมัย บุตรฉ่ำ ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมมำตรฐำนตำแหน่งและ
มำตรฐำนวิทยฐำนะตำมที่ ก.ค.ศ. กำหนด ดังนี้
มีหน้ำที่ศึกษำวิเครำะห์ วิจัย วำงแผน พัฒนำ กลั่นกรอง ติดตำม เร่งรัด ตรวจสอบ แนะนำให้คำปรึกษำและแก้ไขปัญหำ
ในงำนที่ปฏิบัติ ดังนี้
4.1 ปฏิบัติหน้ำที่กลุ่มงำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริมมำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประเมินติดตำม
และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำดังนี้
(1) กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำ
(2) งำนติดตำมตรวจสอบคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
(3) งำนประสำนงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
(4) งำนวิจัย ส่งเสริมพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ
4.2 ปฏิบัติหน้ำที่กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้
(1) งำนส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำกำรศึกษำพิเศษ
(2) งำนส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
(3) งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
(4) งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้
4.3 ปฏิบัติหน้ำที่กลุ่มงำนนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ดังนี้
(1) งำนส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรนิเทศและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
(2) งำนส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ำยกำรนิเทศของเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และ
ชุมชน
(3) งำนนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ของสถำนศึกษำ
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(4) งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัยกำรพัฒนำระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
4.4. ปฏิบัติหน้ำที่งำนส่งเสริมพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน พัฒนำบุคลำกรรวมถึง
สร้ำงเครื่องมือวัดและประเมินผล
4. งำนส่งเสริมพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน พัฒนำบุคลำกรรวมถึงสร้ำงเครื่องมือวัดและประเมินผล
4.1 เป็นหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม รับผิดชอบกำรวิเครำะห์ วิจัย กำร
พัฒนำหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรนิเทศกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ด้งนี้
(1) พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม สังคมศึกษำ
ศำสนำและวัฒนธรรม
(2) พัฒนำระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีกำร สื่อและเครื่องมือในกำรจัดกำรเรียนรู้ วิธีกำรวัดและประเมินผล กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
(3) วิเครำะห์ วิจัยกำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรนิเทศ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
(4) ให้กำรสนับสนุน ส่งเสริมครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม สังคมศึกษำ
ศำสนำและวัฒนธรรม เพื่อขอปรับปรุง กำรกำหนดตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
4.2 รับผิดชอบงำนส่งเสริมพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน พัฒนำบุคลำกรรวมถึง
สร้ำงเครื่องมือวัดและประเมินผลกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ
(1) พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้กำรงำนอำชีพ
(2) พัฒนำระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีกำร สื่อและเครื่องมือในกำรจัดกำรเรียนรู้ วิธีกำรวัด
และประเมินผล กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ
(3) วิเครำะห์ วิจัยกำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรนิเทศ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำร
งำนอำชีพ
(4) ให้กำรสนับสนุน ส่งเสริมครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพเพื่อขอปรับปรุง กำร
กำหนดตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
4.3. ประสำนควำมร่วมมือในกำรส่งเสริมพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน พัฒนำบุคลำกร รวมถึงสร้ำงเครื่องมือ
วัดประเมินผลกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
5. ปฏิบัติงำนนิเทศ ติดตำมประเมินผลและรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ดำเนินกำรรับผิดชอบกำรนิเทศ ติดตำมผล รำยงำนผลและประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำร
บริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนมัธยมศึกษำในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10 ทุกโรงเรียน
นิเทศ ติดตำม และประเมินผลเป็นกรณีพิเศษ ในสหวิทยำเขตเมืองสมุทรสำคร จำนวน 6 โรงเรียน
6. ปฏิบัติงำนกิจกรรม/โครงกำรพิเศษ ดังนี้
6.1 โครงกำรพัฒนำสู่ประชำคมอำเซียน (Spirit of ASEAN)
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6.2 โครงกำรโรงเรียนคู่พัฒนำไทย-อินโดนีเซีย
6.3 โครงกำรพัฒนำประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำในภูมิภำค (Education Hub)
6.5 โครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล
6.5 โครงกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำสุจริต
7.ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมคำสั่งหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยที่ได้รับมอบหมำย
*************************************************
5. นำงบัวจงกล จันทรสุพิศ ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมมำตรฐำนตำแหน่งและ
มำตรฐำนวิทยฐำนะตำมที่ ก.ค.ศ. กำหนด ดังนี้
5.1 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ และ
รับผิดชอบงำนส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำสังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10 ทุกโรงเรียน ในกำร
ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ มีหน้ำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้
1) กำกับ เร่งรัดงำนของกลุ่มงำนเลขำนุกำร คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผล และนิเทศ
กำรศึกษำ
2) ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มอื่น ๆ ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยม
ศึกษำ เขต 10 เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ดำเนินไปด้วยควำม
เรียบร้อย
3) งำนพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศ
(1) ดำเนินกำรให้มีฐำนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ ของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10
(2) รวบรวม วิเครำะห์ และบันทึกข้อมูล กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ และหรือข้อมูลอื่น
ที่จำเป็นในกำรวำงแผนกำรนิเทศในระบบฐำนข้อมูล
(3) ปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
(4) เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ำย และ Internet
(5) รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลต่อคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10 ถึงจุดเด่น จุดด้อย รวมถึงข้อเสนอแนะ
4) งำนวำงแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
(1) จัดทำแผนกลยุทธ์กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
(2) เสนอแผนยุทธศำสตร์ต่อคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10
(3) ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10 เพื่อดำเนินกำรตำมแผน
5) งำนรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
(1) รวบรวมวิเครำะห์ข้อมูล จำกกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
(2) จัดทำสรุปและรำยงำนผลกำรตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ เสนอ
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คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
6) จัดประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 10 (ก.ต.ป.น.)
5.2 ปฏิบัติหน้ำที่กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ มีหน้ำที่ปฏิบัติงำน
กำรส่งเสริมพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ นิเทศและประเมินผล ระบบบริหำร และจัดกำรศึกษำ ของ
สถำนศึกษำในสังกัด มีหน้ำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้
1) กำกับ และเร่งรัดงำนของกลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำให้เป็นไป ด้วยควำม
เรียบร้อย และทันเวลำที่กำหนด
2) ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มงำนอื่น ๆ ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 10 เพื่อให้งำนในกลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย
3) สรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ เมื่อเสร็จสิ้น
งำนโครงกำร และเมื่อสิ้นปีงบประมำณ
4) งำนพัฒนำส่งเสริมมำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
(1) จัดทำมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ ที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำชำติในแต่ละ
ระดับและนำเสนอคณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำให้ควำมเห็นชอบและประกำศใช้
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำดำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ
(3) นิเทศ ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(4) ประเมินผลกำรดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
(5) สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินกำรจัดทำเอกสำรเผยแพร่และนำผลกำรประเมินไปวำงแผนปรับปรุง
5) งำนติดตำม ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
(1) วำงแผนกำรดำเนินงำนกำรติดตำม ตรวจสอบ คุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
(2) จัดทำเครื่องมือติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
(3) จัดทำปฏิทิน กำหนดเวลำกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
(4) แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(5) สรุป จัดทำรำยงำนเผยแพร่ผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำรำยสถำนศึกษำ และระดับเขต
พื้นที่กำรศึกษำ พร้อมนำเสนอรำยงำนผลกำรติดตำมต่อสำธำรณชน
5.3 รับผิดชอบกำรนิเทศ ติดตำมผล รำยงำนผล และประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำร
บริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนมัธยมศึกษำในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10 ทุกโรงเรียน
และนิเทศ ติดตำมและประเมินผลเป็นกรณีพิเศษโรงเรียนมัธยมศึกษำใน สหวิทยำเขตเกำะหลักและ
สหวิทยำเขตสิงขร จำนวน 18 โรงเรียน
5.4 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
****************************************************
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6. ขวัญเกื้อ แสงแก้ว ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมมำตรฐำนตำแหน่งและมำตรฐำน
วิทยฐำนะตำมที่ ก.ค.ศ. กำหนด ดังนี้
1. ปฏิบัติงำนในกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
2. ปฏิบัติงำนกลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้
3. ปฏิบัติงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
4. ปฏิบัติงำนกิจกรรม/โครงกำรพิเศษ และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมคำสั่งหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยดังนี้
4.1 โครงกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุด
4.2 โครงกำรโรงเรียนดีประจำตำบล
5. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมคำสั่งหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
1. ปฏิบัติงำนในกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ดังนี้
1.1 ศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ รูปแบบ เทคนิค หลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรมที่
เกี่ยวกับปฏิบัติงำนส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรนิเทศและกำรจัดกำรเรียนรู้
1.2 จัดทำข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรนิเทศ ติดตำมกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และ
ข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับสภำพปัญหำ
1.3 พัฒนำระบบกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของ
กลุ่มนิเทศ
1.4 จัดทำแผนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำร และกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของกลุ่ม
นิเทศติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
1.5 ดำเนินกำรนิเทศ ติดตำม ประเมินผลและพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และ
นิเทศ ติดตำม ประเมินผล
1.6 สรุปผลกำรดำเนินงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้
2. ปฏิบัติงำนกลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้
2.1 วิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูลจำกเอกสำรและแหล่งข้อมูลต่ำงๆ อำทิ หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสำระกำรเรียนรู้แกนกลำงทั้ง 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
2.2 ศึกษำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ แนวทำงกำรจัดกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน แนวทำงกำรวัดผลและประเมินผล แนวทำงกำรวัดผลและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนของผู้เรียนในพื้นที่ รวมทั้งศึกษำสภำพปัญหำ บริบททำงสังคม และควำมต้องกำรของท้องถิ่น ชุมชน
แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต
2.3 ดำเนินกำรจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นด้วยกระบวนกำรทำงำนแบบมีส่วนร่วม และเผยแพร่
ให้สถำนศึกษำในสังกัดนำไปใช้ในกำรจัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำ
2.4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำผู้บริหำรโรงเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจในกำรพัฒนำและใช้หลักสูตรสถำนศึกษำตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
2.5 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำง
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และควำมต้องกำร จุดเน้นของสถำนศึกษำด้วยกระบวนกำรทำงำนแบบมีส่วนร่วม
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2.6 ส่งเสริมและประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ และชุมชน
อย่ำงสม่ำเสมอเพื่อร่วมมือช่วยเหลือกัน ในกำรพัฒนำและใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ
2.7 นิเทศ กำกับ ติดตำม ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้สอนเพื่อให้เกิดกำร
ปรับปรุง/พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้มีคุณภำพ
2.8 ตรวจสอบ และประเมินคุณภำพหลักสูตร
2.9 สรุปรำยงำน และเผยแพร่ผลกำรใช้/กำรพัฒนำหลักสูตร
3. ปฏิบัติงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
3.1 ศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ นวัตกรรมที่เกี่ยวกับ รูปแบบ เทคนิค หลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวคิด
ทฤษฎี เกี่ยวกับสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
3.2 จัดทำแผนงำน/โครงกำร ศึกษำวิจัย รูปแบบ เทคนิค และวิธีกำรเกี่ยวกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
3.3 จัดทำระบบข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับสภำพปัญหำและกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ภำษำไทย
3.4 ดำเนินกำรศึกษำ วิจัย ตำมแผนงำน/โครงกำรศึกษำวิจัยที่กำหนด กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
3.5 สรุปรำยงำนผลกำรวิจัย
3.6 ปฏิบัติงำนของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยที่ได้รับมอบหมำยจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
4. ปฏิบัติกิจกรรม/โครงกำรพิเศษและงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย ได้แก่
4.1 โครงกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุด
4.2 โครงกำรโรงเรียนดีประจำตำบล
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนโครงกำรพิเศษและงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
1. ศึกษำหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
2. กำหนดตำรำงนิเทศ
3. นิเทศ ติดตำมส่งเสริมสนับสนุน
4. สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
*************************************
7. นำงวรรณำ พวงนิล ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมมำตรฐำนตำแหน่งและมำตรฐำน
วิทยฐำนะตำมที่ ก.ค.ศ. กำหนด ดังนี้
1 ปฏิบัติหน้ำที่ ในกลุ่มงำนนิเทศ ติดตำม และประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบใน
กำร ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10ให้มีคุณภำพมำตรฐำน ตลอดจนประสำนงำนกับสถำนศึกษำ ครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำและหน่วยงำนอื่น เพื่อพัฒนำงำนในควำมรับผิดชอบไปสู่ควำมสำเร็จ ตำมวัตถุประสงค์ด้วย
ควำมมีประสิทธิภำพ
2 ปฏิบัติหน้ำที่ในกลุ่มงำนวัดประเมินผลกำรศึกษำมีหน้ำที่และรับผิดชอบ ดังนี้
2.1 งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับกำรวัดผลและ
ประเมินผลกำรเรียนรู้ระดับชั้นเรียนและสถำนศึกษำ
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2.2 งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับกำรวัดผลและประเมินผล
กำรศึกษำระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2.3 งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับกำรวัดผลและ
ประเมินผลกำรศึกษำระดับชำติ
3.เป็นหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ ซึ่งมีภำระงำนในกำรนิเทศ ติดตำม ส่งเสริม และพัฒนำกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ ดังนี้
1) พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ
2) พัฒนำระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีกำร สื่อและเครื่องมือในกำรจัดกำรเรียนรู้วิธีกำรวัดและประเมินผลกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ
3) วิเครำะห์ วิจยั กำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรนิเทศกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ
4) ให้กำรสนับสนุนส่งเสริมครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ เพื่อขอปรับปรุงกำรกำหนด
ตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
4 รับผิดชอบกำรนิเทศ ติดตำมผล รำยงำนผล และประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำร
บริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนมัธยมศึกษำในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10ทุกโรงเรียนและ
นิเทศ ติดตำมและประเมินผลเป็นกรณีพิเศษโรงเรียนมัธยมศึกษำใน สหวิทยำเขตเกำะหลักและ สหวิทยำขตสิงขร
จำนวน 18 โรงเรียน
5 รับผิดชอบโครงกำร / กิจกรรม ดังนี้
1) โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ
2) โครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล
3) โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม
๕)โครงกำร Education Hub
6 สรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เมื่อเสร็จสิ้นงำน/โครงกำรและสิ้นปีงบประมำณ พร้อมนำเสนอผู้อำนวยกำร
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10 ที่
กำกับดูแล และผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10
7 ปฏิบัติงำนอื่น ๆตำมที่ได้รับมอบหมำย
********************************************
8. นำงสำวกุศลิน แสงวัชรสุนทร ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่ตำมมำตรฐำนตำแหน่งและ
มำตรฐำนวิทยฐำนะตำมที่ ก.ค.ศ. กำหนด ดังนี้
มีหน้ำที่ศึกษำวิเครำะห์ วิจัย วำงแผน พัฒนำ กลั่นกรอง ติดตำม เร่งรัด ตรวจสอบ แนะนำให้คำปรึกษำและแก้ไขปัญหำ
ในงำนที่ปฏิบัติ ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้ำที่กลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
1.1 งำนส่งเสริมกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
1.2 งำนส่งเสริมและพัฒนำเครื่องมือวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
1.3 งำนติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรศึกษำ
1.4 งำนทดสอบทำงกำรศึกษำ
1.5 งำน GPA
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2. ปฏิบัติหน้ำที่กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ ดังนี้
2.1 งำนส่งเสริมพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
2.2 งำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจยั กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
3. งำนส่งเสริมพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน พัฒนำบุคลำกรรวมถึงสร้ำงเครื่องมือวัดและประเมินผลกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี (รำยวิชำคอมพิวเตอร์)
4. ประสำนควำมร่วมมือในกำรส่งเสริมพัฒนำหลักสูตร กำรจัด กำรเรียนกำรสอน พัฒนำบุคลำกร รวมถึงสร้ำงเครื่องมือ
วัดประเมินผลกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ
5. ประสำนกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจกับฝ่ำยอื่น ๆ
6. นิเทศ ติดตำมประเมินผลและรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
7. งำนนิเทศโครงกำรโรงเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรวิจัยเครือข่ำยกำรวัดและ
ประเมินผลกำรเรียน (ASSIL)
8. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมคำสั่งหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
******************************************
9. นำยวรำกรณ์ นำถมทอง ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่ตำมมำตรฐำนตำแหน่งและมำตรฐำน
วิทยฐำนะตำมที่ ก.ค.ศ. กำหนด ดังนี้
1. คณะกรรมกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
มีหน้ำที่รับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนทุกภำรกิจงำนของกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ทั้งภำรกิจ
หลัก ภำรกิจรอง ภำรกิจเสริม และภำรกิจอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย คำสั่ง ข้อบังคับ และ
ธรรมเนียมปฏิบัติของทำงรำชกำร ตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และรับผิดชอบ ในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่
ดังนี้
1.1 กำกับ ติดตำมผลกำรดำเนินงำนกลุ่มงำนต่ำงๆของกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำให้เป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิผล และประสิทธิภำพ โดยมีขอบข่ำยของงำนแต่ละกลุ่มงำน ดังนี้
1) กลุ่มงำนธุรกำร
(1) งำนสำรบรรณ
(2) งำนบริหำรทั่วไป
2) กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้
(1) งำนส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำกำรศึกษำพิเศษ
(2) งำนส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
(3) งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
(4) งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้
3) กลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
(1) งำนส่งเสริมกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
(2) งำนส่งเสริมและพัฒนำเครื่องมือวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
(3) งำนติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรวัด และประเมินผลกำรศึกษำ
(4) งำนทดสอบทำงกำรศึกษำ
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4) กลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
(1) งำนส่งเสริม พัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
(2) งำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
5) กลุ่มงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำร และกำรจัดกำรศึกษำ
(1) งำนส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรนิเทศและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
(2) งำนส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ำยกำรนิเทศของเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และชุมชน
(3) งำนนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ของสถำนศึกษำ
(4) งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัยกำรพัฒนำระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
6) กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
(1) งำนส่งเสริมกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
(2) งำนตรวจสอบคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
(3) งำนส่งเสริมและประสำนงำนกำรประกันคุณภำพภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
(4) งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
7) กลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
(1) งำนพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศ
(2) งำนวำงแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
(3) งำนรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
8) กลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ (กำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนรวม)
(๑) งำนพัฒนำหลักสูตร กำรเรียนกำรสอนและส่งต่อกำรศึกษำพิเศษ
(๒) งำนส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือแนะนำในกำรคัดกรองและวินิจฉัยผูเ้ รียน พัฒนำปรับปรุง
แผนจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคลตำมประเภทเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษ
(๓) งำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย สื่อและนวัตกรรมกำรศึกษำพิเศษ (เรียนรวม)
(๔) งำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำพิเศษ (เรียนรวม)
1.๒ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย รับผิดชอบกำรวิเครำะห์ วิจัยกำรพัฒนำหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนรู้
และกำรนิเทศกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ดังนี้
1) พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
2) พัฒนำระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีกำร สื่อและเครื่องมือในกำรจัดกำรเรียนรู้ วิธีกำรวัดและประเมินผล
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
3) วิเครำะห์ วิจัยกำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรนิเทศ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
4) ให้กำรสนับสนุน ส่งเสริมครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย เพื่อขอปรับปรุง กำรกำหนด
ตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
๑.๓ รับผิดชอบกำรจัดกำรเรียนสอนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
1.๔ รับผิดชอบกำรนิเทศ ติดตำมผล รำยงำนผลและประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรบริหำร และกำร
จัดกำรศึกษำของโรงเรียนมัธยมศึกษำในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10 ทุกโรงเรียน นิเทศ ติดตำม
และประเมินผลเป็นกรณีพิเศษ ในสหวิทยำเขต....รำมรำชนิเวศน์.... จำนวน …๖… โรงเรียน
1.๕ รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม ดังนี้
1) โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระศิลปะ
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2) โครงกำรลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้
3.) โครงกำรเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ เด็กด้อยโอกำส เด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษหรือพิกำร
3) เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรมัธยมศึกษำจังหวัดเพชรบุรี
1.๖ ให้คำปรึกษำ แนะนำ และกำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกลุ่มงำนทุกคน ให้ปฏิบัติงำนที่
รับผิดชอบให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุผลตำมจุดมุ่งหมำย
1.๗ พิจำรณำตรวจสอบควำมถูกต้องของบันทึกข้อควำม หนังสือรำชกำร กำรบริหำรงบประมำณ ตลอดจน
ให้ควำมเห็นในกำรปฏิบัติรำชกำรให้เป็นตำมระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับ หนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอ
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ และผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 10
1.8 ในกรณีที่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ ให้นำเสนองำนที่สำคัญและเร่งด่วน
นั้น ๆ
ต่อรองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10 ที่กำกับดูแล แล้วแจ้งผลกำรดำเนินงำนให้
ผู้อำนวยกำรกลุ่มทรำบภำยหลัง
1.9 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
2. คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ และรับผิดชอบงำนส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำ
สังกัด มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
2.1 ปฏิบัติหน้ำที่คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ และรับผิดชอบงำน
ส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำสังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10 ทุกโรงเรียน ในกำรติดตำม
ตรวจสอบและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ มีหน้ำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้
1) กำกับ เร่งรัดงำนของกลุ่มงำนเลขำนุกำร คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผล และนิเทศ
กำรศึกษำ
2) ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มอื่น ๆ ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยม
ศึกษำ เขต 10 เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ดำเนินไปด้วยควำม
เรียบร้อย
3) งำนพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศ
(1) ดำเนินกำรให้มีฐำนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ ของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10
(2) รวบรวม วิเครำะห์ และบันทึกข้อมูล กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ และหรือข้อมูลอื่น
ที่จำเป็นในกำรวำงแผนกำรนิเทศในระบบฐำนข้อมูล
(3) ปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
(4) เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ำย และ Internet
(5) รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลต่อคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10 ถึงจุดเด่น จุดด้อย รวมถึงข้อเสนอแนะ
4) งำนวำงแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
(1) จัดทำแผนกลยุทธ์กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
(2) เสนอแผนยุทธศำสตร์ต่อคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10
(3) ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10 เพื่อดำเนินกำรตำมแผน

๗๕
5) งำนรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
(1) รวบรวมวิเครำะห์ข้อมูล จำกกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
(2) จัดทำสรุปและรำยงำนผลกำรตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ เสนอ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
6) จัดประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 10 (ก.ต.ป.น.)
2.๒ รับผิดชอบกำรนิเทศ ติดตำมผล รำยงำนผล และประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรบริหำรและกำร
จัดกำรศึกษำ ของโรงเรียนมัธยมศึกษำในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๐ ทุกโรงเรียนและนิเทศ
ติดตำมและประเมินผลเป็นกรณีพิเศษ ในสหวิทยำเขต..รำมรำชนิเวศน์.. จำนวน ๖ โรงเรียน
2.๓ สรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เมื่อเสร็จสิ้นงำน /โครงกำร และสิ้นปีงบประมำณ พร้อมนำเสนอ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 10 ที่กำกับดูแลและผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10
2.๔ ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
3. คณะกรรมกำรกลุ่มงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำร และกำรจัดกำรศึกษำ มีหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบ ดังนี้
3.1 ปฏิบัติหน้ำที่ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำร และกำรจัดกำรศึกษำ มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรพัฒนำสถำนศึกษำสังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10 ทุกโรงเรียนให้มีคุณภำพมำตรฐำน ตลอดจนประสำนงำนกับ
สถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและหน่วยงำนอื่น เพื่อพัฒนำงำนในควำมรับผิดชอบไปสู่ควำมสำเร็จ ตำม
วัตถุประสงค์ด้วยควำมมีประสิทธิภำพ และรับผิดชอบงำนอื่น ๆ ดังนี้
1) กำกับ และเร่งรัดงำนของกลุ่มงำนนิเทศติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ ให้
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยทันเวลำ
2) ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและกลุ่มอื่น ๆ ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต
10 เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน ของกลุ่มงำนนิเทศติดตำม และประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำดำเนินไป
ด้วยควำมเรียบร้อย
3) สรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มงำนนิเทศติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำ เมื่อสิ้นงำน/โครงกำร และสิ้นปีงบประมำณ และนำเสนอผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ และผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10
4) งำนส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรนิเทศและจัดกระบวนกำรกำรเรียนรู้ ดังนี้
(1) วิเครำะห์ภำระงำน ศึกษำสภำพปัญหำและควำมต้องกำรรับกำรนิเทศและกำรจัดกระบวนกำร
เรียนรู้
(2) จัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรนิเทศและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
(3) กำหนดวิธีกำร แนวทำงกำรนิเทศ สร้ำงแสวงหำเครื่องมือ นวัตกรรมรูปแบบต่ำง ๆ
เพื่อดำเนินกำรนิเทศกำรศึกษำ
(4) ติดตำมและประเมินผลกำรนิเทศ นำผลกำรประเมินไปกำหนดแนวทำงพัฒนำระบบนิเทศและกำร
จัดกระบวนกำรเรียนรู้ในครำวต่อไป
(5) สรุป รำยงำนและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ต่อสถำนศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 10 และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
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5) งำนส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ำยกำรนิเทศเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ หน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องและชุมชน
6) งำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ดังนี้
(1) รวบรวม จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศ ตำมสภำพปัญหำ ควำมต้องกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำ
(2) จัดทำเกณฑ์ ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ เครื่องมือ และวิธีกำรนิเทศ กำรตรวจสอบกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(3) สถำนศึกษำประเมินตนเอง และตรวจสอบตำมเกณฑ์ /ตัวชี้วัดกำรจัดกำรของสถำนศึกษำ
(4) นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมเกณฑ์ /ตัวชี้วัด
(5) ดำเนินกำร พิจำรณำ คัดเลือกรูปแบบ วิธกี ำรที่เหมำะสมในกำรปฏิบัติงำน เพื่อพัฒนำรูปแบบ
(6) สรุป รำยงำนและเผยแพร่ผลกำรนิเทศ ต่อหน่วยงำนต้นสังกัดและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 10 ที่กำกับดูแล และผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10
3.6 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๔. คณะกรรมกำรกลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ดังนี้
๔.1 ปฏิบัติหน้ำที่ส่งเสริมพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบใน
กำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำงำนสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ รวมทั้งกำรพัฒนำ
สถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10ให้มีคุณภำพมำตรฐำน ตลอดจนประสำนงำนกับ
สถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และหน่วยงำนอื่น เพื่อพัฒนำงำนในควำมรับผิดชอบไปสู่ควำมสำเร็จ ตำม
วัตถุประสงค์ด้วยควำมมีประสิทธิภำพ และ รับผิดชอบงำน ดังนี้
1) กำกับและเร่งรัดงำนของกลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
ให้
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยทันเวลำ
2) ให้คำปรึกษำแนะนำ และกำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกลุ่มงำนทุกคนให้ปฏิบัติงำน
ที่รับผิดชอบให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุผลตำมจุดมุ่งหมำย
3) ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและกลุ่มอื่น ๆ ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 10 เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน ของกลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และกระบวนกำร
เรียนรู้ดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย
4) สรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มงำน ส่งเสริมพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
เมื่อเสร็จสิ้นงำน/โครงกำร และสิ้นปีงบประมำณและนำเสนอผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ และผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10
5) งำนส่งเสริม พัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
(1) ศึกษำ ควำมต้องกำรสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
(2) ดำเนินกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงำนเพื่อสนับสนุน
ช่วยเหลือตำมควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ
(3) ส่งเสริมและพัฒนำครู ผู้บริหำร ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี
(4) นิเทศติดตำม และประเมินผลกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ เพื่อนำผลมำ
ปรับปรุงและพัฒนำให้มีประสิทธิภำพ
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(5) ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนในกำรส่งเสริมกำรใช้สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
(6) เผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
6) งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทำงกำรศึกษำ
(1) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย เกี่ยวกับกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
(2) วิจัยเพื่อพัฒนำสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทำงกำรศึกษำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของสถำนศึกษำ
(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำที่ดำเนินกำร ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ ได้มีโอกำสแลกเปลี่ยนผลกำรวิเครำะห์ วิจัย นำไปใช้และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
๔.๒ รับผิดชอบกำรนิเทศ ติดตำมผล รำยงำนผล และประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำ ของโรงเรียนมัธยมศึกษำในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10 ทุกโรงเรียนและนิเทศ ติดตำม
และประเมินผลเป็นกรณีพิเศษในสหวิทยำเขต....รำมรำชนิเวศน์. จำนวน …๖… โรงเรียน
๔.๓ สรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เมื่อเสร็จสิ้นงำน /โครงกำร และสิ้นปีงบประมำณ พร้อมนำเสนอ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 10 ที่กำกับดูแล และผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10
๔.๔ ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๕. คณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และกระบวนกำรเรียนรู้ และรับผิดชอบงำนส่งเสริมพัฒนำ
หลักสูตรสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๐ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
๕.๑ ปฏิบัติหน้ำที่พัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และกระบวนกำรเรียนรู้ และรับผิดชอบงำนส่งเสริมพัฒนำ
หลักสูตรสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๐ มีหน้ำที่ส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำ
พิเศษสำหรับบุคคลที่มีควำมต้องกำรพิเศษ ได้แก่ เด็กปัญญำเลิศ และส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำร
เรียนรู้ และรับผิดชอบงำนอื่น ๆ ดังนี้
1) กำกับและเร่งรัดงำนของกลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระบวนกำร
เรียนรู้ และนิเทศกำรศึกษำให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยทันเวลำ
2) ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและกลุ่มอื่น ๆ ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกมัธยมศึกษำ
เขต 10 เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน ของกลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และกระบวนกำรเรียนรู้ ดำเนินไป
ด้วยควำมเรียบร้อย
3) งำนส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
(1) ศึกษำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช 2551 และมำตรฐำนกำรเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสำระ
(2) ศึกษำ รวบรวมข้อมูล แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น และจัดทำระบบสำรสนเทศรวมทั้งส่งเสริม
ให้สถำนศึกษำดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร
(3) ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำ ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลำง และกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ตำมควำมต้องกำร และจุดเน้นของสถำนศึกษำ
โดยกระบวนกำรมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย
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(4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบกำรเรียนรู้และจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำ พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ โดยใช้ขอ้ มูลจำกกำรวิจยั
ในชั้นเรียนและกำรนิเทศภำยใน
(6) ดำเนินกำรนิเทศ กำกับ ติดตำมกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสถำนศึกษำ
และนำข้อมูลมำใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำต่อไป
4) งำนประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ
(1) พัฒนำครู ผู้บริหำร ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถจัดกำรศึกษำพิเศษ และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ
และดำเนินกำรวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนำหลักสูตรได้
(2) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และหน่วยงำนเกี่ยวข้อง
ในกำรจัดทำหลักสูตรกำรศึกษำกำรศึกษำพิเศษ และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ
(3) นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ
และให้ควำมช่วยเหลือสถำนศึกษำในด้ำนพัฒนำหลักสูตรอย่ำงต่อเนื่อง
(4) ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอื่น ที่จัดกำรศึกษำพิเศษ สำหรับผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ เช่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นต้น
(5) ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำตำมอัธยำศัย เช่น Home School กำรจัดศึกษำ
ที่จัดในสถำนประกอบกำร ฯลฯ เป็นต้น
๕.2 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ซึ่งมีภำระงำนในกำรนิเทศ ติดตำม ส่งเสริม และพัฒนำ
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ดังนี้
1) พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
2) พัฒนำระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีกำร สื่อและเครื่องมือในกำรจัดกำรเรียนรู้ วิธีกำรวัดและประเมินผล
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
3) วิเครำะห์ วิจัยกำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรนิเทศ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
4) ให้กำรสนับสนุน ส่งเสริมครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน เพื่อขอปรับปรุงกำรกำหนดตำแหน่ง และ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
๕.3 รับผิดชอบกำรนิเทศ ติดตำมผล รำยงำนผล และประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำของโรงเรียนมัธยมศึกษำในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10 ทุกโรงเรียน และนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลเป็นกรณีพิเศษโรงเรียนมัธยมศึกษำในสหวิทยำเขตรำมรำชนิเวศน์ จำนวน ๖โรงเรียน
๕.๔ สรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เมื่อเสร็จสิ้นงำน /โครงกำร และสิ้นปีงบประมำณ พร้อมนำเสนอผู้อำนวยกำร
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10
ที่กำกับดูแล และผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10
๕.๕ ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๖. คณะกรรมกำรกลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ (กำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนรวม) มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
๖.1 ปฏิบัติหน้ำที่จัดกำรศึกษำพิเศษ (กำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนรวม) มีหน้ำที่รับผิดชอบ กำกับ ดูแล
ส่งเสริมสนับสนุน นิเทศติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน งำนธุรกำรและข้อมูลสำรสนเทศกำรศึกษำพิเศษ งำน
ควำมร่วมมือ สหวิชำชีพ ภำคีเครือข่ำยและอำชีพกำรศึกษำพิเศษ งำนพัฒนำหลักสูตร กำรเรียนกำรสอนและส่งต่อ
กำรศึกษำพิเศษ งำนศึกษำ ค้น คว้ำ วิจั ย สื่อ และนวัตกรรมกำรศึกษำพิเศษ งำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผล
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กำรศึกษำพิเศษ และงำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก สื่อ บริกำรและควำมช่วยเหลืออื่นใดตำมกฎกระทรวงฯกำรศึกษำพิเศษ
ดังนี้
1) นิเทศ กำกับ ติดตำมให้ควำมช่วยเหลือแนะนำผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้สอน เพื่อให้สำมำรถคัด
กรองและวินิจฉัยผู้เรียน สำมำรถปรับปรุงพัฒนำแผนจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคลเพื่อพัฒนำผู้เรียนเต็มศักยภำพตำม
ควำมต้องกำรเฉพำะบุคคลตำมประเภทเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษ
2) ตรวจสอบและประเมินคุณภำพหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ (เรียนรวม)
3) กำรพัฒนำหลักสูตร กำรเรียนกำรสอนและส่งต่อกำรศึกษำพิเศษ
4) สรุปรำยงำนและเผยแพร่ผลกำรใช้/กำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ (เรียนรวม)
๖.2 ปฏิบัติหน้ำที่ในกลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ซึ่งมีภำระงำนในกำรนิเทศ ติดตำม ส่งเสริม และพัฒนำ
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ดังนี้
1) พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
2) พัฒนำระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีกำร สื่อและเครื่องมือในกำรจัดกำรเรียนรู้ วิธีกำรวัดและประเมินผล
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
3) วิเครำะห์ วิจัยกำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรนิเทศ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
4) ให้กำรสนับสนุน ส่งเสริมครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน เพื่อขอปรับปรุงกำรกำหนดตำแหน่ง และ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
๖.3 รับผิดชอบกำรนิเทศ ติดตำมผล รำยงำนผล และประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรบริหำร และ
กำรจัดกำรศึกษำ ของโรงเรียนมัธยมศึกษำในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10 ทุกโรงเรียน นิเทศ
ติดตำม และประเมินผลเป็นกรณีพิเศษ ในสหวิทยำเขต....รำมรำชนิเวศน์.... จำนวน …๖… โรงเรียน
๖.๔ สรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เมื่อเสร็จสิ้นงำน /โครงกำร และสิ้นปีงบประมำณ พร้อมนำเสนอ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 10 ที่กำกับดูแล และผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10
๖.๕ ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๗. คณะกรรมกำรกลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
๗.1 ปฏิบัติหน้ำที่งำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ รับผิดชอบงำนส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำ
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10 ทุกโรงเรียน มีหน้ำที่พัฒนำงำนส่งเสริม กำรวัด และ
ประเมินผลกำรศึกษำ งำนส่งเสริมและพัฒนำเครื่องมือวัดและประเมินผลกำรศึกษำ งำนติดตำม ตรวจสอบและ
ประเมินผลกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ ตลอดจนงำนทดสอบทำงกำรศึกษำ มีหน้ำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้
1) กำกับและเร่งรัดงำนของกลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยทันเวลำ
2) ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและกลุ่มอื่น ๆ ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยม
ศึกษำ เขต 10 เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของกลุ่มงำนงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ ดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย
๗.2 งำนส่งเสริมและพัฒนำเครื่องมือกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
1) รวบรวม ศึกษำ วิเครำะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลกำรศึกษำ คัดเลือกให้เหมำะสม กับ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10 และสถำนศึกษำ
2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรจัดทำและพัฒนำเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน กำรอ่ำนคิด วิเครำะห์ และเขียน รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๗.3 งำนทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-net)
1) ประสำนควำมร่วมมือกับสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
2) ดำเนินกำรทดสอบทำงกำรศึกษำและให้บริกำรสอบวัดควำมรู้ควำมสำมำรถให้กับนักเรียน

๘๐
๗.4 งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย นิเทศ ติดตำม ตรวจสอบกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
๗.5 ร่วมกับสถำนศึกษำวิเครำะห์ผลกำรประเมินเพื่อหำจุดพัฒนำ และนำมำเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุง
สถำนศึกษำที่ยังไม่ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์
๗.๖ รับผิดชอบกำรนิเทศ ติดตำมผล รำยงำนผล และประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรบริหำรและกำร
จัดกำรศึกษำ ของโรงเรียนมัธยมศึกษำในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10 ทุกโรงเรียนและนิเทศ ติดตำม
และประเมินผลเป็นกรณีพิเศษ ในสหวิทยำเขต....รำมรำชนิเวศน์.... จำนวน …๖… โรงเรียน
๗.๗ สรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เมื่อเสร็จสิ้นงำน /โครงกำรและสิ้นปีงบประมำณ พร้อมนำเสนอผู้อำนวยกำร
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑o ที่
กำกับดูแล และผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10
๗.๘ ปฏิบัติงำนด้ำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๘. คณะกรรมกำรกลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
๘.1 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ มีหน้ำที่ปฏิบัติงำน กำร
ส่งเสริมพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ นิเทศและประเมินผล ระบบบริหำร และจัดกำรศึกษำ ของ
สถำนศึกษำในสังกัด มีหน้ำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้
1) กำกับ และเร่งรัดงำนของกลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำให้เป็นไป ด้วยควำม
เรียบร้อย และทันเวลำที่กำหนด
2) ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มงำนอื่น ๆ ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต
10 เพื่อให้งำนในกลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย
3) สรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ เมื่อเสร็จสิ้น
งำนโครงกำร และเมื่อสิ้นปีงบประมำณ
4) งำนพัฒนำส่งเสริมมำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
(1) จัดทำมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ ที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำชำติ
ในแต่ละระดับและนำเสนอคณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำให้ควำมเห็นชอบและประกำศใช้
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำดำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ
(3) นิเทศ ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(4) ประเมินผลกำรดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
(5) สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินกำรจัดทำเอกสำรเผยแพร่และนำผลกำรประเมินไปวำงแผนปรับปรุง
5) งำนติดตำม ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
(1) วำงแผนกำรดำเนินงำนกำรติดตำม ตรวจสอบ คุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
(2) จัดทำเครื่องมือติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
(3) จัดทำปฏิทิน กำหนดเวลำกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
(4) แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(5) สรุป จัดทำรำยงำนเผยแพร่ผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำรำยสถำนศึกษำ และ
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ พร้อมนำเสนอรำยงำนผลกำรติดตำมต่อสำธำรณชน
๘.๒ รับผิดชอบกำรนิเทศ ติดตำมผล รำยงำนผล และประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสถำนศึกษำ ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10
ทุกโรงเรียน และ
นิเทศ ติดตำม และประเมินผลเป็นกรณีพิเศษในสหวิทยำเขตรำมรำชนิเวศน์จำนวน ๖โรงเรียน

๘๑
๘.๓ สรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เมื่อเสร็จสิ้นงำน/โครงกำรและสิ้นปีงบประมำณ พร้อมนำเสนอผู้อำนวยกำร
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ และผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๐
๘.๔ ปฏิบัติงำนด้ำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๙. คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๑๐ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
๙.1 ปฏิบัติหน้ำที่ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม และมีภำระงำนในกำรนิเทศ
ติดตำม ส่งเสริม และพัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ดังนี้
1) พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
2) พัฒนำระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีกำร สื่อและเครื่องมือในกำรจัดกำรเรียนรู้ วิธีกำรวัดและประเมินผล
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
3) วิเครำะห์ วิจัยกำรพัฒนำหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรนิเทศ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
4) ให้กำรสนับสนุน ส่งเสริมครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม เพื่อขอ
ปรับปรุงกำรกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
๙.2 รับผิดชอบกำรนิเทศ ติดตำมผล รำยงำนผล และประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรบริหำร และกำร
จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสถำนศึกษำในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10 ทุกโรงเรียน และนิเทศ
ติดตำม และประเมินผลเป็นกรณีพิเศษ ในสหวิทยำเขตรำมรำชนิเวศน์ จำนวน ๖ โรงเรียน
๙.3 รับผิดชอบโครงกำร / กิจกรรม ดังนี้
1) โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
๒. โรงเรียนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงหรือศำสตร์พระรำชำ
๙.4 สรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เมื่อเสร็จสิ้นงำน/โครงกำร และสิ้นปีงบประมำณ พร้อมนำเสนอผู้อำนวยกำร
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ และผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต
๑๐
๙.5 ปฏิบัติงำนด้ำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
1๐. งำนธุรกำร ปฏิบัติงำน กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้
1๐.1 ศึกษำวิเครำะห์ สภำพของกลุ่มและออกแบบระบบงำนสำรบรรณ ให้เหมำะสมสอดคล้องกับ
ระบบงำนสำรบรรณ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10
1๐.2 ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประชุมภำยในกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10
1๐.3 ประสำนงำนกับกลุ่มอื่นในสำนักงำน หน่วยงำนและสถำนศึกษำในงำนธุรกำรที่เกี่ยวข้องกับ
กำรบริหำรงำนของกลุ่ม
1๐.4 ประสำนกำรดำเนินงำนประชำสัมพันธ์ข้อมูล ข่ำวสำรและผลงำนของกลุ่มให้ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและประชำชนทั่วไปทรำบ
1๐.5 ติดตำม นำเสนอแฟ้มต่อ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ /
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10
1๐.6 ดูแล บำรุงรักษำ วัสดุ ครุภัณฑ์ ภำยในกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ให้มีสภำพพร้อมใช้งำน

๘๒
1๐.7 ควบคุม กำกับ จัดทำทะเบียนกำรเบิกจ่ำยวัสดุสำนักงำนภำยในกลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
1๐.8 จัดทำ ควบคุมทะเบียนกำรลำของบุคลำกรในกลุ่ม และสรุปวันลำรำยงำนให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ
1๐.9 จัดหำเครื่องดื่มและอำนวยควำมสะดวกให้กับครู/ผู้บริหำรสถำนศึกษำที่มำติดต่อประสำนงำน
กับกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
1๐.10 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
**************************************
10. นำงสำวกิตติกำนต์ ประเที่ยง ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่ตำมมำตรฐำนตำแหน่งและ
มำตรฐำนวิทยฐำนะตำมที่ ก.ค.ศ. กำหนด ดังนี้
มีหน้ำที่รับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนทุกภำรกิจงำนของกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ทั้งภำรกิจ
หลัก ภำรกิจรอง ภำรกิจเสริม และภำรกิจอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย คำสั่ง ข้อบังคับ และ
ธรรมเนียมปฏิบัติของทำงรำชกำร ตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และรับผิดชอบ ในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่
ดังนี้
1. นิเทศ ติดตำม ส่งเสริม พัฒนำกำร และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ งำนในกลุ่มสำระวิทยำศำสตร์ ให้เป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผลต่อไป โดยมีขอบข่ำยตำมภำระ ดังนี้
1) กลุ่มงำนธุรกำร
(1) งำนสำรบรรณ
(2) งำนบริหำรทั่วไป
2) กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้
(1) งำนส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำกำรศึกษำพิเศษ
(2) งำนส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
(3) งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
(4) งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้
3) กลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
(1) งำนส่งเสริมกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
(2) งำนส่งเสริมและพัฒนำเครื่องมือวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
(3) งำนติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรวัด และประเมินผลกำรศึกษำ
(4) งำนทดสอบทำงกำรศึกษำ
4) กลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
(1) งำนส่งเสริม พัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
(2) งำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
5) กลุ่มงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำร และกำรจัดกำรศึกษำ
(1) งำนส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรนิเทศและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
(2) งำนส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ำยกำรนิเทศของเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และชุมชน
(3) งำนนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ของสถำนศึกษำ
(4) งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัยกำรพัฒนำระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ

๘๓
6) กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
(1) งำนส่งเสริมกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
(2) งำนตรวจสอบคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
(3) งำนส่งเสริมและประสำนงำนกำรประกันคุณภำพภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
(4) งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
7) กลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
(1) งำนพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศ
(2) งำนวำงแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
(3) งำนรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
2. เป็นหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ซึ่งมีภำระงำนในกำรนิเทศ ติดตำม ส่งเสริม และพัฒนำกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ ดังนี้
1 นิเทศ ติดตำม ส่งเสริม พัฒนำกำร และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ งำนในกลุ่มสำระวิทยำศำสตร์ ให้
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผลต่อไป โดยมีขอบข่ำยตำมภำระดังนี้
1) พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย
2) พัฒนำระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีกำร สื่อและเครื่องมือในกำรจัดกำรเรียนรู้ วิธีกำรวัดและ
ประเมินผล กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
3) วิเครำะห์ วิจัยกำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรนิเทศ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์
4) ให้กำรสนับสนุน ส่งเสริมครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ เพื่อขอปรับปรุงกำรกำหนด
ตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
2.2 รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม ดังนี้
1) โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิทยำศำสตร์
๒) โครงกำรโรงเรียนในฝัน
๓) โครงกำร KKU Smart Learning
2.3 รับผิดชอบกำรนิเทศ ติดตำมผล รำยงำนผล และประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำ ของโรงเรียนมัธยมศึกษำในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10 ทุกโรงเรียนและนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลเป็นกรณีพิเศษ ในสหวิทยำเขตพระนครคีรี จำนวน 6 โรงเรียน
2.4 สรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เมื่อเสร็จสิ้นงำน /โครงกำรและสิ้นปีงบประมำณ พร้อมนำเสนอผู้อำนวยกำร
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25 ที่
กำกับดูแล และผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10
2.5 ปฏิบัติงำนด้ำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
2.6 สรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เมื่อเสร็จสิ้นงำน /โครงกำร และสิ้นปีงบประมำณ พร้อมนำเสนอผู้อำนวยกำร
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10
ที่กำกับดูแลและผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10
2.7 ปฏิบัติงำนตำมภำระงำน โครงสร้ำง นโยบำยเร่งด่วน และงำนอื่นๆที่ได้รับหมำย
๓. เป็นหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ซึ่งมีภำระงำนในกำรนิเทศ ติดตำม ส่งเสริม และพัฒนำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ดังนี้

๘๔
๓.1 กำกับ ติดตำมผลกำรดำเนินงำนกลุ่มงำนต่ำงๆของกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำให้เป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิผล และประสิทธิภำพ โดยมีขอบข่ำยของงำน
1) พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ
2) พัฒนำระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีกำร สื่อและเครื่องมือในกำรจัดกำรเรียนรู้ วิธีกำรวัดและ
ประเมินผล กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
3) วิเครำะห์ วิจัยกำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรนิเทศ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ
4) ให้กำรสนับสนุน ส่งเสริมครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ เพื่อขอปรับปรุงกำร
กำหนดตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
๓.๒ รับผิดชอบกำรนิเทศ ติดตำมผล รำยงำนผล และประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำร
บริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนมัธยมศึกษำในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10 ทุกโรงเรียน
และนิเทศ ติดตำมและประเมินผลเป็นกรณีพิเศษโรงเรียนมัธยมศึกษำใน
๓.๓ รับผิดชอบโครงกำร / กิจกรรม ดังนี้
1) โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
2) ศูนย์ ERIC
3) โครงกำรพัฒนำครูด้ำนกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ (Boot Camps)
๔) โครงกำร KKU Smart Learning
๕) โครงกำร Education Hu
๓.๔ สรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เมื่อเสร็จสิ้นงำน /โครงกำร และสิ้นปีงบประมำณ พร้อมนำเสนอ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 10 ที่กำกับดูแล และผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10
๓.๕ ปฏิบัติงำนตำมภำระงำน โครงสร้ำง นโยบำยเร่งด่วน และงำนอื่นๆที่ได้รับหมำย
**************************************
11. นำงสำวพรธิพย์ ฐิรัตนบุรินทร์ ตำแหน่ง พนักงำนพิมพ์ดีด รับผิดชอบปฏิบัติงำนในหน้ำที่ ดังนี้
มีหน้ำที่ ปฏิบัติงำนธุรกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 10 (จังหวัดเพชรบุรี/ประจวบคีรีขันธ์/สมุทรสงครำมและสมุทรสำคร) ปฏิบัติงำนธุรกำร งำนสำร
บรรณ ระบบ My-office งำนบริกำรทั่วไป และปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้งำนต่ำงๆ ดำเนินไปได้
โดยสะดวกรำบรื่น ดังนี้
1. ปฏิบัติงำนธุรกำร งำนสำรบรรณ ระบบ My-office รับ – ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือ
เอกสำร ให้ ห น่ วยงำนที่เกี่ยวข้อง ศึกษำวิเครำะห์ สภำพของกลุ่ มและออกแบบระบบ
งำนสำรบรรณ ให้
เหมำะสมสอดคล้อง กับระบบงำนสำรบรรณของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10 เก็บและค้นหำ
หนังสือ กรอกแบบฟอร์มและร่ำงหนังสือโต้ตอบ ตรวจควำมถูกต้อง ควำมสวยงำม ควำมเรียบร้อยของเอกสำรและ
สิ่งพิมพ์ก่อนทำกำรพิมพ์ กำรบันทึกข้อมูล ตรวจสอบรหัสต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับกำรบันทึกข้อมูล ตรวจทำนกำรบันทึก
ข้อมูลซึ่งใช้กับแบบฟอร์มต่ำงๆ พิมพ์และคัดสำเนำหนังสือ เอกสำร
2. ติดต่อประสำนงำนกับบุคลำกรภำยในหน่วยงำนเดียวกันหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
เป็นไปด้วยควำมรำบรื่น ตลอดทั้งให้บริกำรและอำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำติดต่อรำชกำร

๘๕
3. ดำเนินกำรเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ ดูแล บำรุงรักษำให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน ตลอดจนดูแลรักษำมิให้
ชำรุดเสียหำย จัดทำทะเบียนกำรเบิก-จ่ำยและเก็บรักษำวัสดุเครื่องอุปกรณ์ต่ำงๆ ภำยในกลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
4. จัดเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดประชุมโครงกำรต่ำงๆและจัดทำรำยงำนผล
5. ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนแฟ้มเสนอจำกกลุ่มถึงผู้บังคับบัญชำตำมลำดับขั้น
6. ส่งหนังสือรำชกำรผ่ำนเว็บไซต์ของสำนักงำน ด้วยระบบ My-office
7. รับผิดชอบในกำรเก็บรักษำรวบรวมหนังสือรำชกำร คำสั่ง แนวปฏิบัติต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
8. ตรวจสอบหนังสือรำชกำรจำก สพฐ. ที่แจ้งผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
9. รับผิดชอบงำนเครือข่ำยประชำสัมพันธ์กลุ่มนิเทศฯ บันทึกภำพงำนประชุม/งำนโครงกำรต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทั้งทำหน้ำที่เขียนข่ำวหรือทำจดหมำยข่ำว คลิปข่ำว ส่งประชำสัมพันธ์เว็ปไซต์ สพม.เขต 10
10. ปฏิบัติงำนตำมคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรปฏิบัติกำรกำรนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำและโครงกำรต่ำงๆ
11. เสนอหนังสือและเวียนคำสั่งต่ำงๆให้หัวหน้ำกลุ่มงำนและประชำสัมพันธ์แจ้งบุคลำกรภำยในกลุ่มทรำบ
12. รับโทรศัพท์สำยในและสำยนอก/ส่งโทรสำร
13. ปฏิบัติงำนหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
**************************************
11. นำงสำวอังชุณำ ใหญ่หลวง ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร ปฏิบัติงำน กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำร
จัดกำรศึกษำ มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้
1 ศึกษำวิเครำะห์ สภำพของกลุ่มและออกแบบระบบงำนสำรบรรณ ให้เหมำะสมสอดคล้อง กับระบบงำนสำร
บรรณ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10
2 ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประชุมภำยในกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10
3 ประสำนงำนกับกลุ่มอื่นในสำนักงำน หน่วยงำนและสถำนศึกษำในงำนธุรกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำน
ของกลุ่ม
4 ประสำนกำรดำเนินงำนประชำสัมพันธ์ข้อมูล ข่ำวสำรและผลงำนของกลุ่มให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและ
ประชำชนทั่วไปทรำบ
5 ติดตำม นำเสนอแฟ้มต่อ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ / ผู้อำนวยกำรสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10
6 ดูแล บำรุงรักษำ วัสดุ ครุภัณฑ์ ภำยในกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ให้มีสภำพพร้อม
ใช้งำน
7 ควบคุม กำกับ จัดทำทะเบียนกำรเบิกจ่ำยวัสดุสำนักงำนภำยในกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
8 จัดทำ ควบคุมทะเบียนกำรลำของบุคลำกรในกลุ่ม และสรุปวันลำรำยงำนให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ
9 จัดหำเครื่องดื่มและอำนวยควำมสะดวกให้กับครู/ผู้บริหำรสถำนศึกษำที่มำติดต่อประสำนงำนกับกลุ่มนิเทศ
ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
10 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ให้ทุกคนปฏิบัติหน้ำที่ตำมคำสั่งนี้อย่ำงเคร่งครัด ไม่ให้เกิดควำมเสียหำยต่อรำชกำร

๘๖
โดยยึดถือประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นสำคัญ หำกมีงำนรำชกำรพิเศษหรือเร่งด่วน จะต้องให้ควำมร่วมมือช่วยกัน
รับผิดชอบเพื่อให้งำนที่ได้รับมอบหมำยสำเร็จเรียบร้อยทันกำหนดเวลำ หำกมีกำรหลีกเลี่ยงหรือจงใจไม่ปฏิบัติและให้
ควำมร่วมมือ ให้ถือว่ำกระทำผิดวินัยในกำรไม่ปฏิบัติตำมคำสั่งผู้บังคับบัญชำ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 5 เมษำยน พ.ศ.2561

(นำยนิกูล ประทีปพิชัย)
รองผู้อำนวยกำรเชี่ยวชำญสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10
รักษำรำชกำรแทนผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 10

๘๗

๘๘

