คู่มือปฏิบัติงาน
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
คู่มือปฏิบัตงิ านกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเล่มนี้ จัดทาขึ้นเพือ่ เป็นแนวทางในการดาเนินงานของศึกษานิเทศก์ของกลุ่มงานต่างๆ ซึ่ง
เป็นกลุ่มงานดาเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการ
บริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็น
ฐาน ส่งผลให้ ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของการศึกษา
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จะ
เป็นประโยชน์ต่อศึกษานิเทศก์ ทุกท่าน
คณะทางาน

สารบัญ
หน้า

คานา
สารบัญ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
แนวคิด
วัตถุประสงค์
ขอบข่ายภารกิจ
งานธุรการ
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา
แนวคิด
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กลุ่ ม นิ เ ทศ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
เป็ น กลุ่ ม งานดาเนิ น การเกี่ ยวกั บ การนิ เ ทศการศึ กษา วิเ คราะห์ วิ จั ย ติ ด ตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการ
บริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็น
ฐาน ส่งผลให้ ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายของการศึกษา
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา
๒. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและ
จัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
๓. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติ
๔. เพื่อส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ
๕. เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
๖. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา วิ จั ย และพั ฒ นาให้ เ ขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษา
มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ขอบข่ายภารกิจ
๑. งานธุรการ
๒. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
๒.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้
มีความสามารถพิเศษ
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. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

๕.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
๕.๒ งานส่ งเสริ มสนั บสนุ น เครื อข่ ายการนิ เทศของเขตพื้ นที่ การศึ กษา สถานศึ กษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน
๕.๓ งานนิ เ ทศ ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการบริ ห ารและการจั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
๕.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๖. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
๖.๑ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๖.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
๖.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
๖.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
๗. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
๗.๑ งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
๗.๒ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
๗.๓ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
งานธุรการ

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานและกระบวนการเรียนรู้

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

๑. งานธุรการ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วางแผนจั ด ระบบข้ อ มู ล สารสนเทศและการบริ ห ารงานของกลุ่ ม
ให้สามารถดาเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. ศึกษา วิเคราะห์ สภาพของกลุ่ม และออกแบบ ระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม และ
สอดคล้องกับ ระบบงานสารบรรณของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓. ดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม
๔. ประสานงานกับกลุ่มอื่นในสานักงาน
หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการ
ที่เกีย่ วข้องกับการบริหารงานของกลุ่ม
๕. ประสานการด าเนิ น งานประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารและผลงานของกลุ่ ม ให้ ค รู
บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ
๖. จัดทารายงานผลการดาเนินงานของกลุ่ม
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานเป็นระบบ สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗
๓. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๔. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.
๒๕๒๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๕. ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการประชาสั ม พั น ธ์ แ ละการข่ า วราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

กลุ่มงานพัฒนา
หลักสูตรการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานและ
กระบวนการเรียนรู้

งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาพิเศษ ผูด้ อ้ ยโอกาสและผูม้ คี วามสามารถ
พิเศษ
งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

๒.๑ งานส่ งเสริ มพั ฒนาหลั กสู ตรการศึ กษาปฐมวั ย การศึ กษาพิ เศษ ผู้ ด้ อยโอกาสและผู้ มี
ความสามารถพิเศษ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึ ก ษานโยบายของรั ฐ บาล กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน รวมทั้ ง วิ เ คราะห์ แ นวโน้ มและทิ ศ ทางในการจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย
การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
๒. ศึ ก ษาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย การศึ ก ษาพิ เ ศษ ผู้ ด้ อ ยโอกาส และผู้ มี
ความสามารถพิเศษ ทั้งในและต่างประเทศ
๓. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษามี ค วามพร้ อ มในการจั ด การศึ ก ษาปฐ มวั ย
การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของ
สถานศึกษา โดย
๓.๑ พัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาปฐมวัย
การศึ ก ษาพิ เ ศษ ผู้ ด้ อ ยโอกาส และผู้ มี ค วามสามารถพิ เ ศษ และด าเนิ น การวิ จั ย ในชั้ นเรี ย น
เพื่อพัฒนาหลักสูตรได้
๓.๒ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการจั ด ท าหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย การศึ ก ษาพิ เ ศษ ผู้ ด้ อ ยโอกาส และผู้ มี
ความสามารถพิเศษ
๔. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ
ผู้ ด้ อ ยโอกาส และผู้ มี ค วามสามารถพิ เ ศษ และให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ สถานศึ ก ษาในด้ า น
การพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ที่จัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ
ผู้ด้อยโอกาส และมีความสามารถพิเศษ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
นักเรียนก่อนวัยเรียน ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี
ความสามารถพิเศษได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง ในสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้โดยครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้ ความเข้าใจและมีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายและมีความทันสมัยอยู่เสมอ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึ ก ษาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๔ และมาตรฐาน
การเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๒. ศึ ก ษา รวบรวมข้ อ มู ล และจั ด ท าระบบสารสนเทศ รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม ให้ ส ถานศึ ก ษา
ดาเนินการดังนี้
๒.๑ ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร
๒.๒ รวบรวมข้ อ มู ล แหล่ ง เรี ย นรู้ แ ละภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ที่ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห าร
จัดการหลักสูตร
๓. พั ฒ นาครู ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในการจั ด ท าหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา
๔. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษาจั ด ท าหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา โดยการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน
เช่น
โรงเรียน
๒ ภาษา โรงเรียนตามแนวพุทธ โรงเรียนกีฬา โรงเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอัจฉริยะ
๖. ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย เช่ น Home
School
การศึกษาที่จัดในสถานประกอบการ ฯลฯ เป็นต้น
๗. ส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๘. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการ
วิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศภายใน
๙. ด าเนิ น การนิ เ ทศ ก ากั บ ติ ด ตามการพั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของ
สถานศึกษา และนาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
นักเรียนวัยเรียนทุกคนที่อยู่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการจัดการเรียนรู้โดยครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้ ความเข้าใจการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ และมี
ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔
๒.๓ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ

๑. ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๒. ดาเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๓. สนั บ สนุ น การศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร และการจั ด กระบวน
การเรียนรู้ของครู ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง
๔. เผยแพร่ ผ ลงานการศึ ก ษา วิ จั ย เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร และการพั ฒ นา
กระบวนการเรียนรู้
๕. นาผลการวิจัยไปกาหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวนการ
เรียนรู้
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สถานศึกษามีผลการศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๓. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา

กลุ่มงานวัดและ
ประเมิ นผล
การศึกษา

งานส่งเสริมและพัฒนาเครือ่ งมือวัดและประเมินผล
การศึกษา

งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
งานทดสอบทางการศึกษา

๓.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผล
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลใน
สถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๓. ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผล
ในสถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๔. จัดทาคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาสาหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. ครูและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ทั้งการวัดผลการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๒. การวัดผลและประเมินผลสอดคล้องตามแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม และตามสาระการเรี ย นรู้ ข อง
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล และนาผลการวัด
และประเมินผลไปพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๓.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา
๒. ศึกษา
วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดทาแล้ว คัดเลือกให้
เหมาะสมกับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

๓. จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการจั ด ท าและพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ วั ด และประเมิ น ผลให้
ครอบคลุมด้านต่อไปนี้
๓.๑ เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ
๓.๒ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๓.๓ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
๓.๔ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๓.๕ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และการ
เขียนสื่อความ
๔. บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
มี ค ลั ง เครื่ อ งมื อ วั ด และประเมิ น ผลระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของสถานศึกษา
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา
๒. ดาเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา
๓. จัดทารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา
๔. เผยแพร่ผล การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สถานศึกษามีการวัดผลและประเมินผลการศึกษาที่ถูกต้อง และมีคุณภาพ
กฎหมาย ระเบียบ และ เอกสาร ที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓.๔ งานทดสอบทางการศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย เกี่ ย วกั บ ระบบ วิ ธี ก าร เครื่ อ งมื อ วั ด และประเมิ น ผล
การศึกษา
๒. วางแผนการทดสอบทางการศึกษา ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ
ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. ก าหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึ ก ษา ให้ ส อดคล้ อ งตามที่ ก ระทรวง
ศึกษาธิการและสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติกาหนด
๔. ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

๕. ด าเนิ น การทดสอบทางการศึ ก ษาและให้ บ ริ ก ารสอบวั ด ความรู้ ความสามารถ
ให้กับนักเรียน
๖. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา
๗. จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
มี ค ลั ง ข้ อ สอบมาตรฐานการศึ ก ษาระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษา และมี
ข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

๔. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริ ม
พัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา

งานส่งเสริมพัฒนาสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา

งานศึกษา ค้ นคว้ า วิเคราะห์ วิจยั การพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

๔.๑ งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึกษา ความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
๒. ดาเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพื่อ
สนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา
๓. ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มี ความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยี
๔. นิ เ ทศติ ด ตาม และประเมิ น ผลการพั ฒ นาสื่ อ นวั ต กรรม และเทคโนโลยี ท าง
การศึกษา เพื่อนาผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
๕. ประสานความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนในการส่ ง เสริ ม การใช้ สื่ อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๖. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สถานศึกษามีสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างคุ้มค่า
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔.๒ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ทาง
การศึกษา
๒. วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานศึกษา
๓. ส่ งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาที่ดาเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่ อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย นาไปใช้
และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

ผลสาเร็จที่คาดหวัง
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง ได้ศึกษาและนาผลการวิเคราะห์วิจัยไปใช้ใน
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๕. กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัด
กระบวนการเรียนรู้

กลุ่มงานนิ เทศ
ติ ดตามและประเมิ นผล

งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพืน้ ที่
การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและชุมชน

๕.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. รวบรวม จัดทา ระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัด
กระบวนการเรียนรู้
๒. ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
๓. จัดทาแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้
๔. ดาเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ โครงการเป็นฐาน ดังนี้
๔.๑ การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ายบริหารเป็นหลักในการนิเทศ
ภายใน ส่ ง เสริ ม ครู เ ป็ น ผู้ ส ร้ า งกั ล ยาณมิ ต ร นิ เ ทศภายใน ส่ ง เสริ ม เครื อ ข่ า ยการนิ เ ทศ
ครู ต้ น แบบ ครู แ กนน า ผู้ ป กครอง ชุ ม ชน และภู มิ ปั ญ ญา ส่ ง เสริ ม การนิ เ ทศภายนอก รวมทั้ ง
ส่งเสริมการนิเทศที่มีการรวมพลังจากทุกฝ่าย
๔.๒ การนิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน เช่น โครงการนาร่อง (Pilot
Study)
โครงการร่วมพัฒนา (Joint Project) เป็นต้น
๕. จัดทาสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่ประสบผลสาเร็จ
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สถานศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
๕.๒ งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและชุมชน

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ประสานการจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นที่
การศึกษา
๒. จัดทาแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา
๓. ด าเนิ น การและร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยการนิ เ ทศ
ในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย
๓.๑ พัฒนาห้องเรียน หรือสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
๓.๒ จัดตั้งและดาเนินการในรูปแบบของเครือข่ายชุมชน
๓.๓ จัดเวทีวิชาการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๓.๔ จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนนา ครูต้นแบบ ครูแห่งชาติ เป็นต้น
๔. จัดท าสรุปรายงาน และเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ
หรือรูปแบบ
เครือข่ายการนิเทศ
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาจากองค์กรเครือข่ายอย่างเป็นระบบ
๒. หน่วยงาน ชุมชน องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๕.๓ งานนิ เ ทศ ติ ดตาม ตรวจสอบและประเมิน ผลการบริ หารและการจัด การศึก ษาขั้ น
พื้นฐานของสถานศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
๒. ศึกษาวิเคราะห์และจัดทาเกณฑ์ ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ ในการบริหารและการจัด
การศึกษา
๓. ด าเนิ น การนิ เ ทศ ติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลการบริ ห ารและการจั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
๔. สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดทารายงานเผยแพร่
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษา น าผลการรายงานไปใช้ ใ นการพั ฒ นา
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
๕.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญ หาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัด
การศึกษา
๒. ดาเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๒.๑ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๒.๒ การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
๒.๓ การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ
๓. สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม และเผยแพร่ ก ารวิ เ คราะห์ วิ จั ย เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาระบบ
การบริหารและการจัดการศึกษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบการบริหารและ
การจัดการศึกษา และนาผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๖. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริ ม
พัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพ
การศึกษา

งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั มาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา

๖.๑ งาน ส่งเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึ ก ษาระบบหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร การประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาตลอดจน
กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒. ศึ ก ษา ค้ น คว้ า หลั ก การ แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ยวกั บ การจั ด ท ามาตรฐาน
การศึ ก ษา แล้ ว น ามาวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บกั บ มาตรฐานการศึ ก ษาชาติ แ ละระดั บ เขตพื้ น ที่
การศึกษา
๓.
ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน
๔. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษาก าหนดมาตรฐานระดั บ สถานศึ ก ษา ให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน /ท้องถิ่น รวมทั้งการกาหนดตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์ในการแปลผลและตัดสินการผ่านมาตรฐานพร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง
สถานศึกษาด้วยกัน
๕. ร่ ว มก าหนดกลยุ ท ธ์ ใ นการพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพทั้ ง ระดั บ เขตพื้ น ที่
การศึกษา และระดับสถานศึกษา
๖. ส่งเสริม ให้ส ถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมี
หลักการและแนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา
๗. นิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สถานศึกษามีความสามารถในการจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ องระบบ
ภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕

หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพ

๖.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. จัดทาระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๒. นิเทศ สถานศึกษา เพื่อให้สามารถดาเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง
๓. ร่ ว มกั บ สถานศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ผ ลการประเมิ น เพื่ อ หาจุ ด พั ฒ นาและน ามาเป็ น
แนวทางในการปรับปรุงสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
๔. จัดตั้งคณะทางานเพื่อรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์อย่างเป็นระบบ
๕. จั ด ตั้ ง คณะกรรมการระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ด าเนิ น การตรวจสอบ วิ เ คราะห์
ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา เพื่ อ ก าหนดนโยบายในการพั ฒ นาการประกั น
คุณภาพภายในสถานศึกษา
๖. จัดทาระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
๗. จั ด ท าเอกสารเผยแพร่ ตั ว อย่ า งสถานศึ ก ษาที่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น มาตรฐาน
จากคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๘. นิเทศ ติดตาม กากับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง ในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาได้ รั บ การตรวจสอบคุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา ทั้งโดยวิธีการประเมินตนเอง และจากคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕
๖.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษาประเมิ น ตนเอง และจั ด ท ารายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษา
๒. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดทารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา
๓. ประสานงานกั บ สถานศึ ก ษาที่ มี ค วามพร้ อ มรั บ การประเมิ น ภายนอก เพื่ อ เสนอ
รายชื่อสถานศึกษาต่อสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
๔. ประสานงานกับสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อ
ถึงกาหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา

๕. ประสาน ติ ด ตามผลการประเมิ น ภายนอก เพื่ อ น ามาใช้ ป ระโยชน์ ใ นการจั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเรื่ อ งระบบหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพ
ภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕
๖.๔ ง า น ก า ร ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า วิ เ ค ร า ะ ห์ วิ จั ย ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ ก า ร ป ร ะ กั น
คุณภาพการศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย มาตรฐานการประกั น คุ ณ ภ าพภายในและภายนอก
สถานศึกษาของแต่ละหน่วยงาน
๒. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และหรื อ ร่ ว มกั บ สถานศึ ก ษาด าเนิ น การวิ จั ย มาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา
๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานาผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษามาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๔. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา
๕. นิ เ ทศ ติ ด ตาม การวิ จั ย มาตรฐานและการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถานศึกษาและนาผลมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สถานศึกษาทุกแห่งนาผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาใช้ในการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑ . พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเรื่ อ งระบบหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพ
ภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕
๓. มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓

๗. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

กลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการ
ติ ดตาม ตรวจสอบ
ประเมิ นผล และ
นิ เทศการศึกษา

งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา
งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา

๗.๑ งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ดาเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และ
บริหารงานทั่วไป ของเขตพื้นที่การศึกษา
๒. รวบรวม วิ เ คราะห์ และบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ทางด้ า นวิ ช าการ ด้ า นบริ ห ารงานบุ ค คล
ด้านบริหารงานงบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป ในระบบฐานข้อมูล
๓. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
๔. เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและ Internet
๕. รายงานผลการวิเคราะห์ ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. ข้อมู ล พื้ นฐานด้า นวิช าการ ด้ านบุคลากร ด้า นงบประมาณ และบริห ารงานทั่ วไป
เป็นปัจจุบันและมีสภาพพร้อมใช้งาน
๒. เขตพื้นที่การศึกษามีข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
๗.๒ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. รวบรวม วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาใน
เขตพื้นที่การศึกษา
๒. จัดทาแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๓. เสนอแผนยุท ธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา

๔. ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
เพื่อดาเนินการตามแผน
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา มี แ ผนการติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผลและนิ เ ทศ
การศึกษา
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒
๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
๓. กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การดาเนินงานของ
คณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษาพ.ศ.
๒๕๔๖
๗.๓ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การบริหารและการจัดการศึกษา
๒. จัดทาสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูล
การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
๒. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ใ ช้ ป ระโยชน์ จ ากการรายงานผลเพื่ อ วางแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
๒. ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการตรวจราชการของผู้ ต รวจรา ชการ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙

ภาคผนวก

คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
ที่ 32/2559
เรื่อง การแต่งตั้งและกาหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของข้าราชการกลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
เนื่องด้วยมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรในกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึ ก ษา ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครพนม เขต 2 ใหม่ ท าให้ ห น้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบเดิมเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้การปฏิบัติราชการในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 มี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบปฏิ บั ติ ง านอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเรี ย บร้ อ ยรวดเร็ ว มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ
อาศัย อ านาจตามความในมาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง แห่ง พระราชบัญ ญั ติ
ระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 จึ งยกเลิกคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครพนม เขต 2 ที่ 425/2557 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 เฉพาะกลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาและให้ใช้กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตามคาสั่งฯ ต่อไปนี้แทน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายสถาพร ชูทองรัตนะ ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญ
การพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่
รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) อานวยการ ให้คาปรึกษา ดูแล ติดตามการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์และ
เจ้าหน้าที่ในกลุ่มนิเทศฯ ให้สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพบังเกิดผลดีต่อทางราชการ
2) พิจารณา กลั่นกรองงาน และบันทึกความเห็นอิงระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้องก่อนนาเสนอผู้บังคับบัญชา
3) ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
4) สรุปรายงานผล เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานในกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บงั คับบัญชามอบหมาย

การปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ในกรณีทผี่ ู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ไม่อยู่หรือ
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงขอให้บุคคล
ดังต่อไปนี้
ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลาดับ
1. นางวิไลวรรณ สิทธิ ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการ
พิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาคนที่ 1 กรณี
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
2. นายทนงชัย บัวทอง ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการ
พิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาคนที่ 2 กรณี
ผู้อานวยการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ไม่อยูห่ รือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
3. สิบเอกไกรทอง ต่ออานาจ ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์
ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
คนที่ 3 กรณีผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
ด้านที่ 1 งานประสานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
ด้านที่ 2 งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียน
1. นายอดุลย์ ไพรสณฑ์ ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการ
พิเศษปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ โดย
พิจารณา กลั่นกรองงาน ดูแลให้คาปรึกษา ติดตามการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงานและ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
1) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร
1.1) ศึกษานโยบาย แผนงาน และยุทธศาสตร์ในพัฒนาการบริหารจัดการ
หลักสูตร การพัฒนาและใช้หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพครูและผู้เรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
1.2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น
1.3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรและประเมินผลการใช้
หลักสูตร
1.4) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูให้ศึกษา วิเคราะห์
วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

1.5) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูเพื่อพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาโดยใช้ข้อมูลจากการนิเทศ การวิจัย การประเมินผลการใช้หลักสูตร การประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนระดับชั้นเรียนและระดับสถานศึกษา
1.6) นิเทศ กากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะนาผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอนเพื่อให้เกิดการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีคณ
ุ ภาพ
1.7) นาผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รวมทั้งกาหนดยุทธศาสตร์และนโยบายในการบริหารจัดการหลักสูตรในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา
1.8) ส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่ความรู้และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
2) งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้
2.1) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูให้ศึกษา วิเคราะห์
วิจัยเพื่อพัฒนาการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตรโดยใช้ข้อมูลจากการวิจัย
ปฏิบัติการและติดตามผลการใช้หลักสูตร การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการนิเทศภายใน
2.2) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผบู้ ริหารสถานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อการ
บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูทาวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
2.4) นิเทศ กากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะนาผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอนเพื่อให้เกิดการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ
2.5) นาผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนคุณภาพครูและคุณภาพ
นักเรียนในระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษา
2.6) ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ความรูแ้ ละจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนโครงการกิจกรรมที่
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับการศึกษาข้นพื้นฐาน การศึกษา
พิเศษ
3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.1) ประสานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.2) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
3.3) ให้คาปรึกษาแนะนาเสนอแนะ ติดตามการปฏิบัติงานในงานศึกษา
วิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้
4) รับผิดชอบโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
5) รับผิดขอบโครงการพัฒนาภาษาไทย
6) จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

7) รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามลาดับ
8) รับผิดชอบกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายค้อพัฒนา และเครือข่ายลาน้าทวย
9) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามทีผ่ ู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. นางอุไรวรรณ เคนไชยวงศ์ ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญ
การพิเศษ รับผิดชอบงานและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1) ประสานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1) วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระ
การเรียนรู้แกนกลางทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
1.2) ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนรู้
แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนวทางการวัดและประเมินผล แนวทางการวัดและประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน รวมทั้งศึกษาสภาพ บริบททางสังคม
ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
1.3) ดาเนินการจัดทากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นด้วยกระบวนการทางาน
แบบมีส่วนร่วม และเผยแพร่ให้สถานศึกษาในสังกัดนาไปใช้ในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
1.4) ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1.5) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และความต้องการ จุดเน้นของ
สถานศึกษาด้วยกระบวนการทางานแบบมีส่วนร่วม
1.6) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา และชุมชนอย่างสม่าเสมอเพื่อร่วมมือช่วยเหลือกันในการพัฒนาและใช้
หลักสูตรสถานศึกษา
1.7) นิเทศ กากับ ติดตาม ให้คาแนะนา ช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนเพื่อให้เกิดการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.1) ประสานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
2.3) งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร ให้คาปรึกษาแนะนา
เสนอแนะ ติดตามการปฏิบัติงานในงานศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและ
กระบวนการเรียนรู้
3) รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน และการเตรียมความ
พร้อมสู่

ประชาคมอาเซียนในศตวรรษที่ 21
4) รับผิดชอบกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ สุขศึกษาและพลศึกษา และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ตามลาดับ
5) รับผิดชอบกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายตาบลนาคา
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามทีผ่ ู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. นางนิภาวรรณ เดชบุญ ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญ
การพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานประสานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ดังนี้
1) งานประสานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษา
1.1) วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่างๆ อาทิ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ทิศทางการพัฒนา
การศึกษาปฐมวัย รวมทั้งศึกษาศึกษาสภาพปัญหาบริบททางสังคมและความต้องการของท้องถิ่น
ชุมชน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ในอนาคต
1.2) ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาผูบ้ ริหารโรงเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
1.3) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ด้วยกระบวนการทางานแบบมีส่วนร่วม
และนาไปใช้จดั ประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกด้านอย่างสมดุล
1.4) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา และชุมชนอย่างสม่าเสมอเพื่อร่วมมือช่วยเหลือกันในการพัฒนา และใช้
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
1.5) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ที่จัดการศึกษาปฐมวัย เช่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมการศาสนา สานักงานตารวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น
1.6) นิเทศ กากับ ติดตาม ให้คาแนะนา ช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนเพื่อให้เกิดการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้มคี ุณภาพ
2) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ดังนี้
2.1) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและ
แหล่งข้อมูลต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย นโยบายและแผนจัด
การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ
2.2) ประสานงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการ
จัดการศึกษา สาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษในรูปแบบที่เหมาะสม

2.3) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษาพิเศษ ให้สามารถบริหารจัดการและ
วางแผนจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
2.4) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา และชุมชนอย่างสม่าเสมอ เพื่อร่วมมือช่วยเหลือกันในการดาเนินการจัด
การศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
2.5) ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ เช่น สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2.6) ดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะนาผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนเพื่อให้เกิดการปรับปรุง/พัฒนาแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสาหรับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษให้มีคุณภาพ
3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.1) ประสานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.2) ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางอาเซียน
3.3) การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง (ภาษา
เวียดนาม)
3.4) ส่งเสริม พัฒนา ให้คาปรึกษา แนะนา เสนอแนะ ติดตามการ
ปฏิบัติงานในงานศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้
3.5) งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร
4) รับผิดชอบการจัดการศึกษาและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระดับปฐมวัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามลาดับ
5) รับผิดชอบกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายร่มสนธ์ และเครือข่ายห้วยโคน
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามทีผ่ ู้บังคับบัญชามอบหมาย

กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา
1. สิบเอกไกรทอง ต่ออานาจ ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์
ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา โดยพิจารณา
กลั่นกรองงาน ดูแลให้คาปรึกษา ติดตามการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงาน และรับผิดชอบ
การปฏิบัติงาน ดังนี้

1) งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผล การศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1.1) ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนระดับสถานศึกษาและระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1.2) ประสานความร่วมมือระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1.3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1.4) กาหนดวิธีการและพัฒนา/จัดทาเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานสาหรับใช้
ประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1.5) ดาเนินการประเมินคุณภาพของผู้เรียนของสถานศึกษาในสังกัดใน
รูปแบบของคณะกรรมการ
1.6) วิจัย พัฒนา และประเมินผลการดาเนินงานด้านการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา และระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อนาผลมาใช้ในการ
วางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
2.1) งานวิจยั พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการ
วัดผลและประเมินผลการศึกษาระดับชาติ ระดับชั้นเรียน และสถานศึกษา
2.2) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการ
วัดผลและประเมินผล
3) รับผิดชอบโครงการพัฒนาการคิดระดับสูงทางคณิตศาสตร์ โครงการงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ
4) รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย
ตามลาดับ
5) รับผิดชอบกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายโพนทองนาเข และเครือข่ายแพงลาโขง
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามทีผ่ ู้บังคับบัญชามอบหมาย

2. นางวิไลวรรณ สิทธิ ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการ
พิเศษ
มีหน้าทีร่ ับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษาระดับชาติ
1.1) ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนระดับชาติ

1.2) ประสานความร่วมมือระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ เช่น สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) สานักทดสอบทางการศึกษา
1.3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ
1.4) ดาเนินการประเมินคุณภาพของผู้เรียนตามแนวทางที่
กระทรวงศึกษาธิการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือสานักทดสอบทางการศึกษากาหนด
1.5 รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติต่อหน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ต่อสถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษานาไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
1.6 นาผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติมาใช้เป็นข้อมูลในการ
วางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
2.1) งานวิจัยพัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการ
วัดผล
และประเมินผลการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา
2.2) โครงการพัฒนาการคิดระดับสูงทางวิทยาศาสตร์
2.3) โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ
ภูมิภาค และประเทศ
2.4) โครงการพัฒนาครู การใช้หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2.5) โครงการ กระบวนการวิจัยเพื่อปฏิรูปการเรียนการสอนแบบเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยเน้นวิธีการสอนแบบ PBL RBL และ BBL ของมหาวิทยาลัยนครพนม
3) รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และปฐมวัยตามลาดับ
4) รับผิดชอบกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายพระธาตุประสิทธิ์รวมใจ และเครือข่ายนางัว
5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามทีผ่ ู้บังคับบัญชามอบหมาย

3. น.ส.อรปภา กวดวงศ์ษา ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญ
การพิเศษ มีหน้าทีร่ ับผิดชอบ การปฏิบัติงาน ดังนี้
1) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกีย่ วกับการวัดผลและ
ประเมินผลระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา
1.1) ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ของสถานศึกษารวมทั้งแนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.2) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร และการเทียบโอนผล
การเรียน
1.3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผบู้ ริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรใน
สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตลอดจนความเข้าใจในเทคนิค
วิธีการวัดและประเมินรูปแบบต่างๆ โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง
1.4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาเครื่องมือที่เป็นมาตรฐาน
บริหารจัดการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ
1.5) ส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.6) ประสานให้มีการดาเนินการสอนซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผล
การเรียนของผู้เรียน
1.7) นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และให้คาปรึกษาให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา
ครู และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการจัดทาเอกสาร
หลักฐานการศึกษา
1.8) วิจัย พัฒนา และประเมินผลการดาเนินงานด้านการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ระดับชัน้ เรียนและสถานศึกษาเพื่อนาผลมาใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
2.1) งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการ
วัดผลและประเมินผลการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ
2.2) โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2.3) โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ
ภูมิภาคระดับประเทศ
2.4) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะชีวิต
2.5) โครงการ สร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น
2.6) การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
3) รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ
ตามลาดับ
4) รับผิดชอบกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายหนองแวง
5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามทีผ่ ู้บังคับบัญชามอบหมาย
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

1. นางพิสมัย ราชชมภู ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการ
พิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยพิจารณา
ให้คาปรึกษา กลั่นกรองงาน ดูแลติดตามการปฏิบตั ิงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงาน รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
1) งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
1.1) ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทางการปฏิบัติ ตลอดจนกฎเกณฑ์
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
1.2) ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดทา
มาตรฐานการศึกษา แล้วนามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษา
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และมาตรฐานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง
1.4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินการตามกฎกระทรวง
พ.ศ.2553 ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน/ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง รวมทั้งการกาหนดตัว
บ่งชี้ เกณฑ์ในการแปลผล การตัดสินการผ่านมาตรฐาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง
สถานศึกษา
1.5) ร่วมกาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขต
พื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา
1.6) นิเทศ ติดตาม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
1.7) สรุปรายงานผลการดาเนินงาน และจัดทาเอกสารเผยแพร่ผลการดา
เนินงาน/วิธีการปฏิบัติที่ดี
1.8) ศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.
2) งานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
2.1) วางแผนและจัดทาระบบการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการ
จัดการศึกษาระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2.2) นิเทศ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถดาเนินการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3) ดาเนินการตรวจสอบประเมินคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาทุกแห่ง อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปีการศึกษา นิเทศติดตามประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง วิเคราะห์ ผลการตรวจสอบ การประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อกาหนด
นโยบายในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

2.4) ดาเนินการให้ความช่วยเหลือ พัฒนาสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์อย่างเป็นระบบทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
2.5) จัดทา จัดหา เผยแพร่ ระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.6) ประสานงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ส่งเสริม
สถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
2.7) สรุปรายงานผลการดาเนินการ จัดทาเอกสาร เผยแพร่ผลการปฏิบัติที่
เป็นเลิศ และนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
2.8) ศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการวัดและประเมินผล
3) รับผิดชอบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการพัฒนาสมอง (BBL)
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4) รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
5) รับผิดชอบการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ตามลาดับ
6) รับผิดชอบกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายท่าจาปา
7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามทีผ่ ู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. นายสมานชัย สุวรรณอาไพ ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์
ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
1.1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกของแต่ละหน่วยงาน
1.2) ส่งเสริม สนับสนุนและ/หรือร่วมกับสถานศึกษาดาเนินการวิจัย
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
1.3). ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานาผลการวิจัยมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.4) รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา
1.5) นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาและนาผลมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.6) ศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.

2) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่หลักสูตรท้องถิ่น โครงการเกี่ยวกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา/กิจกรรมค่ายเยาวชนในบริบทแม่นาสงคราม
้
โครงการควายเข้า
สู่สถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์การศึกษากับการจัดการภูมิปัญญา
และการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น งานที่ประสานมาจากหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมประเพณี
สังคมและสิ่งแวดล้อม
3) รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ิลปะ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามลาดับ
4) รับผิดชอบกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายชายโขง และเครือข่ายไชยบุรี
5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามทีผ่ ู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. นายอภิวัฒน์ชัย ละมุลมอญ ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญ
การพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
1) ประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก
1.1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง จัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาที่เป็นรายงานประจาปี
1.2) ให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อขอรับการประเมินภายนอก (ซ้า) ตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
1.3) จัดทาข้อมูลสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก
ประสานงานกับสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก จากสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
1.4) ประสานงานกับสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา
(สมศ.) ในการตรวจสอบข้อมูล ผลการประเมินคุณภาพ เพื่อให้ได้ผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกที่ถูกต้องและนาผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
1.5) จัด/ส่งเสริมให้บุคลากรของสถานศึกษาอบรม สัมมนา พัฒนาเกี่ยวกับ
การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
1.6) นิเทศ ติดตาม กากับ สถานศึกษาในการดาเนินการจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา ให้พร้อมรับและผ่านมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก
1.7) สรุปรายงาน สังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อเผยแพร่
และนาไปใช้ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.8) ศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ.
2) รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสุขศึกษาและพล
ศึกษา ตามลาดับ

3) รับผิดชอบกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายเวินพระบาทรามราช
4) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามทีผ่ ู้บังคับบัญชามอบหมาย
กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
1. นายพงศักดิ์ เอกจักรแก้ว ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์
ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา รับผิดชอบงาน
และปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1) ให้คาปรึกษา แนะนา เสนอแนะ ติดตามการปฏิบัติงานในกลุ่มงานนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
2) งานศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยการพัฒนาการนิเทศการบริหารและการจัด
การศึกษา
2.1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศ
ระบบบริหาร และการจัดการศึกษา
2.2) ดาเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการบริหารและการจัด
การศึกษา
2.2.1) การพัฒนาการนิเทศระบบบริหารและการจัดการศึกษา
2.2.2) การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ
2.2.3) การใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการนิเทศระบบบริหาร
การจัดการศึกษา และเครือข่ายนิเทศ
2.3) สนับสนุน ส่งเสริมและเผยแพร่การวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับการ
พัฒนาการนิเทศระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
2.3.1) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี
2.3.2) จัดคลังความรู้รูปแบบวิธีการนิเทศการบริหารและการจัด
การศึกษาทีด่ ี
3) รับผิดชอบโครงการนิเทศการจัดการศึกษาเต็มพิกัด
4) รับผิดชอบงาน ประสานความร่วมมือ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อื่น
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ
4) รับผิดชอบดาเนินการ นิเทศ กากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะนาผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนเพื่อให้เกิดการปรับปรุง/พัฒนาแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสาหรับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษให้มีคุณภาพ
5) รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์
6) รับผิดชอบกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายเสียวเหล่าพัฒนา
7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามทีผ่ ู้บังคับบัญชามอบหมาย

2. นายบุรินทร์ วรรณวงศ์ ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญ
การพิเศษ รับผิดชอบงานและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1) งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
1.1) ประสานการจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศ
ในเขตพื้นที่การศึกษา
1.2) จัดทาแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
1.3) ดาเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการ
นิเทศในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย
1.3.1) พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หรือสถานศึกษาให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้
1.3.2) จัดเวทีวิชาการ เผยแพร่นวัตกรรมองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1.3.3) จัดตั้งเครือข่าย สถานศึกษา เครือข่ายชุมชนเพื่อการเรียนรู้
1.3.4) จัดตั้งเครือข่ายบุคคล ครูแกนนา ครูต้นแบบ ชมรมครู ชมรม
ผู้บริหาร ชมรมบุคลากรทางการศึกษา
1.4) จัดทาสรุปรายงานและเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือ
รูปแบบ เครือข่ายนิเทศ และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ
2) รับผิดชอบโครงการโรงเรียนขนาดเล็ก
3) รับผิดชอบโครงการโรงเรียนดีศรีตาบล
4) คณะนิเทศตรวจราชการที่ 11 (Roving Team) รับผิดชอบจังหวัดสกลนครนครพนม
5) รับผิดชอบโครงการนิเทศการจัดการศึกษาเต็มพิกัด
6) รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ และ
ภาษาไทย ตามลาดับ
7) รับผิดชอบกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายนาทม และเครือข่ายหนองซนดอนเตย
8) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามทีผ่ ู้บังคับบัญชามอบหมาย
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1. นายทนงชัย บัวทอง ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการ
พิเศษปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางศึกษาโดย
พิจารณา กลั่นกรองงาน ดูแลให้คาปรึกษาติดตามการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุม่ งาน
รับผิดชอบงานและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางศึกษา
1.1) ศึกษาความต้องการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.2) ดาเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา รวมทั้ง
สื่อต้นแบบของหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา
1.3) ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถ
ในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.4) นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา เพื่อนาผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
1.5) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริม
การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.6) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
1.7) ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
1.8) วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา
1.9) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาที่ดาเนินการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์
วิจัย
ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน ผลการวิเคราะห์ วิจัย นาไปใช้และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
3) รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล การแข่งขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
4) รับผิดชอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่ออิเลคทรอนิกส์ เพือ่ ยกระดับ
คุณภาพการเรียนการสอน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
5) รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(DLIT) ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
6) คณะทางานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(DLIT) ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7) คณะวิทยากรหลักโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8) คณะวิจัยโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(DLIT)
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9) คณะติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(DLIT) ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

10) รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ และ
ภาษาไทย
ตามลาดับ
11) รับผิดชอบกลุ่มเครือข่ายนาขมิ้น โพนบก นาใน
12) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. นายชวลิต ศรีพวงผกาพันธุ์ ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์
ชานาญการพิเศษ รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา
1.1) ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
1.2) วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา
1.3) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาที่ดาเนินการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์
วิจัย
ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน ผลการวิเคราะห์ วิจัย นาไปใช้และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
2) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
3) โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนรู้
เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
4) รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์
และ
สุขศึกษาและพลศึกษา ตามลาดับ
5) รับผิดชอบกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายสามผง บ้านข่า ท่าบ่อ
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามทีผ่ ู้บังคับบัญชามอบหมาย

3. น.ส.วราภรณ์ วงศ์ตาขี่ ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญ
การพิเศษ รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา
1.1) ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา

1.2) วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา
1.3) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาที่ดาเนินการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์
วิจัย
ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน ผลการวิเคราะห์ วิจัย นาไปใช้และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
2) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
3) โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนรู้
เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
4) รับผิดชอบโครงการกิจกรรมที่สนองกลยุทธ์และนโยบาย สพฐ. โครงการพัฒนา
สื่อเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน
5) รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากลการแข่งขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
6) รับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามลาดับ
7) รับผิดชอบกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายลุ่มน้าสงคราม
8) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามทีผ่ ู้บังคับบัญชามอบหมาย
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
1. นายอภิวัฒน์ชัย ละมุลมอญ ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์
ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา โดยพิจารณา กลั่นกรองงาน ให้คาปรึกษา ติดตามการ
ปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงาน และปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
ดังนี้
1) กาหนดขอบข่ายของข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ
และบริหารทั่วไปของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยศึกษาจากนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจาปี รายงานผลการปฏิบัติงาน จากกลุ่มต่างๆในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดทาระบบข้อมูล สารสนเทศ
3) ตรวจสอบข้อมูลและสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน
4) เผยแพร่ข้อมูลเป็นเอกสารและทาง Internet ในระบบเครือข่ายและสถานศึกษา
ในเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
5) รายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ที่เป็นข้อมูลและสารสนเทศ ต่อคณะกรรรม
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ถึงจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามทีผ่ ู้บังคับบัญชามอบหมาย

2. นายสถาพร ชูทองรัตนะ ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการ
พิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
1) การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและการนิเทศการศึกษา
1.1) วิเคราะห์ผลการบริหารและการจัดการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป ให้เห็นจุดเด่น จุดที่
ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
1.2) กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ในแผนพัฒนาคุณภาพ
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา
1.3) นาเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและการ
นิเทศการศึกษา ต่อคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
1.4) แจ้งแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศ
การศึกษาให้กลุ่มต่างๆ นาไปสู่การดาเนินการตามแผน
1.5) ประสานงานกับคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศ
การศึกษา เพือ่ ดาเนินการตามแผนและแก้ไขการดาเนินงานระหว่างการปฏิบัติ
2) รับผิดชอบโครงการโรงเรียนในฝัน โรงเรียนมาตรฐานสากล
3) คณะนิเทศตรวจราชการที่ 11 (Roving Team) รับผิดชอบจังหวัดสกลนครและ
นครพนม
4) รับผิดชอบโครงการนิเทศการจัดการศึกษาเต็มพิกัด
5) งานวิจัยทางการศึกษาและงานวิจัยอื่น
6) รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ภาษาต่างประเทศ และ
ศิลปะ ตามลาดับ
7) รับผิดชอบกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายอุเทนโนนตาล
8) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามทีผ่ ู้บังคับบัญชามอบหมาย

3. นายพงศักดิ์ เอกจักรแก้ว ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญ
การพิเศษ รับผิดชอบงานและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1) งานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผล
1.1) นาแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและการนิเทศ
การศึกษา มากาหนดจุดเน้น วิธีการ เครื่องมือและคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและ
นิเทศการศึกษา

1.2) นาเสนอแนวทางจุดเน้น วิธีการ เครื่องมือและคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศ ต่อคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา
1.3) ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและการนิเทศตามแนวทางของ
คณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศ
1.4) รวบรวม ประมวล และวิเคราะห์ข้อมูลจากการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินและการนิเทศ
1.5) จัดทารายงานผลการติดตามตรวจสอบประเมินและการนิเทศต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา
1.6) เผยแพร่ายงานผลการติดตามตรวจสอบประเมินและการนิเทศต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษาต่อ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามทีผ่ ู้บังคับบัญชามอบหมาย
กลุ่มงานธุรการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. นางนิภาวรรณ เดชบุญ ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญ
การพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มี
หน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) ควบคุมกากับและเร่งรัดงานธุรการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา
1.1) ให้คาปรึกษา แนะนาและกากับ ดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
งานธุรการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทุกคนให้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย
1.2) ประสานงานและอานวยความสะดวกกับกลุ่มงานอื่นๆ ในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มาติดต่อราชการเพื่อให้การปฏิบัติ งาน
ธุรการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
1.3) พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการบันทึกของ
เจ้าหน้าที่ตลอดจนให้ความเห็น ในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง นาเสนอผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาและผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
2) จัดทาคาสั่งแบ่งงานของบุคลากรในกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา
3) ควบคุมการ รับ–ส่ง หนังสือราชการ
4) ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุและดูแลการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ภายในกลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
5) งานสารบรรณของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

5.1) ศึกษา วิเคราะห์ สภาพของกลุ่มนิเทศฯ และออกแบบระบบงานสาร
บรรณ
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
5.2) ดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่มและจัดทาบันทึก/รายงาน
การประชุม
5.3) รับผิดชอบการเบิกจ่ายพัสดุและดูแลการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ภายในกลุ่ม
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
5.4) เสนอและติดตามแฟ้มงานเสนอต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
5.5) ออกเลขที่หนังสือ รับ–ส่ง พร้อมส่งงานให้โรงเรียนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
5.6) รวบรวมและรายงานผลการนิเทศประจาเดือนของศึกษานิเทศก์
6) ประสานงานและอานวยความสะดวกกับกลุ่มอื่น หน่วยงานและสถานศึกษาที่มา
ติดต่อราชการ
7) จัดทารายงานผลการดาเนินงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา
8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผบู้ ังคับบัญชามอบหมาย
2. นายอนุตรศักดิ์ วิชัยรัตน์ ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน มีหน้าที่
รับผิดชอบงานธุรการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษารับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) งานสารบรรณของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1.1) ลงทะเบียนรับ–ส่งหนังสือทางราชการ พัฒนาการใช้โปรแกรม EFiling และ
Smart office
1.2) จัดทาเอกสาร/จัดทาหนังสือเวียน/หนังสือเชิญประชุม/จัดทาวาระการ
ประชุมของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1.3) ทาหน้าทีป่ ฏิคมในการประชุมกลุ่มนิเทศ/จองสถานที่ประชุม
1.4) เสนอและติดตามแฟ้มงาน เสนอต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
1.5) ออกเลขที่หนังสือรับ–ส่ง พร้อมส่งงานให้โรงเรียนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
1.6) ดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม และจัดทาบันทึก/รายงาน
การประชุม

1.7) รับผิดชอบการเบิกจ่ายพัสดุและดูแลการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ภายในกลุ่ม
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2) จัดทาข้อมูลข่าวสาร แผ่นพับ วารสารเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของกลุ่มนิเทศ
ติดตามและ ประเมินผลการจัดการศึกษา ให้สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ประชาชนทั่วไปและ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
3) ประสานงานกับกลุ่มอื่นในสานักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่
เกี่ยวข้อง
กับงานของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผบู้ ังคับบัญชามอบหมาย
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถและ
บังเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2559 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2559

(นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

