คำนำ
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
หมวด ๕ มำตรำ ๓๙ และพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ มำตร ๘ มำตรำ ๓๔ วรรคสอง ได้กำหนดให้มีกำรแบ่งเขตพื้นที่กำรศึกษำประถม
ศึกษำและ มัธยมศึกษำ ซึ่งกระทรวงศึกษำธิกำรได้ออกประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร กำหนดให้มีสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ประถมศึกษำ จำนวน ๑๘๓ เขต และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ จำนวน ๔๒ เขต และ
ได้ออกประกำศ กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
โดยแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ออกเป็น ๘ กลุ่ม และออกประกำศกระทรวง
ศึกษำธิกำร เรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ออกเป็น ๗ กลุ่ม ซึ่งกลุ่ม
นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ เป็นหนึ่งในกลุ่มงำนในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำนั้น เพื่อให้กำร
ปฏิบัติงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำและมัธยมศึกษำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรพัฒนำ
ระบบกำรปฏิบัติงำนเพื่อยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต ๒ จึงได้จัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนของกลุ่ม
นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ โดยนำเสนอกรอบงำนและภำรกิจควำมรับผิดชอบของศึกษำนิเทศก์
ทุกคนในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต ๒ จำแนกตำมกลุ่มงำน คือ งำนพัฒนำหลักสูตร
และกระบวนกำรเรียนรู้ งำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ งำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ งำนกำรนิเทศ ติดตำม
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ งำนกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของ เขตพื้นที่กำรศึกษำ และงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
มหำสำรคำม เขต ๒ หวังว่ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรติดต่อประสำนงำน
ตำมสมควร

กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต ๒

คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
--------------------------------------------------กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำได้จัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่รับผิดชอบของ
ศึกษำนิเทศก์ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทรำบถึงขอบข่ำย หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของศึกษำนิเทศก์แต่ละคน รวมทั้ง
เพื่อเป็นกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรติดต่อ ประสำนงำนให้กับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
๑. นางสุธีรา ปะสังติโย ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชานาญการพิเศษ ปฏิบตั ิหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ
ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ มีขอบข่ำยงำนที่ต้องรับผิดชอบ ดังนี้
๑. มีหน้ำที่ควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ กำกับดูแล นิเทศและให้คำปรึกษำกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรภำยในกลุ่ม
นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ดังนี้
๑.๑ กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้
๑.๒ กลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
๑.๓ กลุ่มงำนนิเทศ ติดตำม และประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
๑.๔ กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
๑.๕ กลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
๑.๖ กลุ่มงำนเลขำนุกำร คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผล
๑.๗ กลุ่มงำนธุรกำร
๒. วำงแผน และดำเนินกำรนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของกลุ่ม
พัฒนำควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรและทุกโรงเรียนในสังกัด
๓. ปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ (ก.
ต.ป.น.)
๔. กลั่นกรอง ตรวจสอบให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในกำรบันทึกเสนอข้อรำชกำรต่ำง ๆ ต่อผู้บริหำรกำรศึกษำใน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต ๒ เพื่อพิจำรณำสั่งกำร
๕. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
แนวคิด
กลุ่ ม นิ เทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึ กษา ส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษา เป็ นกลุ่ มงาน
ดาเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบ
การบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกั นโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
๒. เพื่ อส่ งเสริ มให้ ส ถานศึ กษามี ค วามเข้ ม แข็ งในการบริห ารจั ด การหลั ก สู ตรสถานศึ กษาและจั ด
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
๓. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
๔. เพื่อส่ งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
๕. เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
๖. เพื่ อ ส่ งเสริ ม การศึ ก ษา วิ จั ย และพั ฒ นาให้ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษามี คุ ณ ภาพได้
มาตรฐาน

ขอบข่ายภารกิจ
๑. งานธุรการ
๒. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
๒.๑ งานส่ งเสริ ม พั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวัย การศึ ก ษาพิ เศษ ผู้ ด้ อ ยโอกาสและผู้ มี
ความสามารถพิเศษ
๒.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๓ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๓. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
๓.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
๓.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
๓.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา
๓.๔ งานทดสอบทางการศึกษา
๔. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๔.๑ งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๔.๒ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๕. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๕.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
๕.๒ งานส่งเสริมสนั บสนุ นเครือข่ายการนิ เทศของเขตพื้ นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน

๕.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
ของสถานศึกษา
๕.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๖. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
๖.๑ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๖.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
๖.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
๖.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
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
ขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ
และผู้มีความสามารถพิเศษ
งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้

กลุ่มงานวัดและประเมินผล
การศึกษา

งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
งานส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา
งานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผล
การศึกษา
งานทดสอบทางการศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา

งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั พัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา

งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัด
กระบวนการเรียนรู้
งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อและชุมชน
งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพัฒนาระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา

งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
งานตรวจสอบคุณภพภายในสถานศึกษา
งานส่งเสริและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา

งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา
งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา
งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

งานวางแผนการติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผลและ
นิเทศการศึกษา
งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา

๑. งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ดาเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และบริหารงาน
ทั่วไป ของเขตพื้นที่การศึกษา
๒. รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงาน
งบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป ในระบบฐานข้อมูล
๓. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
๔. เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและ Internet
๕. รายงานผลการวิเคราะห์ ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. ข้ อ มู ล พื้ น ฐานด้ า นวิ ช าการ ด้ า นบุ ค ลากร ด้ า นงบประมาณ และบริ ห ารงานทั่ ว ไป
เป็นปัจจุบันและมีสภาพพร้อมใช้งาน
๒. เขตพื้นที่การศึกษามีข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖

๒. งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาใน
เขตพื้นที่การศึกษา
๒. จัดทาแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๓. เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๔. ประสานงานกั บ คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผลและนิ เ ทศการศึ ก ษา
เพื่อดาเนินการตามแผน
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ส านั กงาน เขตพื้ น ที่ การศึ ก ษ า มี แ ผน การติ ด ตาม ตรวจสอบ ป ระเมิ น ผลและนิ เท ศ
การศึกษา
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒
๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
๓. กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการการดาเนินงานของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖

๓. งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษา
๒. จั ด ท าสรุ ป และรายงานผลการติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผลและนิ เทศการศึ ก ษาต่ อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูลการ
ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
๒. สานักงานเขตพื้นที่ใช้ประโยชน์จากการรายงานผลเพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
๒. ระเบี ยบสานั กนายกรัฐมนตรีว่าด้ว ยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๓๙

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
แนวคิด
กลุ่ ม นิ เทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึ กษา ส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษา เป็ นกลุ่ มงาน
ดาเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบ
การบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกั นโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
๒. เพื่ อส่ งเสริ มให้ ส ถานศึ กษามี ค วามเข้ ม แข็ งในการบริห ารจั ด การหลั ก สู ตรสถานศึ กษาและจั ด
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
๓. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
๔. เพื่อส่ งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
๕. เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
๖. เพื่ อ ส่ งเสริ ม การศึ ก ษา วิ จั ย และพั ฒ นาให้ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษามี คุ ณ ภาพได้
มาตรฐาน

ขอบข่ายภารกิจ
๑. งานธุรการ
๒. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
๒.๑ งานส่ งเสริ ม พั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวัย การศึ ก ษาพิ เศษ ผู้ ด้ อ ยโอกาสและผู้ มี
ความสามารถพิเศษ
๒.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๓ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๓. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
๓.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
๓.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
๓.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา
๓.๔ งานทดสอบทางการศึกษา
๔. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๔.๑ งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๔.๒ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๕. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๕.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
๕.๒ งานส่งเสริมสนั บสนุ นเครือข่ายการนิ เทศของเขตพื้ นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน

๕.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
ของสถานศึกษา
๕.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๖. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
๖.๑ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๖.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
๖.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
๖.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
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
ขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ
และผู้มีความสามารถพิเศษ
งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้

กลุ่มงานวัดและประเมินผล
การศึกษา

งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
งานส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา
งานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผล
การศึกษา
งานทดสอบทางการศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา

งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั พัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา

งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัด
กระบวนการเรียนรู้
งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อและชุมชน
งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพัฒนาระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา

งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
งานตรวจสอบคุณภพภายในสถานศึกษา
งานส่งเสริและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา

งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา
งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา
งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัด
กระบวนการเรียนรู้

กลุ่มงานนิเทศ

งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน

ติดตามและประเมินผล
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา

งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจยั การพัฒนาระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา

๑. งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. รวบรวม จัดทา ระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการ
เรียนรู้
๒. ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
๓. จัดทาแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้
๔. ดาเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ โครงการเป็นฐาน ดังนี้
๔.๑ การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ ายบริหารเป็นหลักในการนิเทศภายใน
ส่งเสริมครูเป็นผู้สร้างกัลยาณมิตร นิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศ ครูต้นแบบ ครูแกนนา ผู้ปกครอง
ชุมชน และภูมิปัญญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก รวมทั้งส่งเสริมการนิเทศที่มีการรวมพลังจากทุกฝ่าย
๔.๒ การนิ เทศโดยใช้โครงการเป็น ฐาน เช่น โครงการนาร่อง (Pilot Study) โครงการร่ว ม
พัฒนา (Joint Project) เป็นต้น
๕. จั ด ท าสรุ ป รายงานผล และเผยแพร่ เทคนิ ค การนิ เทศ และการจั ด กระบวนการเรี ย นรู้
ที่ประสบผลสาเร็จ
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สถานศึ ก ษาได้ รั บ การพั ฒ นาการจั ด ระบบการนิ เทศ และการจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖

๒. งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ประสานการจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นที่การศึกษา
๒. จัดทาแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๓. ดาเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เ กี่ยวข้องพัฒ นาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ ที่
หลากหลาย
๓.๑ พัฒนาห้องเรียน หรือสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
๓.๒ จัดตั้งและดาเนินการในรูปแบบของเครือข่ายชุมชน
๓.๓ จัดเวทีวิชาการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๓.๔ จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนนา ครูต้นแบบ ครูแห่งชาติ เป็นต้น
๔. จัดทาสรุปรายงาน และเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบเครือข่ายการนิเทศ
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาจากองค์กรเครือข่ายอย่างเป็นระบบ
๒. หน่วยงาน ชุมชน องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๓. งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานของสถานศึกษา
๒. ศึกษาวิเคราะห์และจัดทาเกณฑ์ ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ ในการบริหารและการจัดการศึกษา
๓. ดาเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษา
๔. สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดทารายงานเผยแพร่
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา นาผลการรายงานไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาให้ได้
มาตรฐาน
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖

๔. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๒. ดาเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๒.๑ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๒.๒ การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
๒.๓ การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ
๓. สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารและ
การจัดการศึกษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ วิจั ย การพัฒนาระบบการบริหารและการจั ด
การศึกษา และนาผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
แนวคิด
กลุ่ มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นกลุ่มงาน
ดาเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบ
การบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกั นโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
๒. เพื่ อส่ งเสริ มให้ ส ถานศึ กษามี ความเข้ มแข็ งในการบริ ห ารจั ดการหลั กสู ตรสถานศึ กษาและจั ด
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
๓. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
๔. เพื่อส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
๕. เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
๖. เพื่ อส่ งเสริ ม การศึ กษา วิ จัย และพั ฒ นาให้ เ ขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาและสถานศึ กษามี คุ ณภาพได้
มาตรฐาน

ขอบข่ายภารกิจ
๑. งานธุรการ
๒. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
๒.๑ งานส่ งเสริ มพั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวัย การศึ ก ษาพิ เ ศษ ผู้ ด้ อ ยโอกาสและผู้ มี
ความสามารถพิเศษ
๒.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๓ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๓. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
๓.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
๓.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
๓.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา
๓.๔ งานทดสอบทางการศึกษา
๔. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๔.๑ งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๔.๒ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๕. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๕.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
๕.๒ งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน

๕.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
ของสถานศึกษา
๕.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๖. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
๖.๑ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๖.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
๖.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
๖.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
๗. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
๗.๑ งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
๗.๒ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
๗.๓ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
งานธุรการ
 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

กลุ่มงานวัดและประเมินผล
การศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา

และผู้มีความสามารถพิเศษ
 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้

 งานส่งเสริมการวัดละประเมินผลการศึกษา
 งานส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา
 งานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผล

การศึกษา
 งานทดสอบทางการศึกษา
 งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั พัฒนาสื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา

 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัด

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา

กระบวนการเรียนรู้
 งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อและชุมชน
 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพัฒนาระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา
 งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา

สถานศึกษา
 งานตรวจสอบคุณภพภายในสถานศึกษา
 งานส่งเสริและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา
 งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
 งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ

การศึกษา
 งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กระบวนการเรียนรู้

งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถ
พิเศษ
งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

1. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้มีความสามารถพิเศษ
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 วิเ คราะห์ แ นวโน้ ม และทิ ศ ทางในการจั ดการศึ ก ษาปฐมวั ย การศึ กษาพิเ ศษ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ
๒. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
ทั้งในและต่างประเทศ
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามี ความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา โดย
๓.๑ พัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษา
พิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และดาเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาหลักสูตรได้
๓.๒ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การจัดทาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
๔. นิ เ ทศ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการพั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย การศึ ก ษาพิ เ ศษ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้านการพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง
๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ที่จัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส
และมีความสามารถพิเศษ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
นักเรียนก่อนวัยเรียน ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถ
พิเศษได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง ในสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้โดยครูและผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
ความรู้ ความเข้าใจและมีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและมีความทั นสมัย
อยู่เสมอ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ และมาตรฐาน การเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่ม
สาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๒. ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดทาระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษาดาเนินการดังนี้
๒.๑ ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร
๒.๒ รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร
๓. พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมี ส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น โรงเรียน ๒ ภาษา โรงเรียนตาม
แนวพุทธ โรงเรียนกีฬา โรงเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอัจฉริยะ
๖. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น Home School การศึกษาที่จัดใน
สถานประกอบการ ฯลฯ เป็นต้น
๗. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๘. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยใน
ชั้นเรียนและการนิเทศภายใน
๙. ดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา และ
นาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
นักเรียนวัยเรียนทุกคนที่อยู่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการจัดการเรียนรู้โดยครูและผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีความรู้ ความเข้าใจการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ และมีความสามารถในการ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔

๓. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๒. ดาเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๓. สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู
ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง
๔. เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
๕. นาผลการวิจัยไปกาหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สถานศึกษามีผลการศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
แนวคิด
กลุ่ ม นิ เทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึ กษา ส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษา เป็ นกลุ่ มงาน
ดาเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบ
การบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกั นโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
๒. เพื่ อส่ งเสริ มให้ ส ถานศึ กษามี ค วามเข้ ม แข็ งในการบริห ารจั ด การหลั ก สู ตรสถานศึ กษาและจั ด
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
๓. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
๔. เพื่อส่ งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
๕. เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
๖. เพื่ อ ส่ งเสริ ม การศึ ก ษา วิ จั ย และพั ฒ นาให้ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษามี คุ ณ ภาพได้
มาตรฐาน

ขอบข่ายภารกิจ
๑. งานธุรการ
๒. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
๒.๑ งานส่ งเสริ ม พั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวัย การศึ ก ษาพิ เศษ ผู้ ด้ อ ยโอกาสและผู้ มี
ความสามารถพิเศษ
๒.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๓ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๓. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
๓.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
๓.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
๓.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา
๓.๔ งานทดสอบทางการศึกษา
๔. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๔.๑ งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๔.๒ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๕. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๕.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
๕.๒ งานส่งเสริมสนั บสนุ นเครือข่ายการนิ เทศของเขตพื้ นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน

๕.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
ของสถานศึกษา
๕.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๖. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
๖.๑ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๖.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
๖.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
๖.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
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
ขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ
และผู้มีความสามารถพิเศษ
งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้

กลุ่มงานวัดและประเมินผล
การศึกษา

งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
งานส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา
งานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผล
การศึกษา
งานทดสอบทางการศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา

งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั พัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา

งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัด
กระบวนการเรียนรู้
งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อและชุมชน
งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพัฒนาระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา

งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
งานตรวจสอบคุณภพภายในสถานศึกษา
งานส่งเสริและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา

งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา
งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา
งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัด
กระบวนการเรียนรู้

กลุ่มงานนิเทศ

งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน

ติดตามและประเมินผล
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา

งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจยั การพัฒนาระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา

๑. งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. รวบรวม จัดทา ระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการ
เรียนรู้
๒. ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
๓. จัดทาแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้
๔. ดาเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ โครงการเป็นฐาน ดังนี้
๔.๑ การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ ายบริหารเป็นหลักในการนิเทศภายใน
ส่งเสริมครูเป็นผู้สร้างกัลยาณมิตร นิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศ ครูต้นแบบ ครูแกนนา ผู้ปกครอง
ชุมชน และภูมิปัญญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก รวมทั้งส่งเสริมการนิเทศที่มีการรวมพลังจากทุกฝ่าย
๔.๒ การนิ เทศโดยใช้โครงการเป็น ฐาน เช่น โครงการนาร่อง (Pilot Study) โครงการร่ว ม
พัฒนา (Joint Project) เป็นต้น
๕. จั ด ท าสรุ ป รายงานผล และเผยแพร่ เทคนิ ค การนิ เทศ และการจั ด กระบวนการเรี ย นรู้
ที่ประสบผลสาเร็จ
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สถานศึ ก ษาได้ รั บ การพั ฒ นาการจั ด ระบบการนิ เทศ และการจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖

๒. งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ประสานการจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นที่การศึกษา
๒. จัดทาแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๓. ดาเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เ กี่ยวข้องพัฒ นาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ ที่
หลากหลาย
๓.๑ พัฒนาห้องเรียน หรือสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
๓.๒ จัดตั้งและดาเนินการในรูปแบบของเครือข่ายชุมชน
๓.๓ จัดเวทีวิชาการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๓.๔ จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนนา ครูต้นแบบ ครูแห่งชาติ เป็นต้น
๔. จัดทาสรุปรายงาน และเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบเครือข่ายการนิเทศ
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาจากองค์กรเครือข่ายอย่างเป็นระบบ
๒. หน่วยงาน ชุมชน องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๓. งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานของสถานศึกษา
๒. ศึกษาวิเคราะห์และจัดทาเกณฑ์ ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ ในการบริหารและการจัดการศึกษา
๓. ดาเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษา
๔. สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดทารายงานเผยแพร่
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา นาผลการรายงานไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาให้ได้
มาตรฐาน
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖

๔. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๒. ดาเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๒.๑ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๒.๒ การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
๒.๓ การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ
๓. สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารและ
การจัดการศึกษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ วิจั ย การพัฒนาระบบการบริหารและการจั ด
การศึกษา และนาผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
แนวคิด
กลุ่ มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นกลุ่มงาน
ดาเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบ
การบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกั นโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
๒. เพื่ อส่ งเสริ มให้ ส ถานศึ กษามี ความเข้ มแข็ งในการบริ ห ารจั ดการหลั กสู ตรสถานศึ กษาและจั ด
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
๓. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
๔. เพื่อส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
๕. เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
๖. เพื่ อส่ งเสริ ม การศึ กษา วิ จัย และพั ฒ นาให้ เ ขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาและสถานศึ กษามี คุ ณภาพได้
มาตรฐาน

ขอบข่ายภารกิจ
๑. งานธุรการ
๒. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
๒.๑ งานส่ งเสริ มพั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวัย การศึ ก ษาพิ เ ศษ ผู้ ด้ อ ยโอกาสและผู้ มี
ความสามารถพิเศษ
๒.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๓ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๓. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
๓.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
๓.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
๓.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา
๓.๔ งานทดสอบทางการศึกษา
๔. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๔.๑ งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๔.๒ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๕. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๕.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
๕.๒ งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน

๕.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
ของสถานศึกษา
๕.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๖. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
๖.๑ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๖.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
๖.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
๖.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
๗. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
๗.๑ งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
๗.๒ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
๗.๓ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
งานธุรการ
 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

กลุ่มงานวัดและประเมินผล
การศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา

และผู้มีความสามารถพิเศษ
 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้

 งานส่งเสริมการวัดละประเมินผลการศึกษา
 งานส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา
 งานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผล

การศึกษา
 งานทดสอบทางการศึกษา
 งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั พัฒนาสื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา

 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัด

กระบวนการเรียนรู้

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา

 งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่

การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อและชุมชน
 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพัฒนาระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา
 งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา

สถานศึกษา
 งานตรวจสอบคุณภพภายในสถานศึกษา
 งานส่งเสริและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา
 งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
 งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ

การศึกษา
 งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนา
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา

งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

๑. งานส่งเสริม พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึกษา ความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
๒. ดาเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพื่อสนับสนุน
ช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา
๓. ส่งเสริ มและพัฒนาครู ผู้ บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒ นาสื่ อนวัตกรรม และ
เทคโนโลยี
๔. นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ทางการศึกษา เพื่อนาผล
มาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
๖. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สถานศึกษามีสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
คุ้มค่า
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
๒. วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานศึกษา
๓. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาที่ดาเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย นาไปใช้ และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง ได้ศึกษาและนาผลการวิเ คราะห์วิจัยไปใช้ในการพัฒนา
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
แนวคิด
กลุ่ มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นกลุ่มงาน
ดาเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบ
การบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกั นโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
๒. เพื่ อส่ งเสริ มให้ ส ถานศึ กษามี ความเข้ มแข็ งในการบริ ห ารจั ดการหลั กสู ตรสถานศึ กษาและจั ด
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
๓. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
๔. เพื่อส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
๕. เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
๖. เพื่ อส่ งเสริ ม การศึ กษา วิ จัย และพั ฒ นาให้ เ ขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาและสถานศึ กษามี คุ ณภาพได้
มาตรฐาน

ขอบข่ายภารกิจ
๑. งานธุรการ
๒. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
๒.๑ งานส่ งเสริ มพั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวัย การศึ ก ษาพิ เ ศษ ผู้ ด้ อ ยโอกาสและผู้ มี
ความสามารถพิเศษ
๒.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๓ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๓. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
๓.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
๓.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
๓.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา
๓.๔ งานทดสอบทางการศึกษา
๔. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๔.๑ งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๔.๒ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๕. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๕.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
๕.๒ งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน

๕.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
ของสถานศึกษา
๕.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๖. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
๖.๑ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๖.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
๖.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
๖.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
๗. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
๗.๑ งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
๗.๒ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
๗.๓ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
งานธุรการ
 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

กลุ่มงานวัดและประเมินผล
การศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา

และผู้มีความสามารถพิเศษ
 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้

 งานส่งเสริมการวัดละประเมินผลการศึกษา
 งานส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา
 งานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผล

การศึกษา
 งานทดสอบทางการศึกษา
 งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั พัฒนาสื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา

 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัด

กระบวนการเรียนรู้

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา

 งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่

การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อและชุมชน
 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพัฒนาระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา
 งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา

สถานศึกษา
 งานตรวจสอบคุณภพภายในสถานศึกษา
 งานส่งเสริและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา
 งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
 งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ

การศึกษา
 งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนา
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา

งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

๑. งานส่งเสริม พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึกษา ความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
๒. ดาเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพื่อสนับสนุน
ช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา
๓. ส่งเสริ มและพัฒนาครู ผู้ บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒ นาสื่ อนวัตกรรม และ
เทคโนโลยี
๔. นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ทางการศึกษา เพื่อนาผล
มาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
๖. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สถานศึกษามีสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
คุ้มค่า
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
๒. วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานศึกษา
๓. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาที่ดาเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย นาไปใช้ และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง ได้ศึกษาและนาผลการวิเ คราะห์วิจัยไปใช้ในการพัฒนา
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
แนวคิด
กลุ่ ม นิ เทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึ กษา ส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษา เป็ นกลุ่ มงาน
ดาเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบ
การบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกั นโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
๒. เพื่ อส่ งเสริ มให้ ส ถานศึ กษามี ค วามเข้ ม แข็ งในการบริห ารจั ด การหลั ก สู ตรสถานศึ กษาและจั ด
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
๓. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
๔. เพื่อส่ งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
๕. เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
๖. เพื่ อ ส่ งเสริ ม การศึ ก ษา วิ จั ย และพั ฒ นาให้ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษามี คุ ณ ภาพได้
มาตรฐาน

ขอบข่ายภารกิจ
๑. งานธุรการ
๒. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
๒.๑ งานส่ งเสริ ม พั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวัย การศึ ก ษาพิ เศษ ผู้ ด้ อ ยโอกาสและผู้ มี
ความสามารถพิเศษ
๒.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๓ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๓. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
๓.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
๓.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
๓.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา
๓.๔ งานทดสอบทางการศึกษา
๔. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๔.๑ งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๔.๒ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๕. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๕.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
๕.๒ งานส่งเสริมสนั บสนุ นเครือข่ายการนิ เทศของเขตพื้ นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน

๕.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
ของสถานศึกษา
๕.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๖. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
๖.๑ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๖.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
๖.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
๖.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
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
ขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ
และผู้มีความสามารถพิเศษ
งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้

กลุ่มงานวัดและประเมินผล
การศึกษา

งานส่งเสริมการวัดละประเมินผลการศึกษา
งานส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา
งานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผล
การศึกษา
งานทดสอบทางการศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา

งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั พัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา

งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัด
กระบวนการเรียนรู้
งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อและชุมชน
งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพัฒนาระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา

งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
งานตรวจสอบคุณภพภายในสถานศึกษา
งานส่งเสริและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา

งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา
งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา

กลุ่มงานวัดและ
ประเมินผลการศึกษา

งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล
การศึกษา
งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
งานทดสอบทางการศึกษา

๑. งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผลการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๒. ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาผู้ บ ริ ห าร ครู ให้ ใ ช้ วิ ธี ก ารที่ ห ลากหลายในการวั ด และประเมิ น ผลใน
สถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๓. ศึ ก ษา วิ เคราะห์ รู ป แบบ วิ ธี ก ารในการพั ฒ นาแนวทางการวั ด ผลและประเมิ น ผลใน
สถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๔. จัดทาคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาสาหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. ครูและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียน ทั้งการวัดผล
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๒. การวั ด ผลและประเมิ น ผลสอดคล้ อ งตามแนวทางการจั ด การศึ ก ษาตามพระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่ มเติม และตามสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
๓. ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้วิธีการที่ห ลากหลายในการวัดและประเมินผล และนาผลการวัดและ
ประเมินผลไปพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
3. แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

๒. งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา
๒. ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมิน ผลที่มีผู้จัดทาแล้ว คัดเลือกให้ เหมาะสมกับเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๓. จัดประชุมเชิงปฏิบั ติการการจัดทาและพั ฒ นาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ครอบคลุมด้าน
ต่อไปนี้
๓.๑ เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ
๓.๒ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๓.๓ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
๓.๔ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๓.๕ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่ าน คิด วิเคราะห์ และการเขียนสื่ อ
ความ
๔. บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
มี ค ลั งเครื่ อ งมื อ วั ด และประเมิ น ผลระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
สถานศึกษา
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

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
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

๔. งานทดสอบทางการศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
๒. วางแผนการทดสอบทางการศึกษา ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ ของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. กาหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้ สอดคล้ องตามที่กระทรวงศึกษาธิการและ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติกาหนด
๔. ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
๕. ดาเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถให้กับนักเรียน
๖. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา
๗. จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
มีคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพื้ นที่การศึกษาและสถานศึกษา และมี ข้อมูลคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียน
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
3. แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
แนวคิด
กลุ่ ม นิ เทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึ กษา ส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษา เป็ นกลุ่ มงาน
ดาเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบ
การบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกั นโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
๒. เพื่ อส่ งเสริ มให้ ส ถานศึ กษามี ค วามเข้ ม แข็ งในการบริห ารจั ด การหลั ก สู ตรสถานศึ กษาและจั ด
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
๓. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
๔. เพื่อส่ งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
๕. เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
๖. เพื่ อ ส่ งเสริ ม การศึ ก ษา วิ จั ย และพั ฒ นาให้ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษามี คุ ณ ภาพได้
มาตรฐาน

ขอบข่ายภารกิจ
๑. งานธุรการ
๒. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
๒.๑ งานส่ งเสริ ม พั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวัย การศึ ก ษาพิ เศษ ผู้ ด้ อ ยโอกาสและผู้ มี
ความสามารถพิเศษ
๒.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๓ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๓. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
๓.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
๓.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
๓.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา
๓.๔ งานทดสอบทางการศึกษา
๔. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๔.๑ งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๔.๒ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๕. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๕.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
๕.๒ งานส่งเสริมสนั บสนุ นเครือข่ายการนิ เทศของเขตพื้ นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน

๕.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
ของสถานศึกษา
๕.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๖. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
๖.๑ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๖.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
๖.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
๖.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
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
ขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ
และผู้มีความสามารถพิเศษ
งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้

กลุ่มงานวัดและประเมินผล
การศึกษา

งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
งานส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา
งานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผล
การศึกษา
งานทดสอบทางการศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา

งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั พัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา

งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัด
กระบวนการเรียนรู้
งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อและชุมชน
งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพัฒนาระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา

งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
งานตรวจสอบคุณภพภายในสถานศึกษา
งานส่งเสริและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา

งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา
งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา
งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

งานวางแผนการติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผลและ
นิเทศการศึกษา
งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา

๑. งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ดาเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และบริหารงาน
ทั่วไป ของเขตพื้นที่การศึกษา
๒. รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงาน
งบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป ในระบบฐานข้อมูล
๓. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
๔. เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและ Internet
๕. รายงานผลการวิเคราะห์ ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. ข้ อ มู ล พื้ น ฐานด้ า นวิ ช าการ ด้ า นบุ ค ลากร ด้ า นงบประมาณ และบริ ห ารงานทั่ ว ไป
เป็นปัจจุบันและมีสภาพพร้อมใช้งาน
๒. เขตพื้นที่การศึกษามีข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖

๒. งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาใน
เขตพื้นที่การศึกษา
๒. จัดทาแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๓. เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๔. ประสานงานกั บ คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผลและนิ เ ทศการศึ ก ษา
เพื่อดาเนินการตามแผน
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ส านั กงาน เขตพื้ น ที่ การศึ ก ษ า มี แ ผน การติ ด ตาม ตรวจสอบ ป ระเมิ น ผลและนิ เท ศ
การศึกษา
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒
๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
๓. กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการการดาเนินงานของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖

๓. งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษา
๒. จั ด ท าสรุ ป และรายงานผลการติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผลและนิ เทศการศึ ก ษาต่ อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูลการ
ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
๒. สานักงานเขตพื้นที่ใช้ประโยชน์จากการรายงานผลเพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
๒. ระเบี ยบสานั กนายกรัฐมนตรีว่าด้ว ยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๓๙

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
แนวคิด
กลุ่ ม นิ เทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึ กษา ส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษา เป็ นกลุ่ มงาน
ดาเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบ
การบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกั นโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
๒. เพื่ อส่ งเสริ มให้ ส ถานศึ กษามี ค วามเข้ ม แข็ งในการบริห ารจั ด การหลั ก สู ตรสถานศึ กษาและจั ด
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
๓. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
๔. เพื่อส่ งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
๕. เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
๖. เพื่ อ ส่ งเสริ ม การศึ ก ษา วิ จั ย และพั ฒ นาให้ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษามี คุ ณ ภาพได้
มาตรฐาน

ขอบข่ายภารกิจ
๑. งานธุรการ
๒. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
๒.๑ งานส่ งเสริ ม พั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวัย การศึ ก ษาพิ เศษ ผู้ ด้ อ ยโอกาสและผู้ มี
ความสามารถพิเศษ
๒.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๓ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๓. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
๓.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
๓.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
๓.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา
๓.๔ งานทดสอบทางการศึกษา
๔. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๔.๑ งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๔.๒ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๕. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๕.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
๕.๒ งานส่งเสริมสนั บสนุ นเครือข่ายการนิ เทศของเขตพื้ นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน

๕.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
ของสถานศึกษา
๕.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๖. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
๖.๑ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๖.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
๖.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
๖.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
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
ขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ
และผู้มีความสามารถพิเศษ
งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้

กลุ่มงานวัดและประเมินผล
การศึกษา

งานส่งเสริมการวัดละประเมินผลการศึกษา
งานส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา
งานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผล
การศึกษา
งานทดสอบทางการศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา

งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั พัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา

งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัด
กระบวนการเรียนรู้
งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อและชุมชน
งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพัฒนาระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา

งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา

งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา
งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษา

งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั มาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา

๑. งานส่งเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึกษาระบบหลั กเกณฑ์ วิธีการ การประกั นคุ ณ ภาพภายในสถานศึ กษาตลอดจนกฎเกณฑ์
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒. ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดทามาตรฐานการศึกษา แล้วนามา
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้า งความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน
๔. ศึ ก ษา วิ เคราะห์ รายงานผลการประเมิ น ตนเองของสถานศึ ก ษา ตลอดจนให้ ค าปรึ ก ษา
ช่วยเหลือและแนะนาสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่ง
อย่างต่อเนื่อง
๕. ร่วมกาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับ
สถานศึกษา
๖. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีหลักการและ
แนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา
๗. นิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สถานศึกษามีความสามารถในการจัด สร้าง ระบบประกันคุณ ภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. ประกาศกฎกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ งระบบ หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕61

2. งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึ ก ษา วิ เคราะห์ รายงานผลการประเมิ น ตนเองของสถานศึ ก ษา ตลอดจนให้ ค าปรึ ก ษา
ช่วยเหลือและแนะนาสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่ง
อย่างต่อเนื่อง
๒. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
๓. ประสานงานกั บ สถานศึ ก ษาที่ มี ค วามพร้ อ มรั บ การประเมิ น ภายนอก เพื่ อ เสนอรายชื่ อ
สถานศึกษาต่อสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
๔. ประสานงานกั บ ส านั ก งานรับ รองมาตรฐานและประเมิน คุณ ภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่ อถึ ง
กาหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
๕. ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม
๒. ประกาศกฎกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเรื่ อ งระบบหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕61

3. งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษาของแต่ละ
หน่วยงาน
๒. ส่งเสริม สนับสนุนและหรือร่วมกับสถานศึกษาดาเนินการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา
๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานาผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามา
ใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๔. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
๕. นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและนาผล
มาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สถานศึกษาทุกแห่งนาผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาใช้ในการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑ . พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. ประกาศกฎกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเรื่ อ งระบบหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕61
๓. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕61

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
แนวคิด
กลุ่ ม นิ เทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึ กษา ส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษา เป็ นกลุ่ มงาน
ดาเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบ
การบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกั นโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
๒. เพื่ อส่ งเสริ มให้ ส ถานศึ กษามี ค วามเข้ ม แข็ งในการบริห ารจั ด การหลั ก สู ตรสถานศึ กษาและจั ด
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
๓. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
๔. เพื่อส่ งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
๕. เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
๖. เพื่ อ ส่ งเสริ ม การศึ ก ษา วิ จั ย และพั ฒ นาให้ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษามี คุ ณ ภาพได้
มาตรฐาน

ขอบข่ายภารกิจ
๑. งานธุรการ
๒. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
๒.๑ งานส่ งเสริ ม พั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวัย การศึ ก ษาพิ เศษ ผู้ ด้ อ ยโอกาสและผู้ มี
ความสามารถพิเศษ
๒.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๓ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๓. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
๓.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
๓.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
๓.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา
๓.๔ งานทดสอบทางการศึกษา
๔. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๔.๑ งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๔.๒ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๕. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๕.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
๕.๒ งานส่งเสริมสนั บสนุ นเครือข่ายการนิ เทศของเขตพื้ นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน

๕.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
ของสถานศึกษา
๕.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๖. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
๖.๑ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๖.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
๖.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
๖.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
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
ขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ
และผู้มีความสามารถพิเศษ
งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้

กลุ่มงานวัดและประเมินผล
การศึกษา

งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
งานส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา
งานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผล
การศึกษา
งานทดสอบทางการศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา

งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั พัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา

งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัด
กระบวนการเรียนรู้
งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อและชุมชน
งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพัฒนาระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา

งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
งานตรวจสอบคุณภพภายในสถานศึกษา
งานส่งเสริและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา

งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา
งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา
งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

งานวางแผนการติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผลและ
นิเทศการศึกษา
งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา

๑. งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ดาเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และบริหารงาน
ทั่วไป ของเขตพื้นที่การศึกษา
๒. รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงาน
งบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป ในระบบฐานข้อมูล
๓. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
๔. เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและ Internet
๕. รายงานผลการวิเคราะห์ ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. ข้ อ มู ล พื้ น ฐานด้ า นวิ ช าการ ด้ า นบุ ค ลากร ด้ า นงบประมาณ และบริ ห ารงานทั่ ว ไป
เป็นปัจจุบันและมีสภาพพร้อมใช้งาน
๒. เขตพื้นที่การศึกษามีข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖

๒. งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาใน
เขตพื้นที่การศึกษา
๒. จัดทาแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๓. เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๔. ประสานงานกั บ คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผลและนิ เ ทศการศึ ก ษา
เพื่อดาเนินการตามแผน
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ส านั กงาน เขตพื้ น ที่ การศึ ก ษ า มี แ ผน การติ ด ตาม ตรวจสอบ ป ระเมิ น ผลและนิ เท ศ
การศึกษา
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒
๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
๓. กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการการดาเนินงานของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖

๓. งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษา
๒. จั ด ท าสรุ ป และรายงานผลการติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผลและนิ เทศการศึ ก ษาต่ อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูลการ
ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
๒. สานักงานเขตพื้นที่ใช้ประโยชน์จากการรายงานผลเพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
๒. ระเบี ยบสานั กนายกรัฐมนตรีว่าด้ว ยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๓๙

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
แนวคิด
กลุ่ ม นิ เทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึ กษา ส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษา เป็ นกลุ่ มงาน
ดาเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบ
การบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกั นโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
๒. เพื่ อส่ งเสริ มให้ ส ถานศึ กษามี ค วามเข้ ม แข็ งในการบริห ารจั ด การหลั ก สู ตรสถานศึ กษาและจั ด
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
๓. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
๔. เพื่อส่ งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
๕. เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
๖. เพื่ อ ส่ งเสริ ม การศึ ก ษา วิ จั ย และพั ฒ นาให้ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษามี คุ ณ ภาพได้
มาตรฐาน

ขอบข่ายภารกิจ
๑. งานธุรการ
๒. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
๒.๑ งานส่ งเสริ ม พั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวัย การศึ ก ษาพิ เศษ ผู้ ด้ อ ยโอกาสและผู้ มี
ความสามารถพิเศษ
๒.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๓ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๓. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
๓.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
๓.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
๓.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา
๓.๔ งานทดสอบทางการศึกษา
๔. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๔.๑ งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๔.๒ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๕. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๕.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
๕.๒ งานส่งเสริมสนั บสนุ นเครือข่ายการนิ เทศของเขตพื้ นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน

๕.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
ของสถานศึกษา
๕.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๖. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
๖.๑ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๖.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
๖.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
๖.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
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
ขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ
และผู้มีความสามารถพิเศษ
งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้

กลุ่มงานวัดและประเมินผล
การศึกษา

งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
งานส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา
งานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผล
การศึกษา
งานทดสอบทางการศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา

งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั พัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา

งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัด
กระบวนการเรียนรู้
งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อและชุมชน
งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพัฒนาระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา

งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
งานตรวจสอบคุณภพภายในสถานศึกษา
งานส่งเสริและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา

งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา
งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา
งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัด
กระบวนการเรียนรู้

กลุ่มงานนิเทศ

งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน

ติดตามและประเมินผล
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา

งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจยั การพัฒนาระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา

๑. งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. รวบรวม จัดทา ระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการ
เรียนรู้
๒. ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
๓. จัดทาแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้
๔. ดาเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ โครงการเป็นฐาน ดังนี้
๔.๑ การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ ายบริหารเป็นหลักในการนิเทศภายใน
ส่งเสริมครูเป็นผู้สร้างกัลยาณมิตร นิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศ ครูต้นแบบ ครูแกนนา ผู้ปกครอง
ชุมชน และภูมิปัญญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก รวมทั้งส่งเสริมการนิเทศที่มีการรวมพลังจากทุกฝ่าย
๔.๒ การนิ เทศโดยใช้โครงการเป็น ฐาน เช่น โครงการนาร่อง (Pilot Study) โครงการร่ว ม
พัฒนา (Joint Project) เป็นต้น
๕. จั ด ท าสรุ ป รายงานผล และเผยแพร่ เทคนิ ค การนิ เทศ และการจั ด กระบวนการเรี ย นรู้
ที่ประสบผลสาเร็จ
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สถานศึ ก ษาได้ รั บ การพั ฒ นาการจั ด ระบบการนิ เทศ และการจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖

๒. งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ประสานการจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นที่การศึกษา
๒. จัดทาแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๓. ดาเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เ กี่ยวข้องพัฒ นาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ ที่
หลากหลาย
๓.๑ พัฒนาห้องเรียน หรือสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
๓.๒ จัดตั้งและดาเนินการในรูปแบบของเครือข่ายชุมชน
๓.๓ จัดเวทีวิชาการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๓.๔ จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนนา ครูต้นแบบ ครูแห่งชาติ เป็นต้น
๔. จัดทาสรุปรายงาน และเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบเครือข่ายการนิเทศ
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาจากองค์กรเครือข่ายอย่างเป็นระบบ
๒. หน่วยงาน ชุมชน องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๓. งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานของสถานศึกษา
๒. ศึกษาวิเคราะห์และจัดทาเกณฑ์ ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ ในการบริหารและการจัดการศึกษา
๓. ดาเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษา
๔. สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดทารายงานเผยแพร่
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา นาผลการรายงานไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาให้ได้
มาตรฐาน
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖

๔. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๒. ดาเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๒.๑ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๒.๒ การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
๒.๓ การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ
๓. สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารและ
การจัดการศึกษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ วิจั ย การพัฒนาระบบการบริหารและการจั ด
การศึกษา และนาผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

