สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 4
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน
้ พื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร

คำนำ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5
มาตรา 39 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม
(ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ได้ ก าหนดให้ มีก ารแบ่ ง เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารก าหนดให้ มีส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษา และได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยแบ่ ง ส่ ว นราชการภายในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
เชียงราย เขต 4 ออกเป็น 9 กลุ่ม กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจั ด การศึ ก ษา จึ ง ได้ จั ด ท าคู่ มือ การ
ปฏิบัติงานขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 4 มี ก าร
พัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติ งาน
สาหรับ คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวนงานและคู่ มือ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านของ
กลุ่มนิเทศ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา ซึ่ ง เป็ น กลุ่ มหนึ่ ง ในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีบทบาท อานาจ หน้าที่สาคัญ 9 ประการ ซึ่ ง เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึ ก ษา การนิ เ ทศ ติ ด ตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี งานเลขานุ ก ารคณะกรรมการติ ด ตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา งานสารบรรณกลุ่ ม และร่ ว มสนั บ สนุ น
การปฏิ บั ติ ง านกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จากการวิ เ คราะห์ บทบาท อ านาจ หน้ า ที่ ตามประกา ศ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เกิดเป็นภาระงาน
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

สำรบัญ
หน้ำ
คำนำ
คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. งานการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
2. กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ(การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)
3. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กระบวนการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้
4. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
5. งานส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6. งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
7. งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
8. งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึก ษา
9. งานสารบรรณกลุ่ม

แผนผังกลุม
่ งานของกลุม
่ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน
้ พื้นฐาน
ผู้รับผิดชอบ 1. นางนงคราญ ชัยพงษ์
2. นางสาวลักษมณ มุงเมือง
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ผู้รับผิดชอบ 1. นายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวสุพรรณ ปัญญาเหมือง
กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ.
ผู้รับผิดชอบ 1. นายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง
2. นางสาวสุพรรณ ปัญญาเหมือง
่ นวัตกรรมและ
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสือ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ 1. นายภานุมาศ ยาไทยสงค์
2. นายพงศธร ช่างปัด
กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบ
บริหารและการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ 1. นายโย ใจวงค์
2. นางสาวประภัสสร ฟังช้า
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ 1. นางไพรฑูลย์ สายโท
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวยุพิน บุญประเสริฐ
2. นางสาวสุพรรณ ปัญญาเหมือง
3. นายดนัย ปงกาศ
4. นางสาวเสริมสุข เชิงดอย
กลุ่มงานกระบวนการเรียนรูข
้ องผูเ้ รียน
ผู้รับผิดชอบ 1. นายสังคม ณ น่าน
2. นางสาวพรรณิภา ประยูรคา
งานธุรการ
ผู้รับผิดชอบ 1. นายดนัย ปงกาศ
2. นางสาวเสริมสุข เชิงดอย
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ประเภทเอกสาร :
ชื่อเอกสาร
:

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
งานการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

21

1. งานการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ลักษณะงาน
นิเทศ ติดตามส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ในสถานศึกษาสู่
การปฏิบัติจริง
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติงาน
๑. ศึ ก ษ าน โยบ ายของรั ฐ บ าล กระท รวงศึ ก ษ าธิ ก าร และส านั ก งาน คณ ะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต บริบท ความต้องการของชุมชน
สังคม
๒. ศึกษา วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ทิศทางในการจัดการศึกษาปฐมวัย
๓. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ สถาน ศึ ก ษ ามี ค วามพ ร้ อ มใน การจั ด การศึ ก ษ าป ฐมวั ย
ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพบริบทของสถานศึกษา
๓.๑ พัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาปฐมวัย
และดาเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาหลักสูตรได้
๓.๒ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการจัดทาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
4. ประสานความร่วมมือกับหน่ วยงานอื่น ที่จัดการศึกษาปฐมวัย เช่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานเอกชน เป็นต้น
5. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และให้ความช่วยเหลือ
แนะนาสถานศึกษาในด้านการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
นักเรียนก่อนระดับประถมศึกษา ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง ในสถานศึกษาที่จัดการ
เรียนรู้โดยครูและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้ ความเข้าใจและมีความสามารถในการพัฒ นาหลักสูตรให้
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและมีความทันสมัยอยู่เสมอ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. นโยบาย จุ ด เน้ น และเป้ าหมายการจั ดการศึ กษาปฐมวัยของรัฐ บาล กระทรวงศึก ษาธิก าร
สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
2. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560
3. เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย
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Flow Chart การปฏิบัติงาน
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
ศึกษาเอกสาร แนวทางที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ที่จัดการศึกษาปฐมวัย
นิเทศ ติดตามให้ความช่วยเหลือ แนะนาสถานศึกษาในการใช้หลักสูตร
ตรวจสอบประประเมินคุณภาพหลักสูตร
มีคุณภาพ

สรุปรายงานผล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ไม่มีคุณภาพ

ปรับปรุง/พัฒนา/วิจัย
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ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร

:
:

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
งานการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนา นิเทศกากับ
ติดตาม หลักสูตร การศึกษาปฐมวัยและกระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ระดับปฐมวัย
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2. งานการศึ กษา วิ เคราะห์ วิจั ย เพื่ อพั ฒนา นิ เทศก ากั บติ ดตามหลั กสู ตรการศึ กษาปฐมวั ยและ
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระดับปฐมวัย
ลักษณะงาน
งานส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร นิเทศกากับติดตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและกระบวนการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยของครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติงาน
๑. ศึกษานโยบาย จุดเน้น สภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒ นาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ระดับปฐมวัย
2. วิเคราะห์ ตรวจสอบการดาเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้
ระดับปฐมวัย การพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัย ผลประเมินการใช้หลักสูตร
3. ดาเนินการศึกษาการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ระดับปฐมวัย
4. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนในการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับปฐมวัย
5. นิเทศ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะนา พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนปฐมวัยเพื่อเกิด
การวิ จั ย หลั ก สู ต รและพั ฒ นาหลั ก สู ต รการสอน และกระบวนจั ด การเรีย นรู้ ผู้ เรี ย นปฐมวั ย ให้ มี คุ ณ ภาพ
6. ประเมินผลวิจัยการใช้หลักสูตร และกระบวนจัดการเรียนรู้ผู้เรียนปฐมวัย โดยนาผลการวิจัยใช้
เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย เพื่อการพัฒนางานบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ระดับปฐมวัย
7. เผยแพร่ผลงานการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ระดับปฐมวัย
8. สรุ ป รายงานผล น าผลการวิ จั ย ไปก าหนดนโยบายเพื่ อ พั ฒ นางานบริ ห ารหลั ก สู ต ร และ
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระดับปฐมวัย
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สถานศึกษามีผลการศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสู ตรและกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระดับ
ปฐมวัย
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. นโยบาย จุดเน้น และเป้าหมายการจัดการศึกษาปฐมวัยของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
2. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560
3. เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย
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Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษานโยบาย จุดเน้น สภาพปัญหา
วิเคราะห์ ตรวจสอบการดาเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย
ส่งเสริม สนับสนุนดาเนินการศึกษาวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ระดับปฐมวัย
นิเทศ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะนา การพัฒนาหลักสูตรการสอน และ
กระบวนจัดการเรียนรู้ผู้เรียนปฐมวัย
ประเมินผลวิจัยการใช้หลักสูตร และกระบวนจัดการเรียนรู้
ผู้เรียนปฐมวัย
มีคุณภาพ

เผยแพร่ผลงานการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ระดับปฐมวัย
สรุปรายงานผล

ไม่มีคุณภาพ

วิจัยพัฒนา
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ประเภทเอกสาร :
ชื่อเอกสาร
:

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
งานการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน
ในอาเภอพญาเม็งราย
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3. งานการพัฒนาคุณ ภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน
ในอาเภอพญาเม็งราย ลักษณะงาน
ดาเนินงานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียน
คลองสวนหมาก เป็นงานที่มุ่งส่งเสริมสนับสนุนการนิเทศติดตาม และประสานความมือเพื่อพัฒนาโรงเรียน
ในอาเภอพญาเม็งรายให้สามารถดาเนินการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนและแนวปฏิบัติงาน
1. ศึกษานโยบาย จุดเน้น และเป้าหมายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 4
2. ศึกษา วิเคราะห์บริบท สภาพปัญหา ความต้องการในการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนใน
อาเภอพญาเม็งราย
3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลเพื่อพัฒนาโรงเรียนในอาเภอ
พญาเม็งราย
3.1 พัฒนารูปแบบการนิเทศ
3.2 จัดทาแผน ปฏิทินการนิเทศ
3.3 จัดทาเครื่องมือการนิเทศ
3.4 ดาเนินการนิเทศตามปฏิทินและใช้เครื่องมือการนิเทศที่กาหนด
3.5 สรุปและรายงานผล และให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
3.6 นาข้อมูล สรุปผลการนิเทศ เสนอต่อที่ประชุมผู้บริห ารสถานศึกษาโรงเรียนในอาเภอ
พญาเม็งราย เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา
ผลที่คาดหวัง
โรงเรียนในอาเภอพญาเม็งรายมีการพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. นโยบาย จุดเน้น และเป้าหมายด้านการศึกษาของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
2. ระเบียบสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์
เครือข่ายการศึกษา

28
Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษานโยบาย จุดเน้น สภาพปัญหา ความต้องการ
โรงเรียนในอาเภอพญาเม็งราย
พัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตาม
พัฒนาโรงเรียนในอาเภอพญาเม็งราย
จัดทาแผน / ปฏิทินการนิเทศ
จัดทาเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม
ไม่บรรลุผล

นิเทศติดตามโรงเรียนในอาเภอพญาเม็งราย
บรรลุผล

สรุป และรายงานผลการนิเทศ
นาข้อมูลสรุปผลการนิเทศ นาเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา
เพื่อการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา

ปรับปรุง/พัฒนา
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ประเภทเอกสาร :
ชื่อเอกสาร
:

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
งานการปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
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4. งานการปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย
ลักษณะงาน
เป็นการปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมายทั้งในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและนอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติงาน
1. การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของส่วนราชการในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจ และบทบาทอานาจหน้าที่ของหน่วยงานในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อหาแนวทางปฏิบัติงานร่วม
1.2 เสนอแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้มีอานาจพิจารณาตัดสินใจ
1.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่นภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย
1.4 ติดตามประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงานภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา รวมทั้งเผยแพร่ผลงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของส่วนราชการนอกสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
2.1 ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจ และบทบาทอานาจหน้าที่ของหน่วยงานนอกสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อหาแนวทางปฏิบัติงานร่วม
2.2 เสนอแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้มีอานาจพิจารณาตัดสินใจ
2.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่นภายนอก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย
1.4 ติดตามประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงานภายนอกสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา รวมทั้งเผยแพร่ผลงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลที่คาดหวัง
การปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายทั้ง
ในสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาและนอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. นโยบาย จุดเน้น และเป้าหมายด้านการศึกษาของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจ และบทบาทอานาจหน้าที่ของหน่วยงานใน/
นอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อหาแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน
เสนอแนวทางการปฏิบัติงานให้ผู้มีอานาจพิจารณา
เห็นชอบ

ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
หน่วยงานอื่น
นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน
สรุป รายงานผลและเผยแพร่ผลงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ไม่เห็นชอบ

3

ขอบเขตการปฏิบตั ิงาน
งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)
๑.งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ
ภารกิจกลุ่มงาน
๑. งานระบบธุรการ
๒. งานระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
๓. ประสานการดาเนินงาน โครงการ งบประมาณ และประชาสัมพันธ์
๔. ประสาน ระบบสารสนเทศด้านการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ (Special
Education Technology : SET)
๕. ประสาน การจัดทา IEP Online
๖. รายงานการดาเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษ(การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ(การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม) มีระบบงานธุรการที่มีประสิทธิภาพในการ
จัดการข้อมูลสารสนเทศ การแจ้งข่าวสารและการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม)
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
๒. งานบริหารการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม
ภารกิจกลุ่มงาน
๑. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาพิเศษเรียนรวม
๒. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางวิชาชีพของ ผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกีย่ วข้องด้านการศึกษาพิเศษเรียนรวม
๓. ส่งเสริม สนับสนุน และประสาน การขอรับ เทคโนโลยี สิ่งอานวยความสะดวก สือ่
บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
๔. การพัฒนาระบบการคัดกรอง ประสานการตรวจวินิจฉัย การจดทะเบียนคนพิการ และ
การเข้าถึงสิทธิและโอกาสของคนพิการ
๕. ส่งเสริมและประสานการขอรับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งทีม่ ีเหตุพเิ ศษของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าทีส่ อนคนพิการ
๖. ส่งเสริมและประสานงานข้อมูลการจัดสรรและพัฒนาพี่เลี้ยงเด็กพิการ
๗. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาศักยภาพนักเรียนเรียนรวม
๘. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานเครือข่าย ความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการเรียนรวม
๙. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการส่งต่อและเปลี่ยนผ่าน (Transition)
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นักเรียนพิการเรียนรวมได้รบั โอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค ตรงตามความ
ต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษา ครูและผูบ้ ริหารทางกาศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถบริหารจัด
การศึกษาพิเศษ(การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม) ได้อย่างเหมาะสมและทันสมัยอยูเ่ สมอ
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
๒. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา๕ และ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๖
๔. ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานสาหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒
๕. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มเี หตุพเิ ศษของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ปฏิบัตหิ น้าทีส่ อนคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๖
๖. กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสทิ ธิได้รับสิง่ อานวยความสะดวก สื่อ
บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
๗. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา เรื่อง กาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการ การรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๖
๘. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กาหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๒
๙. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๒
๑๐. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ครู
การศึกษาพิเศษ ครู และคณาจารย์ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๒
๑๑. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๒. มาตรฐานการจัดการเรียนรวมเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
๓. งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวน การจัดการเรียนรู้การศึกษาพิเศษเรียนรวม
ภารกิจกลุ่มงาน
๑. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้การศึกษาพิเศษเรียนรวม
๒. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized
Education Program : IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan : IIP)
๓. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการวัดและประเมินผลทาง การศึกษาพิเศษเรียนรวม
๔. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาพิเศษเรียนรวม
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นักเรียนพิการเรียนรวม ได้รับการจัดการเรียนรู้และการช่วยเหลือตรงตามสภาพปัญหา ศักยภาพ
และความต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถและดารงชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมี
ความสุข
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
๒. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๕ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๖
๓. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑
๔. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม
ภารกิจกลุ่มงาน
๑. ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาทางการศึกษาพิเศษเรียนรวม
๒. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา
พิเศษเรียนรวม
๓. ส่งเสริม สนับสนุน การนาผลการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ไปปรับปรุง พัฒนา และเผยแพร่
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ(การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม) และสถานศึกษามีงานการศึกษาวิจัย เพือ่ พัฒนางาน
การศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
๒. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๕ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๖
๓. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑
๔. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕. งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม
ภารกิจกลุ่มงาน
๑. ศึกษา สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม
๒. วางแผนและสร้างเครือ่ งมือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ
เรียนรวม
๓. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม
๔. ประเมินผลและสรุปรายงานผลการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม
๕. นาผลการนิเทศไปใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม
๖. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม
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โรงเรียนจัดการเรียนรวมสามารถดาเนินการจัดการเรียนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
๒. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๑ มาตร๕ และ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๖
๓. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑
๔. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)
1. ชื่องาน
ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การปฏิบัติงานของกลุม่ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ สามารถ
ดาเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย บรรลุผลตามภารกิจขององค์กร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 จึงได้จัดทาคู่มือการปฏิบัตงิ านขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัตงิ านของกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษและกระบวนการ
เรียนรู้ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและสามารถดาเนินการบรรลุผล
ตามเป้าหมาย
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรศึกษาพิเศษ
3. ขอบเขตของงาน
เป็นแนวทางสาหรับกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาใช้ในการปฏิบัติงาน เพือ่
ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
4. คาจากัดความ
การศึกษาพิเศษ (Special Education) หมายถึง การจัดการศึกษาให้สาหรับบุคคลที่มีความต้องการ
พิเศษ ได้แก่ เด็กปัญญาเลิศ เด็ก ที่มีความบกพร่องด้านสติปัญ ญา เด็กที่ มีปั ญหาด้านการเรียนรู้ เด็ก พิการ
ซ้าซ้อน เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ เด็กที่มีความบกพร่องด้านสายตา เด็กที่มีความบกพร่อง
ด้านการได้ยิน เด็กที่มีปัญหาด้านอารมณ์ และสังคม หรือเด็กที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม ซึ่งเด็กกลุ่มพิเศษเหล่านี้
ไม่สามารถได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการจัดการศึกษาแบบเดียวกันกับเด็กปกติ
ดังนั้น การศึกษาพิ เศษจึงมี ความจาเป็นต่อการจัดการศึกษาแก่เ ด็ก กลุ่มพิเศษดังกล่าว ซึ่ง การจัด
การศึกษาพิเศษได้รวมถึงด้านกระบวนการสอน วิธีการสอน เนื้อหาวิชา (หลักสูตร) เครื่องมือและอุปกรณ์ใน
การจัดการเรียนการสอนที่สนองตอบต่อความสามารถ และความต้องการของเด็กพิเศษเป็นรายบุคคล
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 รวบรวม ศึก ษา วิ เ คราะห์ และสัง เคราะห์ข้อ มู ล จากเอกสารและแหล่ ง ข้อ มู ล ต่า ง ๆ อาทิ
แผนพัฒ นาการศึก ษาแห่ง ชาติ พระราชบัญ ญัติก ารศึก ษา นโยบายและแผนจัดการศึก ษาที่ เ กี่ ยวข้องกั บ
การศึกษาพิเศษ
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5.2 ประสานงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส ถานศึก ษามีความพร้อมในการจัดการศึก ษา ส าหรับ
ผู้เรียนตามประเภทเด็กที่มีความต้องการพิเศษในรูปแบบที่เหมาะสม
5.3 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้
ความเข้าใจในการจัดการศึกษาพิเศษ ให้สามารถบริ หารจัดการและวางแผนจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนตาม
ประเภทเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
5.4 ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และชุมชน
อย่างสม่าเสมอ เพื่อร่วมมือช่วยเหลือกันในการดาเนินการจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนตามประเภทเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ
5.5 ประสานความร่วมมือและสนับ สนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
พิเศษ เช่น สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
5.6 นิเทศ กากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเพื่อให้สามารถ
คัดกรองและวินิจฉัยผู้เ รียนสามารถปรับ ปรุง /พัฒนาแผนจัดการศึก ษาเฉพาะบุคคลเพื่อพัฒนาผู้เรียนเต็ม
ศักยภาพตามความต้องการเฉพาะบุคคลตามประเภทเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้มีคุณภาพ
5.7 ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตร
5.8 สรุปรายงาน และเผยแพร่ผลการใช้/การพัฒนาหลักสูตร
6. ระยะเวลาการดาเนินงาน
- ตลอดปีการศึกษา
7. มาตรฐานคุณภาพงาน
7.1 มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับโรงเรียนจัดการเรียนรวม นักเรียนพิการครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบนั
7.2 มีการประสานงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษา สาหรับ
ผู้เรียนตามประเภทเด็กที่มีความต้องการพิเศษในรูปแบบที่เหมาะสม
7.3 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษา
พิเศษ สามารถบริหารจัดการและวางแผนจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนตามประเภทเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
7.4 มีการประสานความร่วมมือระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา สถานศึกษา และชุมชนอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อร่วมมือช่วยเหลือกันในการดาเนินการจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนตามประเภทเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ
7.5 มี ก ารประสานความร่ว มมื อ และสนั บ สนุ นการปฏิบัติ ง านของหน่ วยงานอื่ นที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ
การศึกษาพิเศษ เช่น สานักบริหารงานการศึ กษาพิเ ศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด ศูนย์การศึกษา
พิเศษระดับเขตพื้นที่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
7.6 สถานศึ ก ษาร้ อ ยละ 80 ได้ รั บ นิ เ ทศ ก ากั บ ติ ด ตาม ให้ค วามช่ ว ยเหลื อ แนะน าผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาและครูผู้สอนเพื่อให้สามารถคัดกรองและวินิจฉัยผู้เรียนสามารถปรับปรุง/พัฒนาแผนจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคลเพื่อพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพตามความต้องการเฉพาะบุคคลตามประเภทเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษให้มีคุณภาพ
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7.7 สถานศึกษาร้อ ยละ 80 มีผลการตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการคัดกรองนักเรียนพิการ
การประเมินแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล การประเมินแผนการสอนรายบุคคล การสังเกตการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้อยู่ในระดับดีขึ้นไป
7.8 มีการสรุปรายงาน ผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสาหรับนักเรียนพิการ
อย่างถูกต้อง และเผยแพร่ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
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ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน
ชื่อเอกสาร
: งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั
กระบวนการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กระบวนการเรีย นรู้

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการส่งเสริมและพัฒนางานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กระบวนการ
เรียนรู้ของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานในการส่งเสริมและพัฒนางานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กระบวนการเรีย นรู้ของ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาให้มีประสิทธิภาพและสามารถดำเนินการ
บรรลุผลตามเป้าหมาย
3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการนิเทศติดตามประเมินผลงานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กระบวนการ
เรียนรู้ ของสถานศึกษาในสังกัดงาน
4. เพื่อศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนากระบวนการเรีย นรู้ การนิเทศทางการศึกษาสำนั กงานเขตพื้นที่
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพและสามารถดำเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย

3. ขอบเขตของงาน
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กระบวนการเรีย นรู้ การนิเทศทางการศึกษา เป็นการปฏิบัติงานของกลุ่ม นิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในการศึกษาศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การนิเทศ
ทางการศึกษา ความต้องการ การส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถ ในการผลิต การพัฒนา กระบวนการ
เรียนรู้ การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ตลอดจนการแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมและ
พัฒนาการกระบวนการเรียนรู้สู่ ศตวรรษที่ 21

4. คำจำกัดความ
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กระบวนการเรียนรู้ หมายถึง การจัด กิจกรรม รูปแบบ แนวทาง เทคนิค วิธีการ
ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รูปแบบแนวทางในการ ดำเนินงาน การ สร้าง จัดหาเครื่องมือ นวัตกรรม เพื่อพัฒนา
ทักษะ ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในการ พัฒนาการบริหาร จัดการศึกษาในสถานศึกษา การจัดการเรีย นการสอน
และกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนที่ เป็นการส่งเสริม การจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา รวมถึงการจัดกิจกรรม
เพื่อการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ข้อมูลในการจัดการเรีย นรู้เพื่อพัฒนาทักษะ ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในการ
พัฒนาการบริหาร จัดการศึกษาในสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิต พัฒนา และใช้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาสำหรับ การจัดการเรียนรู้
2.1 พัฒนา ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การจัดการเรีย นการสอน และกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ให้มี
ประสิทธิภาพ
2.2 สรุปผลการประเมินการในการจัดการเรีย นรู้ของครูผู้สอนตามเกณฑ์มาตรฐาน และตัวชี้วัด
3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาการจัดการเรีย นการสอน
และกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนและเผยแพร่ผลงาน
4. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนในการจัดการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา
6. ประเมินการการจัดการเรีย นการสอน และกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนในการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การ
จัดการเรียนรู้
7. สรุปรายงาน ส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ (Best practice)

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ข้อมูลในการจัดการเรีย นรู้เพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21
ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิต พัฒนา สื่อนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้
ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิต พัฒนา และใช้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาสำหรับ การจัดการ
เรียนรู้
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนและเผยแพร่ผลงาน
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนในการจัดการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา
ไม่บรรลุผล

ประเมินการการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนใน
การจัดการเรียนรู้

แก้ไข ปรับปรุง

บรรลุผล

7. แบบฟอร์มสรุที่ใปช้รายงาน ส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ

(Best practice)
แบบฟอร์มที่ใช้เป็นแบบบันทึกข้อมูลที่เป็นผลจากการดำเนินงานของแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติ สำหรับการตอบ
คำถามตามตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงานของกระบวนงาน มีดังนี้
1. เครื่องมือการศึกษาความต้องการเทคนิค/วิธีการ การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
2. แบบบันทึกข้อมูลผลการศึกษาความต้องการพัฒนาทักษะ เทคนิคในการจัดการเรียนรู้
3. แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรู้นักเรียนของสถานศึกษา
4. แบบบันทึกผลการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
6. แบบบันทึกการแก้ไข ปรับปรุงรูปแบบ เทคนิคและวิธีการ ในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
7. แบบบันทึกการประสานความร่วมมือภาครัฐ/เอกชนในการพัฒนาต่อยอดเพื่อส่งเสริม การใช้สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
8. แบบบันทึกผลการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์การพัฒนาเทคนิค กระบวนการในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
9. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามกระบวนงานการจัดการเรีย นรู้สถานศึกษา

8. เอกสารอ้างอิง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

12

ขอบเขตการปฏิบตั ิงาน
งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล
การเรียนรูร้ ะดับชั้นเรียน สถานศึกษา และระดับชาติ
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผลการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการทีห่ ลากหลายในการวัดและประเมินผลในสถานศึกษา
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๓. ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๔. จัดทาคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาสาหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. ครูและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียนทัง้ การวัดผล
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๒. การวัดผลและประเมินผลสอดคล้องตามแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิม่ เติม และตามสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล และนาผลการวัดและ
ประเมินผลไปพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รียนแต่ละบุคคล
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๒. งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา
๒. ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มผี จู้ ัดทาแล้ว คัดเลือกให้เหมาะสมกับเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ครอบคลุมด้านต่อไปนี้
๓.๑ เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ
๓.๒ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๓.๓ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
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๓.๔ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
๓.๕ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และการเขียน
สื่อความ
๔. บริการเครือ่ งมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
มีคลังเครื่องมือวัดและประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษาทีส่ อดคล้องกับความต้องการของ
สถานศึกษา
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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
๔. งานทดสอบทางการศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
๒. วางแผนการทดสอบทางการศึกษา ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทงั้ ๘ กลุ่มสาระของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. กาหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามที่กระทรวงศึกษาธิการและสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติกาหนด
๔. ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
๕. ดาเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถให้กับนักเรียน
๖. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา
๗. จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผูเ้ รียนทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
มีคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และมีข้อมูลคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียน
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล
การเรียนรูร้ ะดับชั้นเรียน สถานศึกษา และระดับชาติ
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล
การเรียนรู้ระดับชั้นเรียน สถานศึกษา
๑. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกีย่ วกับการวัดผลและประเมินผล
การเรียนรูร้ ะดับชั้นเรียน สถานศึกษา
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การปฏิบัติงานของกลุม่ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพสามารถ
ดาเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย บรรลุผลตามภารกิจขององค์กร สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงได้จัดทาคูม่ ือขั้นตอนการปฏิบัติงานขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
๒.๑ เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน กลุม่ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถดาเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย
๒.๒ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา
๓. ขอบเขตของงาน
เป็นแนวทางสาหรับการปฏิบัติงานและดาเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา
๔. คาจากัดความ
การวัดและประเมินผล (Assessment) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอยหลักฐานที่
แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสาเร็จทางการเรียนของผูเ้ รียนอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา และเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้สามารถจัดให้มีขึ้นทั้งระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา
การประเมินระดับชั้นเรียน (Classroom Assessment) หมายถึง การวัดผลและประเมินผลที่อยู่ใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนดาเนินการเพือ่ พัฒนาผู้เรียนและตัดสินผลการเรียนในรายวิชา/กิจกรรมที่ตน
สอน ในการประเมินเพื่อการพัฒนา ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดที่กาหนดเป็นเป้าหมายในแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อดูว่าบรรลุตัวชี้วัดหรือมีแนวโน้มว่าจะบรรลุตัวชี้วัดเพียงใด แล้วแก้ไข
ข้อบกพร่องเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง เน้นการประเมินตามสภาพจริง โดยใช้วิธีการที่หลากหลายและมีการ
ประเมินอย่างต่อเนื่อง เพื่อนามาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป
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การประเมินระดับสถานศึกษา (School Assessment) หมายถึง การตรวจสอบผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การอนุมัติผลการเรียน การตัดสินการเลื่อนชั้นเรียน และเป็นการประเมินเพื่อให้ได้
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้ รียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมี
สิ่งที่ต้องได้รบั การพัฒนาในด้านใด รวมทั้งสามารถนาผลการเรียนของผูเ้ รียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ระดับชาติและระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศ
เพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อการจัดทา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และการรายงานผล
การจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูป้ กครอง และชุมชน
การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) หมายถึง การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
จากการที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติงาน ซึง่ แสดงให้เห็นถึงการนาความรู้และทักษะที่เรียนไปใช้ในสภาพและ
สถานการณ์จริง หรือเชื่อมโยงใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงมากที่สุด การประเมินตามสภาพจริงมักมีการ
กาหนดชิ้นงานหรือภาระงานให้ผู้เรียนปฏิบัติ และมีการใช้เครื่องมือการวัดและประเมินผลที่มเี กณฑ์พร้อมคา
อธิบายคุณภาพงานตามเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน
๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลระดับชั้นเรียน
และสถานศึกษา
1. ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษารวมทั้ง
แนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะให้กบั ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา
เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร และการเทียบโอนผลการเรียน
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผบู้ ริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจใน
แนวปฏิบัติ วิธีการวัดผลและประเมินผล ตลอดจนความเข้าใจในเทคนิค วิธีการวัดผลและประเมินรูปแบบต่าง
ๆ โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง
๔. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างเครื่องมือทีเ่ ป็นมาตรฐาน ในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ และจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๕. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ แก่บุคลากรทั้งระดับสถานศึกษาเขต
พื้นที่การศึกษา เกี่ยวกับการวัดประเมินผลการศึกษา การจัดทาเอกสารหลักฐาน ระดับชั้นเรียนและ
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นเรียนและสถานศึกษาตามหลักสูตรระดับ
สถานศึกษาและนาผลการประเมินคุณภาพไปใช้ในการพัฒนา
๖. นิเทศ ติดตาม และให้คาปรึกษาให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา
ดาเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการจัดทาเอกสารหลักฐานการศึกษา
๗. สรุปรายงานผลการดาเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา
เพื่อนาผลมาใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา และเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพ
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๗. เครื่องมือ
๗.๑ แบบสารวจข้อมูล
๗.๒ ข้อมูลสารสนเทศ เครื่องมือทดสอบ เอกสารหลักฐานการศึกษา
๗.๓ แบบรายงานผล
๘. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
๘.๑ คู่มือการดาเนินงานการวัดผล และประเมินผลการศึกษา
๘.๒ คู่มือการวัดผล และเทียบโอนผลการศึกษาในทุกระดับ
๘.๓ แบบพิมพ์ เอกสาร หลักฐานต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง
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งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล
การเรียนรู้ระดับชาติ
๑. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกีย่ วกับการวัดผลและประเมินผล
การศึกษาระดับชาติ
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การปฏิบัติงานของกลุม่ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
สามารถดาเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย บรรลุผลตามภารกิจขององค์กร สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทาคู่มือขั้นตอนการปฏิบัตงิ านขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
๑. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัตงิ านของ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถดาเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย
๒. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับ
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
๓. ขอบเขตของงาน
เป็นแนวทางสาหรับการปฏิบัติงานและดาเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษาระดับชาติ
๔. คาจากัดความ
การวัดและประเมินผล (Assessment) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอยหลักฐานที่
แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสาเร็จทางการเรียนของผูเ้ รียนอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา และเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
การประเมินระดับชาติ (National Tests) หมายถึง การวัดผลและประเมินผลการเรียนรูท้ ี่ดาเนินการ
โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งสถานศึกษาต้องจัดให้ผเู้ รียนทุกคนที่เรียนในระดับชั้นสาคัญ
(Key Stages) ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพื่อนาไปใช้
ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบาย
ของประเทศ
๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ระดับชาติ
๑. ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ
๒. ประสานความร่วมมือระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ เช่น สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) สานักทดสอบ
ทางการศึกษา
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๓. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับ
การวัดผลและประเมินคุณภาพผูเ้ รียนระดับชาติ
๔. ดาเนินการประเมินคุณภาพของผูเ้ รียนตามแนวทางทีก่ ระทรวงศึกษาธิการสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ หรือสานักทดสอบทางการศึกษากาหนด
๕. รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เผยแพร่ต่อสถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษานาไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
๖. นาผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
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๗. เครื่องมือ
๗.๑ แบบติดตามตรวจสอบ
๗.๒ เครื่องมือวัดและประเมินผล
๗.๓ แบบรายงานผล
๘. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
๘.๑ แบบวิเคราะห์แนวทางการตรวจสอบ
๘.๒ คู่มือในการปฏิบัติงานกิจกรรม ติดตาม ตรวจสอบ
๘.๓ เอกสาร รายงานผลการประเมิน ติดตาม ตรวจสอบ
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หนังสืออ้างอิง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (มปป.). คู่มือการปฏิบัติงานสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา.
กรุงเทพมหานคร : สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน.

------------------------------------------

ประเภทเอกสาร :
คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน
ชื่อเอกสาร
: ǰǰǰǰǰÜćîÿęÜđÿøĉöǰóĆçîćøąïïÖćøðøąÖĆîǰ
ÙčèõćóÖćøýċÖþć

2. ชื่องาน (กระบวนงาน) : งานส่งเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถานศึกษา
2. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขอบเขตของงาน
เป็น การดำเนิน การประสานส่งเสริมสนับสนุนและร่ว มพัฒ นาระบบการประกัน คุ ณภาพภายใน
สถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาสามารถดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบ
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ.2561และประกาศ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องแนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561
คำจำกัดความ
การประเมินคุณภาพภายใน หมายความว่า การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาการติดตาม และ
การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดสำหรับ
การประกันคุณภาพภายใน ซึ่งกระทำโดยบุ คลากรของสถานศึกษานั้น หรื อโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มี หน้าที่ี
กำกับดูแลสถานศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึก ษาของสถานศึ ก ษาแต่ ล ะระดั บและประเภทการศึ ก ษา โดยมีกลไกในการควบคุ ม
ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธุารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายความว่า การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่
ดำเนินการการอย่างมีระบบตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานดังนี้
1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา
ปฐมวัย และหรือระดับ การศึกษาขั้น พื้น ฐานที่กระทรวงประกาศใช้และให้ส ถานศึกษากำหนดเป้าหมาย
ความสำเร็จตามมาตรฐานของสถานศึกษาตามบริบท ทั้งนี้สามารถเพิ่มเติมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
นอกเหนือจากที่กระทรวงศึก ษาธิการประกาศใช้ได้โ ดยให้ส ถานศึก ษาและผู้เกี่ ยวข้อ ง ดำเนินการและ
รับผิดชอบร่วมกัน
2. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ
จำเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยสะท้อนคุณภาพความสำเร็จอย่างชัดเจนตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

3. ดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
4. ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยกำหนดผู้รับผิดชอบ และ
วิธีการที่เหมาะสม
5. ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา และนำ
ผลการติดตามไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา
6. จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา นำเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความ
เห็นชอบ และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นประจำทุกปี
7. พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพโดยพิจารณาจากรายงานผลการประเมินตนเอง(Self-Assessment
Report : SAR) และตามคำแนะนำของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายความว่ากระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่คุณภาพที่สอดคล้ อง
กับมาตรฐานการศึกษาของชาติโดยมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาการจัดระบบและโครงสร้างการวางแผน
และการดำเนินงานตามแผนรวมทั้งการสร้างจิตสำนึกให้เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพการศึ กษาจะต้อง์ดำเนินการ
อย่างต่อเนื่องและเป็นความรู้รับผิดชอบร่วมกันของทุกคน โดยระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย
การประเมินคุณภาพภายในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
1. ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจน กฎเกณฑ์ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
2.ศึกษา ค้นคว้า หลักการแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐาน การศึกษา แล้วนำมา
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน
4. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษากำหนดมาตรฐานระดั บ สถานศึ ก ษา ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน /ท้องถิ่น รวมทั้งการกำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการแปลผลและ
ตัดสินการผ่านมาตรฐานพร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง สถานศึกษาด้วยกัน
5. ร่วมกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับ
สถานศึกษา
6. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดสร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมี หลักการและ
แนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา
7. กำหนดแนวปฏิบัติในการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
8. รวบรวมและสังเคราะห์จุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาจากรายงานการประเมินคุณภาพภายใน สถานศึกษา
9. จัดทำสรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
10. นิเทศ ติดตาม การจัดสร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ผลสำเร็จที่
คาดหวัง สถานศึกษามีความสามารถในการจัดสร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบินเทศติดตามระบบการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
2. แบบประเมินผลการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3. แบบรายงานผลการนิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. มาตรฐานการศึกษาชาติฉบับปัจจุบัน
2. มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. กฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
5. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกของสมศ.
6. ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องแนวปฏิบัติการดำเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561

Flow Chart การปฏิบัตงิ าน

แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
ชื่องาน งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ลำดับที่
ผังขั้นตอนการดำเนินงาน
1
2
3

4

5

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
เวลาดำเนินงาน
มาตรฐานคุณภาพงาน
1.ศึกษาวิเคราะห์หลักเกณฑ์ ระเบียบแนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับการประกัน
ตลอดปี
มีเอกสารคู่มอื แนวทาง ระบบการ
คุณภาพภายใน สถานศึกษามาตรฐานการศึกษาชาติ/ปฐมวัย/พื้นฐาน/ภายนอก
ประกันคุณภาพการศึกษาที่มี
(สมศ.) ความต้องการชุมชน/ ท้องถิ่นแลมาตรฐานการศึกษาอื่น ๆ ที่เกีย่ วข้อง
คุณภาพ
2.จัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
ตลอดปี
ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับแสดงเอกลักษณ์ของเขตพื้นที่
การศึกษาภายใน สถานศึกษา
นำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา.ข้อความเห็นชอบประกาศใช้แจ้งผู้เกีย่ วข้อง
เข้มแข็ง
3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ต้นปีการศึกษา ทุกฝ่ายมีสว่ นร่วม มีการแลกเปลีย่ น
เกี่ยวกับการการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน ตามกฎกระทรวงฯ
ภาคเรียนที่2
เรียนรู้เพื่อการพัฒนางาน
พ.ศ. 2561 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาจัดทำมาตรฐานการศึกษา ของ
สถานศึกษา/นำไปใช้กำหนดแนวปฏิบัตกิ ารจัดทำรายงานประจำปีสังเคราะห์
จุดเด่น จุดควรพัฒนาจากรายงานประเมินภายในสถานศึกษาสรุปรายงานผล
การประเมินภายในของ สถานศึกษาในสังกัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา
4. วิเคราะห์สรุปผลการนิเทศติดตามประเมินคุณภาพภายใน/ภายนอกจัดทำ
ตลอดปีอย่าง
กระบวนการประเมินมีคุณภาพเป็น
แผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาดำเนินการตามยุทธศาสตร์มาตรการแผนพัฒนา น้อยปีละ1 ครั้ง ที่เชื่อถือ
คุณภาพแผนปฏิบัติ การประจำปีนิเทศติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจัด กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียดงาน

กลุ่มนิเทศ
สถานศึกษา
กลุ่มนิเทศ
สถานศึกษา
ก.ต.ป.น.
กลุ่มนิเทศ
สถานศึกษา

กลุ่มนิเทศ
สถานศึกษา

5. ประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
ปีละ1 ครั้ง มีการนำผลการประเมินไปใช้
กลุ่มนิเทศ
ระบบประกันคุณภาพ การศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมิน
ในการพัฒนา
6
6. สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่และนำผล ทุกสิ้นปี
มีผลการปฏิบตั ิงานที่เป็นเลิศ
กลุ่มนิเทศ
การประเมินไปวางแผน ปรับปรุงการดำเนินงาน
การศึกษา
สถานศึกษา
ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 1. มาตรฐานการศึกษาชาติฉบับปัจจุบัน 2. มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. กฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ 5. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกของสมศ. 6. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องระบบ
หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา
คำอธิบายสัญลักษณ์
ผังขั้นตอนจุดเริ่มต้น หรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงาน หรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหว จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบใน1หน้า

3. ชื่องาน (กระบวนงาน) : งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
2. เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
3. เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการพัฒนาการดำเนินการระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่มุ่งสู่คุณภาพและมาตรฐาน
ขอบเขตของงาน
เป็นกระบวนการ ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ.2561
คำจำกัดความ
งานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายความว่า การดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่ง
เป็น การกระตุ้น ส่งเสริมให้ส ถานศึกษาสามารถดำเนินงานได้ส อดคล้องกับแนวทาง การพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นปัจจุบัน และเป็นการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา
ตามภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายความว่า กระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่คุณภาพที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาของชาติโดยมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบและโครงสร้าง การวางแผน
และการดำเนิน งานตามแผน รวมทั้งการสร้างจิตสำนึก ให้เห็นว่า การพัฒ นาคุณภาพการศึ กษา จะต้ อ ง
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเป็นความรู้รับผิดชอบร่วมกันของทุกคน
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
1. จัดทำระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2. นิเทศ สถานศึกษา เพื่อให้สามารถดำเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ ภายใน
สถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง
3. ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อหาจุดพัฒนาและนำมาเป็น แนวทางในการ
ปรับปรุงสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
4. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐาน ตามเกณฑ์
อย่างเป็นระบบ
5. จัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ ผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อกำหนดนโยบายในการพัฒนาการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา
6. จัดทำระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
7. จัดทำเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน จากคณะกรรมการ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

8. นิเทศ ติดตาม กำกับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ ผลสำเร็จที่คาดหวัง
สถานศึกษาทุกแห่งในเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการตรวจสอบคุณภาพภายใน สถานศึกษา ทั้งโดยวิธีการ
ประเมินตนเอง และจากคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา

Flow Chart การปฏิบัตงิ าน

เครื่องมือที่ใช้
1. เครื่องมือติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2. แบบรายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
3. แบบรายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับ เขต
พื้นที่การศึกษา
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. มาตรฐานการศึกษาชาติฉบับปัจจุบัน
2. มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. กฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
5. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกของสมศ.
6. ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องแนวปฏิบัติการดำเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561

แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
ชื่องาน งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ลำดับ
ผังขั้นตอนการดำเนินงาน
ที่
1

2

3
4

5

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
รายละเอียดงาน

เวลา
ดำเนินงาน

1. .ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ระเบียบหลักการแนวคิดทฤษฎีวา่ ด้วยวิธีการประกัน ตลอดปี
คุณภาพการศึกษาและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาและ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
พ.ค.-มิ.ย.
2. วางแผนการดำเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
2.1 จัดทำเครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
2.2 จัดทำปฏิทินกำหนดเวลาการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
3.ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด แต่ ตาม
ละระดับโดยคณะกรรมการระดับเขตพืน้ ที่การศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
กำหนดการ
4.วิเคราะห์และสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
4.1 รวบรวมวิเคราะห์ผลการติดตามตรวจสอบฯรายสถานศึกษา
4.2 สรุปผลสังเคราะห์ผลการติดตามตรวจสอบฯระดับเขตพื้นที่

ตลอดปี
การศึกษา

มาตรฐานคุณภาพงาน

รหัส
เอกสาร .....................
ผู้รับผิดชอบ

บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจระบบ
การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา

กลุ่มนิเทศ
สถานศึกษา

เครื่องมือ ปฏิทิน แผนการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

กลุ่มนิเทศ
สถานศึกษา

เครื่องมือ ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา และดำเนินงาน
ตามกฎกระทรวง
มีผลการประเมินมาตรฐาน
รายสถานศึกษาและระดับ เขตพื้นที่
การศึกษา

กลุ่มนิเทศ
สถานศึกษา
กลุ่มนิเทศ
สถานศึกษา

กลุ่มนิเทศ
5.รายงานและเผยแพร่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตลอดปี
รายงานผลการติดตาม
การศึ
ก
ษา
สถานศึ
กษา
ของ สถานศึกษาและนำผลไปใช้เพื่อการพัฒนา
ตรวจสอบคุณภาพระดับ
ก.ต.ป.น.
5.1 รายงานรายสถานศึกษา
สถานศึกษาระดับเขตพื้นที่
5.2 รายงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
การศึกษาและนำผลไปใช้ใน
5.3 นำเสนอผลการติดตามตรวจสอบฯต่อสาธุารณชน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5.4 นำผลการประเมินคุณภาพไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 1. มาตรฐานการศึกษาชาติฉบับปัจจุบัน 2. มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. กฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ 5. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกของสมศ. 6. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องระบบ
หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา
คำอธิบายสัญลักษณ์
ผังขั้นตอนจุดเริ่มต้น หรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงาน หรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหว จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบใน1หน้า)

4. ชื่องาน (กระบวนงาน) : งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายใน
และภายนอก สถานศึกษา
วัตถุประสงค์
1 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการงานส่งเสริมสนับสนุนและเตรียมความพร้อมให้สถานศึกษา
พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาใช้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาในสังกัด
สำหรับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
3 เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดสามารถดำเนินการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและได้รับการรับรอง
คุณภาพมาตรฐาน
ขอบเขตของงาน
เป็น แนวทางการปฏิบ ัติงานส่งเสริมและประสานงานการประเมิน คุณภาพภายในและภายนอก
สถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกตามรอบการ
ประเมิน
คำจำกัดความ
การประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก หมายความว่าการดำเนินการด้วยวิธีการกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ส่งเสริมสนับสนุน หรือกระตุ้นให้สถานศึกษามีความเข้าใจและสามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้ตามรอบการประเมิน
การประเมินคุณภาพภายนอก หมายความว่า การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตามและ
การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งกระทำโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือผู้ประเมินภายนอก
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดทำรายงาน การประเมินตนเองของ
สถานศึกษา
2. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของ สถานศึกษา
3. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้นำผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกจากสมศ.ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ ระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษากับหลักเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.ในทุกระดับ
การศึกษา
5. ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพื่อเสนอรายชื่อสถานศึกษา
ต่อสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

6. ประสานงานกับสถานศึกษาในสังกัดเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก
สมศ.การส่งข้อมูลเอกสารเพิ่มเติมเพื่อขอรับการประเมินรวมทั้งติดตามกำหนดการประเมินคุณภาพ ภายนอก
ของสถานศึกษาในสังกัดตามกำหนดการประเมินจากสมศ.
7. นิเทศติดตามกำกับให้สถานศึกษาดำเนินการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกทุกแห่งในเขตพื้นที่ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
8. ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อ ถึง
กำหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
9. ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลสำเร็จที่คาดหวัง สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
10. แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมรับฟังรายงานผลการประเมินด้วยวาจาจากสมศ.
11. รวบรวมผลการประเมินจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศการประเมินคุณภาพภายนอกให้เป็น
ปัจจุบันสะดวกสำหรับการนำผลประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
12. จัดทำเอกสารรายงานสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกเผยแพร่และนำผลการประเมิน
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

Flow Chart การปฏิบัตงิ าน

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบินเทศติดตามผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR )
3. แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรายมาตรฐาน
4. รูปแบบการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายใน – ภายนอก
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. มาตรฐานการศึกษาของชาติ
2. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ของสถานศึกษา
3. มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสมศ.และมาตรฐานการศึกษาอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
4. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
5. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
6. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกของสมศ.
7. มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับปฐมวัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
8. แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของสำนักงาน คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
9. เอกสารผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.
10. ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องแนวปฏิบัติการดำเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561

แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
ชื่องาน งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ลำดับ
ผังขั้นตอนการดำเนินงาน
ที่
1

2

3

4

5

6

7

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
รายละเอียดงาน

เวลา
ดำเนินงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

รหัส
เอกสาร .....................
ผู้รับผิดชอบ

1. ประสานงานกับสถานศึกษาในสังกัดเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกจากสมศ.การส่งข้อมูลเอกสารเพิ่มเติมเพื่อขอรับการประเมิน
ซ้ำรวมทั้งติดตามกำหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาในสังกัด
ตามรอบการประเมินจากสมศ.
2. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้นำผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก
สมศ. ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมปรับแผนพัฒนา
คุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษาเพื่อขอรับการประเมินซ้ำ

ตามรอบการ
ประเมิน

มีข้อมูลจุดเด่นจุดด้อยของ
สถานศึกษารูปแบบการพัฒนา

กลุ่มนิเทศ
สถานศึกษา

ตลอดปี
การศึกษา

มีแผนการพัฒนาการดำเนินงาน ที่
ชัดเจน
สถานศึกษาดำเนินงานตาม
แผนพัฒนา

กลุ่มนิเทศ
สถานศึกษา

3. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้มี
ความรู้ความเข้าใจระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษากับหลักเกณฑ์
วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.ในทุกระดับการศึกษา

ตลอดปี
การศึกษา

4. นิเทศติดตามกำกับให้สถานศึกษาดำเนินการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม
รับการประเมินคุณภาพภายนอกทุกแห่งในเขตพื้นที่ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์

ตลอดปี
การศึกษา
ก่อนการ
5.ประเมินความพร้อมสถานศึกษาในสังกัดเพื่อพร้อมรับการ
ประเมิน
ประเมินคุณภาพ ภายนอก
คุณภาพ
ภายนอก
6. แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมรับฟังรายงานผลการประเมินด้วยวาจา ก่อนการ
ประเมิน
จากสมศ.ในวันสุดท้ายของ การประเมิน
คุณภาพ
ภายนอก
ทุกครั้งที่มีการ
7.รวบรวมผลการประเมินจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ
ประเมิน
การประเมินคุณภาพ ภายนอกให้เป็นปัจจุบันสะดวกสำหรับ

การนำผลประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ ในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ ใน
การดำเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในและการประเมินภายนอก
สถานศึกษาพร้อมรับประเมิน
ภายนอก

กลุ่มนิเทศ
สถานศึกษา
กลุ่มนิเทศ

สถานศึกษาพร้อมรับประเมิน
ภายนอก

กลุ่มนิเทศ

มีข้อมูลในการพัฒนา

กลุ่มนิเทศ

มีผลการประเมินนำไปใช้
พัฒนา คุณภาพการศึกษา

กลุ่มนิเทศ

ชื่องาน งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ลำดับ
ผังขั้นตอนการดำเนินงาน
ที่
8

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
รายละเอียดงาน

เวลา
ดำเนินงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

8.จัดทำเอกสารรายงานสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก หลังทราบผล
การประเมิน
เผยแพร่ และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

มีผลการประเมินนำไปใช้
พัฒนา คุณภาพการศึกษา

รหัส
เอกสาร .....................
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ

ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. มาตรฐานการศึกษาของชาติ
2. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ของสถานศึกษา
3. มาตรฐานการศึกษาเพือ่ การประเมินคุณภาพภายนอกของสมศ.และมาตรฐานการศึกษาอื่น ๆ
ที่เกีย่ วข้อง
4. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
5. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
6. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกของสมศ.
7. มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับปฐมวัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
8. แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9. เอกสารผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.
10. ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องแนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พ.ศ.2561

คำอธิบายสัญลักษณ์

ผังขั้นตอนจุดเริ่มต้น หรือสิ้นสุดกระบวนงาน

กิจกรรมงาน หรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหว

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบใน1หน้า)

5. ชื่องาน (กระบวนงาน) : งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐาน

และการประกันคุณภาพการศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ได้นวัติกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินการงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
2. เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาที่มีคุณภาพและเข้มแข็ง

ขอบเขตของงาน
เป็นกระบวนการศึกษา ค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพ ภายใน
สถานศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดตลอดจนการดำเนินงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ การประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
คำจำกัดความ
การวิจัยพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา หมายความว่าการดำเนินการศึกษารูปแบบเทคนิค
วิธีการที่ส่งผลต่อการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทำให้สถานศึกษาสามารถพัฒนา
ระบบ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
1. ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบเทคนิคและวิธีการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบประกัน คุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
1.1 ศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์นวัติกรรมที่เกี่ยวกับรูปแบบเทคนิคและวิธีการประกัน คุณภาพ
ภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
1.2 ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการจำเป็นการดำเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
1.3 จัดทำแผนงาน/โครงการศึกษาวิจัยรูปแบบเทคนิคและวิธีการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.4 ดำเนินการศึกษาวิจัยตามแผนงาน/โครงการศึกษาวิจัยที่กำหนด
1.5 สรุปรายงานผลการวิจัย
2. ส่งเสริมสนับสนุนและ/หรือร่วมกับสถานศึกษาดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบเทคนิคและวิธีการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์นวัติกรรมที่เกี่ยวกับรูปแบบ
เทคนิคและวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจากรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในรายงานประเมินคุณภาพภายนอกนำผลไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบประกัน
คุณภาพ ภายในสถานศึกษา

2.4 ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมดำเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา
3. นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษาและนำผลมา
ใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ผลสำเร็จที่คาดหวัง สถานศึกษาทุกแห่งนำ
ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
4. ประเมินผลการดำเนินงานเพื่อคัดเลือกรูปแบบเทคนิคและวิธีการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพ
4.1 วิเคราะห์ประเมินผลคุณภาพการดำเนินงานตามรูปแบบเทคนิควิธีการในการดำเนินงาน
เพื่อคัดเลือกรูปแบบเทคนิควิธีการที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และการประกันคุณภาพ
4.2 พิจารณาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบเทคนิควิธีการที่ไม่ประสบผลสำเร็จ
5. สรุปรายงานผลรวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
5.1 สรุปรายงานผลการดำเนินงานวิจัย
5.2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
5.3 เผยแพร่รายงานผลการวิจัย
5.4 นำผลการวิจัยไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

Flow Chart การปฏิบัตงิ าน

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบสังเคราะห์งานวิจัย
2. แบบเก็บข้อมูลงานวิจัย
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. มาตรฐานการศึกษาของชาติ
2. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ของสถานศึกษา
3. มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสมศ.และมาตรฐานการศึกษาอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
4. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
5. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
6. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.

7. มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับปฐมวัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
8. แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
9. เอกสารผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.
10. ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องแนวปฏิบัติการดำเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561

แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
ชื่องาน งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐาน
การศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
ลำดับ
ผังขั้นตอนการดำเนินงาน
ที่
1

2

3

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
รายละเอียดงาน

เวลาดำเนินงาน มาตรฐานคุณภาพงาน

1.1ศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์นวัตกิ รรมที่เกีย่ วกับรูปแบบเทคนิค
ตลอดปีการศึกษา
และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มี ประสิทธิภาพ
1.2 ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการจำเป็น
การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา
1.3 จัดทำแผนงาน/โครงการศึกษาวิจัยรูปแบบเทคนิคและวิธีการ
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา
1.4 ดำเนินการศึกษาวิจัยตามแผนงาน/โครงการศึกษาวิจัย
2.1ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์นวัติ ตลอดปีการศึกษา
กรรมที่เกีย่ วกับรูปแบบเทคนิคและวิธีการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจาก
รายงานประเมินคุณภาพภายในและรายงาน ประเมินคุณภาพ
ภายนอก
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2.4 ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมดำเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา
3.1นิเทศติดตามกำกับการดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ ตลอดปีการศึกษา
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษานำผลการศึกษาวิจัยมาใช้ใน
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

รหัสเอกสาร .....................
ผู้รับผิดชอบ

มีข้อมูลพื้นฐานในการ
ดำเนินงาน

กลุ่มนิเทศ
สถานศึกษา

มีการร่วมมือในการ
ดำเนินงานวิจัยทั้ง
ระดับ เขตพื้นที่
การศึกษาและ
สถานศึกษา

กลุ่มนิเทศ
สถานศึกษา

สถานศึกษามีระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
ที่มีคุณภาพ

กลุ่มนิเทศ
สถานศึกษา

ชื่องาน งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐาน
การศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
ลำดับ
ผังขั้นตอนการดำเนินงาน
ที่
4

5

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
รายละเอียดงาน

รหัสเอกสาร .....................

เวลาดำเนินงาน มาตรฐานคุณภาพงาน

4.1วิเคราะห์ประเมินผลคุณภาพการดำเนินงานตามรูปแบบเทคนิค ตลอดปีการศึกษา
วิธีการในการดำเนินงานเพื่อคัดเลือกรูปแบบ เทคนิควิธีการที่มี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และการประกันคุณภาพ
4.2 พิจารณาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบเทคนิควิธีการที่ไม่ประสบ
ผลสำเร็จ
5.สรุปรายงานผลรวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยเกี่ยวกับการ
ตลอดปีการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานวิจัย
ที่มีคุณภาพนำผลการวิจัยไปใช้เพือ่ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

มีรูปแบบเทคนิควิธีการ
การพัฒนาทีมีคุณภาพ

กลุ่มนิเทศ

มีเอกสารรายงานการ
วิจัยในการนำไปใช้
พัฒนาคุณภาพ

กลุ่มนิเทศ
สถานศึกษา

ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. มาตรฐานการศึกษาของชาติ
2. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ของสถานศึกษา
3. มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสมศ.และมาตรฐานการศึกษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
5. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
6. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกของสมศ.
7. มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับปฐมวัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
8. แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9. เอกสารผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.
10. ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องแนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561
คำอธิบายสัญลักษณ์

ผังขั้นตอนจุดเริ่มต้น หรือสิ้นสุดกระบวนงาน

กิจกรรมงาน หรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหว

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบใน1หน้า)

ประเภทเอกสาร

: คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน

ชื่อเอกสาร

: งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ
และการจัดกระบวนการเรียนรู้

ชื่องำน(กระบวนงำน)
งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
2. เพือ่ ให้มีข้อมูลสารสนเทศ ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอบเขตงำน
เพื่อเป็นแนวทางสาหรับกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการการจัดการศึกษา ใช้ในการ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัดและ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คำจำกัดควำม
ระบบการนิเทศ หมายถึง นวัตกรรม รูปแบบ วิธีการให้คาแนะนา ชี้แนะ ส่งเสริม อบรม พัฒนา
สร้างเสริมองค์ความรู้ให้แก่ผู้รับการนิเทศทั้งด้านการบริการจัดการศึกษา การนิเทศการเรียนการสอน และการ
พัฒนากิจกรรมโครงการต่างๆ
การจัดการเรียนการสอน หมายถึง ขั้นตอน กระบวนการ วิธีสอน กิจกรรมที่ครูผู้สอนจัดให้ผู้เรียน
ได้ฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความรู้ ทักษะ สามารถนาไป
ปฏิบัติหรือใช้ประโยชน์ได้
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
1. วิเคราะห์ภาระงาน/รวบรวมจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการนิเทศ
และกระบวนการเรียนรู้
2. ศึกษาสภาพปัญหา/ความต้องการของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
3. กาหนดวิธีการ/จัดทาแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและกระบวนการจัดการเรียนรู้
4. สร้างเครื่องมือการนิเทศ/ดาเนินการนิเทศ
5. จัดทารายงานการนิเทศ/สรุป ผลการนิเทศ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ประสบผลสาเร็จ/
พัฒนา/ปรับปรุง

Flow Chart การปฏิบัติงาน
วิเครำะห์ภำระงำน/ศึกษำสภำพควำมต้องกำร/จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศ

จัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนำระบบนิเทศและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

กำหนดวิธีกำร/สร้ำงเครื่องมือ/ดำเนินกำรนิเทศ

ระบบกำรนิเทศกำรศึกษำและกำรเรียนกำรสอน
ระบบกำรนิเทศกำรศึกษำ/
กำรนิเทศกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ

ระบบกำรนิเทศกำรเรียนกำรสอนกำร
จัดกระบวนกำรเรียนรู้

ไม่บรรลุผล
ประเมินผลกำรนิเทศ

บรรลุผล
สรุป รำยงำน เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ ระบบกำรนิเทศฯ

ปรับปรุง/พัฒนำ

ประเภทเอกสาร :
ชื่อเอกสาร
:

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้เป็ น แนวทางในการปฏิบัติงานในการส่ งเสริม และพัฒ นาสื่ อ นวัตกรรมการนิเทศทาง
การศึ ก ษาของกลุ่ ม นิ เ ทศติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาให้ มี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานในการส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษาของ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพและสามารถ
ดาเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย
3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการนิเทศติดตามประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม การนิเทศทาง
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา
4. เพื่อศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษาสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพและสามารถดาเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย

3. ขอบเขตของงาน

งานส่ งเสริม และพัฒ นาสื่ อนวัตกรรม การนิเทศทางการศึกษา เป็นการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในการศึกษาศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
การนิเทศทางการศึกษา ความต้องการ การส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถ ในการผลิต
การพัฒนา การใช้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และการให้บริ การสื่อ การนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล ตลอดจนการแสวงหาความร่วมมือ กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
การใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

4. คาจากัดความ

งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา หมายถึง การส่งเสริมให้สถานศึกษา
ผลิต พัฒนา และใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา รวมทั้งการจัดบริการสื่อ การเผยแพร่สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ข้อมูลความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการ
จัดการเรียนรู้
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิต พัฒนา และใช้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาสาหรับ การ
จัดการเรียนรู้
2.1 พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาการนิเทศการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ
2.2 สรุปผลการประเมินการผลิต การใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการ
เรียนรู้ของครูผู้สอนตามเกณฑ์มาตรฐาน และตัวชี้วัด
3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนา การใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาและเผยแพร่ผลงาน
4. จัดระบบบริการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการ
ของสถานศึกษา
5. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้
ของสถานศึกษา
6. ประเมินการใช้ ระบบบริการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้
7. สรุปรายงาน ส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

6. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
ศึกษาข้อมูลความต้องการใช้สื่อ นวัตกรรม การนิเทศทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้
ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาใช้และพัฒนา สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาสาหรับการจัดการเรียนรู้
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
บริการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้สาหรับการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
นิเทศติดตามและประเมินผลการใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
ไม่บรรลุผล

ประเมินผล ระบบการบริการ การ
ส่งเสริมการผลิต การใช้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางกรศึกษา เพื่อการ
เรียนรู้

แก้ไข ปรับปรุง

บรรลุผล

สรุปรายงาน เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์การ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา

7. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบฟอร์มที่ใช้เป็นแบบบันทึกข้อมูลที่เป็นผลจากการดาเนินงานของแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติ
สาหรับการตอบคาถามตามตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงานของกระบวนงาน มีดังนี้
1. เครื่องมือการศึกษาความต้องสภาพ การใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาใน การ
จัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา

2. แบบบันทึกข้อมูลผลการศึกษาความต้องการใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการ
จัดการเรียนรู้
3. แบบบันทึกผลการผลิต การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้
ของสถานศึกษา
4. แบบบันทึกผลการบริการสื่ อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา
5. แบบบันทึกผลการนิเทศ ติดตามการใช้/การบริการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
6. แบบบันทึกการแก้ไข ปรับปรุงรูปแบบการบริการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ใน
การจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
7. แบบบันทึกการประสานความร่วมมือภาครัฐ/เอกชนในการพัฒนาต่อยอดเพื่อส่งเสริม การใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
8. แบบบันทึกผลการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ การพัฒนาและการใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
9. แบบรายงานผลการดาเนิ น งานตามกระบวนงานในการส่ งเสริ มและพั ฒ นาพัฒ นาการใช้ สื่ อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้

8. เอกสารอ้างอิง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร

:
:

คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน
งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา

1
1. ชื่องาน : งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
2. เพื่อให้ได้ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติ ดตามตรวจสอบประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
งานเลขานุ การคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมิน ผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา มีขอบเขต 3 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
2. ด้านการวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา
3. ด้านงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผล
4. คำจำกัดความ
งานเลขานุการ หมายถึง งานที่ช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมิน ผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินไปตามบทบาทอำนาจหน้าที่ตาม
พระราชบั ญ ญั ติระเบียบบริห ารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ที่ก ำหนดให้ มี คณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบ ประเมิน ผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่ การศึกษา เพื่อทำหน้าที่ กำกับ ดูแลการ
บริหารจัดการศึกษาด้านวิชาการ เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
บริหารและการดำเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อเตรียมรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
หมายถึง องค์คณะบุคคลที่มีบทบาท อำนาจ หน้าที่ ในการบริหารงานวิชาการในระดับเขตพื้นที่ การศึกษา
ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ทั้งในส่วนของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
ในสังกัด และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทำงานร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
นิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการดำเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน
และสถานศึก ษาในสั งกัด เขตพื้น ที่ การศึ กษา เพื่ อเตรีย มรับ การนิ เทศ ติ ดตามตรวจสอบ และประเมิน ผล
จากหน่วยงานภายนอก
การติ ด ตาม (Monitoring) หมายถึ ง การศึ ก ษาความก้ า วหน้ า การบริ ห าร การจั ด การ
และการดำเนินการของหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การตรวจสอบ (Inspection) หมายถึ ง การกำกั บ ดู แ ล เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการบริ ห าร
การจัดการศึกษา และดำเนินไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำหนดไว้
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การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การตีค่าผลการบริหารการจัดการศึกษา และดำเนินไปตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำหนดไว้ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
การนิ เ ทศการศึ ก ษา (Supervision) หมายถึ ง ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
และสถานศึกษาในสังกัด กับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา โดยการให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุนเพื่อปรับปรุงพัฒนา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
1.1 กำหนดขอบข่ า ยของข้ อ มู ล ด้ านวิ ช าการ บริ ห ารงานบุ ค คล บริ ห ารงบประมาณ
และบริหารทั่วไปของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยศึกษาจากนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจำปี รายงานผลการปฏิบัติงาน จากกลุ่มต่างๆในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.2 รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดทำระบบข้อมูล สารสนเทศ
1.3 ตรวจสอบข้อมูลและสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน
1.4 รายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ที่เป็นข้อมูลและสารสนเทศ ต่อคณะกรรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ถึงจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ
1.5 เผยแพร่ข้อมูลเป็นเอกสารและทางเว็บไซด์ ในระบบเครือข่ายและสถานศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษา
2. การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา
2.1 วิเคราะห์ผลการบริหารและการจัดการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้านวิชาการ
บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป ให้เห็นจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
2.2 กำหนดวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ เป้ า หมาย กลยุ ท ธ์ ใ นแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการติ ด ตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา
2.3 นำแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการติ ดตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผลและการนิ เทศการศึก ษา
มากำหนด วิธีการ เครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
3. จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน ผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
3.1 นำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพ เครื่องมือ วิธีการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
การนิเทศการศึกษา ต่อคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
3.2 แจ้งแผนพัฒนาคุณภาพการ เครื่องมือ วิธีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน ผลและการ
นิเทศการศึกษาให้กลุ่มต่างๆนำไปสู่การดำเนินการตามแผน
3.3 ประสานงานกับคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
เพื่อดำเนินการตามแผนและแก้ไขการดำเนินงานระหว่างการปฏิบัติ
3.4 รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อคณะกรรมการ
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4. การติดตาม ตรวจสอบ
4.1 ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศตามแนวทางของคณะกรรมการ
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
4.2 รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลข้ อ มู ล จากการติด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล
และการนิเทศ
4.3 จั ด ทำรายงานผลการติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผลและการนิ เทศ เสนอต่ อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา
5. เผยแพร่รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศต่อคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมิ น ผลและนิ เทศการศึ ก ษา สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา สถานศึ ก ษา และหน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ กำหนดขอบข่าย
วิเคราะห์ สังเคราะห์เป็นข้อมูลสารสนเทศ เผยแพร่ข้อมูล

การวางแผนติดตาม ตรวจสอบ
จัดทำแผนพัฒนาการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศ
ไม่เห็นชอบ
เสนอ ก.ต.ป.น.
เห็นชอบ
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลตามแผน
สรุปผลรายงานผล เผยแพร่
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
1. แบบฟอร์มเพื่อการเก็บข้อมูลด้านวิชาการ และข้อมูลที่สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนางาน
ด้านวิชาการ
2. ระบบการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศด้านวิชาการ ข้อมูลที่สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนา
งานด้านวิชาการ
3. ระบบการเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศ
4. เค้าโครงแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา
5. หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
6. วาระการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
7. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
1. พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2545
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2542
4. กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา พ.ศ.2548
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2. ชื่องาน : งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อ เป็น แนวทางในการส่ งเสริม สนับ สนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพื้ นที่ การศึกษา
สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน
2. เพื่อให้การปฏิบัติงานร่วมกันของเครือข่ายเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุเป้าหมาย
ตามนโยบาย
ขอบเขตของงาน
เป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน ที่จะน าไปสู่ การพั ฒ นาคุณ ภาพการศึ กษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจั ด
เครือ ข่ายการพัฒ นาคุ ณ ภาพตามระดับ การศึก ษา เช่น กลุ่ม เครือ ข่ายส่ งเสริมประสิ ทธิภ าพระดั บปฐมวั ย
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น เครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนน า ครูต้นแบบ การพัฒนาเครือข่ายห้องเรียน
เป็นแหล่งเรียนรู้
คำจำกัดความ
การส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และชุมชน หมายถึง การจัดระบบการนิเทศที่ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายของบุคคล
และหน่วยงานทั้งระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกัน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ศึกษาความต้องการ การส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศ
ของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
2. จัดทำแผนสร้างความเข้าใจเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ โดย
คำนึงถึงสภาพปัญหา และความต้องการของแต่ละเครือข่าย
3. ประชุม/สัมมนาเครือข่ายการนิเทศทุก ระดับ เพื่อสร้างความเข้าใจและก าหนดแนวทาง
การพัฒนา
4. ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ
5. ประเมินผลและสรุปผลการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ
6. นำผลการประเมินไปกำหนดแนวทางการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ ทั้งระดับเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนต่อไป
7. สรุปผลการดำเนิ นงานเครือข่ายการนิเทศและรายงานผลการพัฒนาต่อหน่วยงานต้นสังกัด
สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

6

แบบฟอร์มที่ใช้
1. แบบนิเทศ ติดตามการพัฒนาระบบนิเทศ
2. แบบนิเทศ ติดตามการพัฒนาระบบนิเทศและการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เช่น ระบบ
การนิเทศภายใน การสร้างเครือข่ายการนิเทศ
3. แบบนิเทศ ติดตามกลุ่มสาระต่าง ๆ หรืงานอื่น
4. เอกสารสรุรายงานผลการด าเนินงานการพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการ
เรียนรู้
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3. หลักการพันาระบบการนิทศภายในและการสร้างเครือข่าย
4. หลักการนิทศ ติดตามการบริวารและการจัดการศึกษา
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3. ชื่องาน : งานส่งเสริมและพันาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. เพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศ ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอบเขตของงาน
เป็นแนวทางสำหรับกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ใช้ในการส่งเสริม
และพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา และการจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัด
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. วิเคราะห์ภาระงาน จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการนิเทศ และ
การจัดกระบวนการเรียนรู้
2. ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการรู้การนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษา
3. จัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดระบวนการเรียนรู้
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แบบฟอร์มที่ใช้
1. แบบสำรวจความต้องการการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ
2. แบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศทั้งระดับเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
3. แบบรายงานผลการพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดการเรียนการสอน
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติติการศึกษาแห่ชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3. หลักการสร้างเครือข่าย
4. หลักการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการสร้างเครือข่าย
4. ชื่องาน : งานการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรและนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลักษณะงาน เป็นงานส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการ
เรี ย นรู้ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ข องครู ผู้ ส อน ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศึกษาสภาพปัญ หาเกี่ยวกับ การพัฒ นาหลัก สูตรและการจั ดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. วิเคราะห์ ตรวจสอบการด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ของครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวนการ
เรี ย นรู้ ก ลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ของครู ผู้ ส อน ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้อง
4. ดำเนิ น งาน กิ จ กรรม โครงการเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. นิเทศติดตามเผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. นำผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผนและพัฒนางาน เพื่อการพัฒนางานบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
3. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
5. ชื่องาน : การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน
ในอำเภอขุนตาล
ลักษณะงาน
งานนิ เทศ ติดตามและประเมินผลการจั ดการศึ กษาในกุลมโรงเรียนกัลยาณมิตรเป็ นงาน
ที่มุ่งส่งเสริมสนับสนุน นิเทศ ติดตามและประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาโรงเรียนในกุลมโรงเรียนกัลยาณมิตร
ให้ จัด การศึ กษาได้ อย่ างมีป ระสิ ท ธิภ าพ นั กเรียน ครูผู้บ ริห ารโรงเรีย นและโรงเรียน มี การพั ฒ นาคุณ ภาพ
อย่างมีระบบ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. ศึกษานโยบาย จุด เน้น และเป้าหมายของสำนักงานเขตพื้ นที่ก ารศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4
๒. ส่งเสริมสนับสนุน นิเทศ ติดตาม และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาโรงเรียนในกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอขุนตาล ดังนี้
2.๑ จัดทำปฏิทินการนิเทศ เพื่อขออนุญาตปฏิบัติการนิเทศ
2.๒ จัดทำเครื่องมือการนิเทศ
2.๓ ดำเนินการนิเทศตามปฏิทินและเครื่องมือที่กำหนด
2.๔ สรุปและรายงานผล และให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. เมื่อสิ้นภาคเรียนจัดให้มีการสรุปผลการด าเนินการนิเทศ และเข้าร่วมประชุมสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอขุนตาล เพื่อนำผล
การนิเทศไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. นโยบายจุดเน้นและเป้าหมายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
๒. ระเบี ย บสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา ว่ าด้ ว ยกลุ่ ม โรงเรี ย นและศู น ย์
ประสานงานการศึกษาอำเภอ Area Cluster พ.ศ.๒560
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6. ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายตามจุดเน้นสำนักงาน/จุดเน้น ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4
1. โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION)
2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.)
3. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
๔. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding and Computing Science)
5. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. กิจกรรรมส่งเสริมการสอนแบบโครงงาน (PBL)
7. งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
8. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน DLTV / DLIT
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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ภาคผนวก
- คำสั่งมอบหมายงาน

งานธุรการ
1. ประเภทเอกสาร : คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
2. ชื่อเอกสาร : งานสารบรรณกลุ่ม
3. ขอบเขตของงาน
งานธุรการเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารหนังสือราชการ การรับ - การส่ง การร่างหนังสือโต้ตอบ
การบันทึกการประชุม และงานด้านบริการ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
และรวมถึงการให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการให้ได้รับข้อมูลที่จะนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
4. วัตถุประสงค์
4.1 เพื่อเป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานสารบรรณ การรับ - ส่งหนังสือราชการ ของกลุ่มนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ให้มีมาตรฐาน
และถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
4.2 เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ การรับ - ส่งหนังสือราชการ
ให้มีประสิทธิภาพ
5. ขอบเขตของงาน
ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการประจากลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้แก่
5.1 งานรับ - ส่ง เอกสาร ในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Office)
5.2 การบันทึกเสนองานในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Office)
5.3 การออกเลขคาสั่ง, การออกเลขวุฒิบัตรและเกียรติบัตร
5.4 การจัดเก็บสาเนาหนังสือราชการ
5.5 การให้ยืม - ส่งหนังสือราชการ
5.6 การเบิกจ่าย ควบคุม การจัดหา ซ่อมแซม บารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ของกลุ่มนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
5.7 งานประสานงานและให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงานทั้งในและนอกองค์กร
5.8 การจัดทาวาระการประชุม รายงานการประชุมของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา
5.9 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
6. คาจากัดความ
6.1 “ธุรการ”
หมายถึง
เจ้าหน้าที่ธุรการ ที่รับผิดชอบงานรับ - ส่ง
หนังสือราชการของกลุ่ม
6.2 “สานักงาน”
หมายถึง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4
6.3 “กลุ่ม”
หมายถึง
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา
6.4 “ผู้บังบัญชา”
หมายถึง
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และผู้อานวยการกลุ่ม

7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
7.1 งานรับหนังสือราชการ
มี 2 กรณี คือ
กรณีที่ 1 รับหนังสือที่เป็นเอกสาร
1) รับหนังสือที่เป็นเอกสารของโรงเรียนในสังกัดหรือหน่วยงานอื่น ที่ผ่านการลงทะเบียน
ในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Office) จากเจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง (กลุ่มอานวยการ) เรียบร้อยแล้ว
โดยลาดับความสาคัญของหนังสือ (ด่วนที่สุด ด่วนมาก ด่วน) และทาการตรวจสอบความถูกต้อง สิ่งที่ส่งมาด้วย
(ถ้ามี) ครบหรือไม่ กรณีไม่ถูกต้องให้ส่งคืนให้สารบรรณกลาง
2) รับลงทะเบียนในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Office) ของกลุ่ม
3) ส่งมอบหนังสือราชการให้แก่ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบตามกรอบภารกิจหน้าที่
กรณีไม่สามารถระบุผู้รับผิดชอบได้ ให้ผู้อานวยการกลุ่มเป็นผู้พิจารณาผู้รับผิดชอบ
กรณีที่ 2 รับหนังสือทางระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Office)
1) เข้าระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Office) ทาการตรวจสอบความถูกต้อง
สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี) ครบหรือไม่ กรณีไม่ถูกต้องให้ส่งคืนสารบรรณกลาง
2) ลงทะเบียนรับหนังสือ คลิกส่งมอบให้แก่ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบตามกรอบภารกิจ
หน้าที่ กรณีไม่สามารถระบุผู้รับผิดชอบได้ ให้ผู้อานวยการกลุ่มเป็นผู้พิจารณาผู้รับผิดชอบ
3) แจ้งศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบทราบ เพื่อดาเนินการต่อไป
Flow Chart การรับหนังสือราชการ

7.2 การส่งหนังสือราชการ
มี 3 กรณี คือ
กรณีที่ 1 ส่งหนังสือทางระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Office)
1) เจ้าหน้าที่ธุรการ ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือที่เจ้าของเรื่องส่งมา
2) กรณีตรวจแล้วไม่ถูกต้อง ส่งคืนเจ้าของเรื่อง
3) กรณีตรวจแล้วถูกต้อง นาหนังสือออกเลขที่ในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(Smart Office) และประทับตราชื่อผู้ลงนาม
4) แสกนหนังสือพร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี) แล้วจัดเก็บไว้ในแผ่น Disk File
5) ส่งหนังสือราชการทางระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Office)
6) ส่งสาเนาคืนเจ้าของเรื่อง
กรณีที่ 2 ส่งหนังสือทางไปรษณีย์
1) เจ้าหน้าที่ธุรการ ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือ ที่เจ้าของเรื่องส่งมา
2) กรณีตรวจแล้วไม่ถูกต้อง ส่งคืนเจ้าของเรื่อง
3) กรณีตรวจแล้วถูกต้อง นาหนังสือออกเลขที่ในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(Smart Office) และประทับตราชื่อผู้ลงนาม
4) ตรวจสอบความเรียบร้อยพร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี) อีกครั้งก่อนบรรจุลงในซองจดหมาย
จ่าหน้าซองผู้ส่งและผู้รับให้ถูกต้อง กรณีเป็นหนังสือที่มีความสาคัญให้ระบุความสาคัญ
(ด่วนที่สุด ด่วนมาก ด่วน) แล้วผนึกซองให้เรียบร้อย
5) ส่งจดหมายให้สารบรรณกลางเพื่อนาส่งไปรษณีย์ต่อไป
6) ส่งสาเนาคืนเจ้าของเรื่อง
กรณีที่ 3 ส่งหนังสือโดยถือไปส่ง (กรณีหน่วยงานใกล้เคียง)
1) เจ้าหน้าที่ธุรการ ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือ ที่เจ้าของเรื่องส่งมา
2) กรณีตรวจแล้วไม่ถูกต้อง ส่งคืนเจ้าของเรื่อง
3) กรณีตรวจแล้วถูกต้อง นาหนังสือออกเลขที่ในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(Smart Office) และประทับตราชื่อผู้ลงนาม
4) ตรวจสอบความเรียบร้อยพร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี) อีกครั้งก่อนนาส่ง
5) ลงทะเบียนในสมุดส่งหนังสือ กรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย แล้วถือไปพร้อมหนังสือราชการ
6) ให้เจ้าหน้าที่ที่รับหนังสือลงรายชื่อในใบรับหนังสือ ระบุวันเวลาที่รับหนังสือ
7) ส่งสาเนาคืนเจ้าของเรื่อง

Flow Chart งานส่งหนังสือราชการ

7.3 งานการจัดทาหนังสือราชการ
1) ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ดาเนินการร่างหนังสือและจัดพิมพ์ตามรูปแบบหนังสือราชการในระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยการนาระบบเทคโนโลยีมาประยุกต์
ใช้ในการจัดพิมพ์หนังสือ
2) จัดพิมพ์หนังสือตามรูปแบบที่ระเบียบกาหนดไว้ จานวน 3 ฉบับ (ต้นฉบับ, คู่ฉบับ, สาเนา) เพื่อจัดเก็บ
สาเนาไว้ที่เจ้าของเรื่อง 1 ฉบับ สารบรรณกลาง 1 ฉบับ ต้นฉบับจัดส่งออกไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
3) ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ของเรื่องรับงานที่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ถ้าไม่ถูกต้อง
ให้ดาเนินการแก้ไข ถ้าถูกต้องแล้วให้เสนอผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบความถูกต้อง
4) ผู้อานวยการหรือรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลงนามหนังสือราชการเพื่อธุรการกลุ่ม
ทาการออกเลขที่หนังสือส่งโดยระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Office)/เลขคาสั่ง แล้วแต่กรณีและ
ส่งคู่ฉบับคืนเจ้าของเรื่อง
Flow Chart งานการจัดทาหนังสือราชการ

สำเนา)

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔
ที่
/ ๒๕๖4
เรื่อง การมอบหมายให้ปฏิบัติงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ และลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔
---------------------------------------------------------------------ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ มีการบรรจุแต่งตั้งศึกษานิเทศก์
ให้ปฏิบัติงานในกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษา
ตามภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ เป็นไปตามบทบัญญัติในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยคล่ องตัว ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพประสิ ทธิผล มีคุณภาพ และเกิดประโยชน์ สู งสุ ด
แก่ทางราชการ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึ กษาธิ การ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ กฎกระทรวง กำหนดหลั กเกณฑ์ การแบ่ ง
ส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ภายในสำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึ กษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบี ยบสำนั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน
ว่าด้วยการมอบอำนาจในการสั่งอนุญาต การอนุมัติการปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่น ของผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้ข้าราชการและลูกจ้าง รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ตลอดจนคำสั่งอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
กับการมอบหมายหน้าที่การงานในส่วนราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ และมอบอำนาจ
ให้ปฏิบัติงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ในกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ ดังนี้
๑. งานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ทุกคน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ดังนี้
๑.๑ งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการเรียนรู้
มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
๑.๒ การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อจัดทำเป็นเอกสาร คู่มือและสื่อใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่
ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน
๑.๓ การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้
ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้สนใจทั่วไป
๑.๔ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนการนิเทศ
และการพัฒนางานวิชาการ
๑.๕ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
/2. งานตามขอบข่าย...

๒
๒. งานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีหน้าที่เกี่ยวกับการนิเทศ
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษา
มีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียน
เป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา
แบ่งออกเป็น 9 กลุ่มงาน และ 1 งาน ดังนี้
1. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
3. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
4. กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
5. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6. กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
7. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
8. กลุ่มงานกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
9. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
10. งานธุรการ
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติและบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมอบหมายหน้าที่
ให้ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
1. นางสาวยุพิน บุญประเสริฐ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (1) ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 102 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
1.1 อำนวยการ ให้คำปรึกษา ดูแล ติดตามและกำกับการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่
ในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นไปด้วย
ความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ บังเกิดผลดีต่อราชการ
1.2 บริ หารงานตามขอบข่ ายภารกิ จให้ บรรลุ วั ตถุ ประสงค์ ของกลุ่ มนิ เทศ ติ ดตาม และประเมิ นผล
การจัดการศึกษา ประกอบด้วย 1) กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 3) กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 4) กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 5) กลุ่มงาน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 6) กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบ
บริห ารและการจั ดการศึกษา 7) กลุ่ มงานส่งเสริมพั ฒ นาระบบการประกันคุณ ภาพการศึกษา 8) กลุ่ มงาน
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 9) กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา 10) งานธุรการ
1.3 ส่งเสริม สนับสนุนและนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ในกลุ่มนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการจัดการการศึกษา ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ กลุ่มเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ทั้ง 7 กลุ่มเครือข่าย
1.4 พิจารณากลั่นกรองตรวจสอบความถูกต้องและเสนอความเห็นประกอบในการเสนองานของบุคลากร
ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และถูกต้องตามหลักวิชาการก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชาสั่งการ
1.5 งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
/1.6 งานเลขานุการ...
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1.6 งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา
จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษาวิธีการ เครื่องมือในการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ การติดตามฯ และรายงานผล
การดำเนิ น งานเสนอต่ อ คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผลและนิ เทศการศึก ษาของเขตพื้ น ที่
การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
1.7 ร่วมปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1.8 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานที่ผู้ บังคับบัญชา
มอบหมายตามนโยบายและจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4

การปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ในกรณีที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงขอให้บุคคลดังต่อไปนี้ ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ
1. นางไพรฑูลย์ สายโท ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(1) ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 109 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ 1 กรณีผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
2. นายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (1) ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 106 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ 2 กรณีผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
3. นางสาวสุพรรณ ปัญญาเหมือง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (1) ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๙๕ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ 3 กรณีผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
4. นายสังคม ณ น่าน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(1) ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๙๓ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ 4 กรณีผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

/2. นางนงคราญ...

๔

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. นางนงคราญ ชัยพงษ์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (1) ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตำแหน่งเลขที่ 97 ปฏิบัติงานในหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่
รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
2.1 พิจารณากลั่ น กรองงาน ตรวจสอบความถูกต้อง ของหนังสื อราชการ และเสนอความคิดเห็ น
ประกอบการวิ นิ จ ฉัย สั่ งการให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บ กฎหมาย ข้อ บั งคั บ หลั กวิ ช าการ และหนั งสื อ สั่ งการ
ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
2.2 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.3 งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.4 งานประสานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
2.5 งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ให้คำแนะนำ และสนับสนุนด้านวิชาการของสถานศึกษา อำเภอพญาเม็งราย
2.6 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ได้แก่
2.6.1 งานโรงเรียนคุณธรรม
2.6.2 งานโรงเรียนวิถีพุทธ
2.6.3 งานสหกรณ์โรงเรียน
2.6.4 งานจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
2.6.5 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
2.6.6 การจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
2.6.7 งานวิจัยระดับการศึกษาพื้นฐาน
2.6.8 งานสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กรณี นางนงคราญ ชัยพงษ์ ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ นางสาวลักษมณ มุงเมือง ปฏิบัติหน้าที่แทน
3. นางสาวลั ก ษมณ มุ ง เมื อ ง ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น ตามมาตรา 38 ค (1)
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 95 ปฏิบัติงานในหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
3.1 พิจารณากลั่ น กรองงาน ตรวจสอบความถูกต้อง ของหนังสื อราชการ และเสนอความคิดเห็ น
ประกอบการวิ นิ จ ฉัย สั่ งการให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บ กฎหมาย ข้อ บั งคั บ หลั กวิ ช าการ และหนั งสื อ สั่ งการ
ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
3.2 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.3 งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.4 งานประสานส่งเสริมสนั บสนุนและพัฒ นาหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
3.5 งานส่ งเสริ ม และพั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา และกระบวน
การเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
3.6 งานบริ ห ารจั ด การ นิ เทศ ติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการพั ฒ นากลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
/3.7 งานศึกษาวิเคราะห์...
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3.7 งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
3.8 งานประสานส่งเสริมสนับ สนุนและพัฒ นาหลั กสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
3.9 งานบริ ห ารจั ด การ นิ เทศ ติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการพั ฒ นากลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
3.10 งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ให้คำแนะนำ และสนับสนุนด้านวิชาการของสถานศึกษา อำเภอเชียงของ 2
3.11 ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและ
งานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ได้แก่
3.11.1 งานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
3.11.2 งานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาที่ 3 (ภาษาจีน)
3.11.3 งานโรงเรียนสองภาษาประเภท Mini English Program (MEP)
3.11.4 งานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (Peer Center)
3.12.5 งานพัฒนาครู (ผู้บริหาร) ตามกรอบมาตรฐาน CEFR
3.13.6 งานอบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp)
3.14.7 การจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3.15.8 งานวิจัยระดับการศึกษาพื้นฐาน
3.16.9 งานสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
กรณี นางสาวลักษมณ มุงเมือง ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ นางนงคราญ ชัยพงษ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย/
กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)
4.. นายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (1) ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 106 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา (ปฐมวัย) และหัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการ
ศึกษาแบบเรียนรวม) มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
4.1 พิจารณากลั่ น กรองงาน ตรวจสอบความถูกต้อง ของหนังสื อราชการ และเสนอความคิดเห็ น
ประกอบการวินิจฉัยสั่งการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หลักวิชาการและหนังสือสั่งการก่อนนำเสนอ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
4.2 งานประสานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
4.3 งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับก่อนประถมศึกษา
4.4 งานสื่อและนวัตกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา
4.5 งานส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือเสริมสร้างเด็กระดับก่อนประถมศึกษา
4.6 งานวัดและประเมินพัฒนาการเด็กระดับก่อนประถมศึกษา
4.7 งานนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
4.8 จัดทำแผน และดำเนินการส่งเสริม และพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้
4.9 งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ให้คำแนะนำ และสนับสนุนด้านวิชาการของสถานศึกษา อำเภอพญาเม็งราย
/4.10 ปฏิบัติงาน...

๖
4.10 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย ได้แก่
4.10.1 งานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย
4.10.2 งานโรงเรียนแกนนำการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope)
4.10.3 งานโรงเรียนที่จัดประสบการณ์เรียนรู้ตามแนวทางมอนเทสซอรี่ (Montesori)
4.10.4 งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย
4.10.5 งานการพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย
4.10.6 งานเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION)
4.10.7 งานวิจัยระดับปฐมวัย
4.10.8 งานพัฒนาโรงเรียนในฝัน
4.10.9 งานพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล
4.10.10 งานพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบล / คุณภาพประจำตำบล
4.10.11 งานโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School
4.10.12 งานโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง SQip
4.10.13 งานวิจัยระดับการศึกษาพื้นฐาน
4.10.14 งานสื่อและนวัตกรรมการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
กรณี นายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ นางสาวสุพรรณ ปัญญาเหมือง ปฏิบัติหน้าที่แทน

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา/
กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)/
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
5. นางสาวสุ พรรณ ปั ญญาเหมื อง ข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษาอื่ น ตามมาตรา 38 ค (1) ตำแหน่ ง
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๙๕ ปฏิบัติหน้ าที่ หัวหน้ ากลุ่มงานวัดและประเมินผล
การศึ ก ษาและกลุ่ ม งานการศึ ก ษาพิ เศษ (การจั ด การศึ ก ษาแบบเรีย นรวม)และผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารกลุ่ ม งาน
เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
5.1 พิจารณากลั่ น กรองงาน ตรวจสอบความถูกต้อง ของหนังสื อราชการ และเสนอความคิดเห็ น
ประกอบการวินิจฉัยสั่งการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หลักวิชาการและหนังสือสั่งการก่อนนำเสนอ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
5.2 งานนิเทศ ติดตาม กำกับ ดูแลช่วยเหลือ สนับสนุนและประเมินผลการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์
ในกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.3 งานพัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาและรวบรวมเครื่องมือ
วัดและประเมินผลการศึกษาระดับสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาและระดับเขตพื้นที่
การศึกษา รวมทั้งให้บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา
5.4 งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษาและระดับชาติ
5.5 งานประสานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
5.6 งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ ของผู้เรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษา
/5.5 งานประสาน...
...

๗
5.7 งานวิจั ย พั ฒนา ส่ งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลเกี่ยวกับการทดสอบความสามารถ
พื้น ฐาน ของผู้ เรี ยนระดับชาติ (National Test :NT) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O – NET)
5.8 งานเลขานุ การคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
5.9 งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยใช้ข้อสอบกลาง
5.10 งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ให้คำแนะนำ และสนับสนุนด้านวิชาการของสถานศึกษา อำเภอเทิง 1
5.11 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย ได้แก่
5.11.1 งานวิจัยระดับการศึกษาพื้นฐาน
5.11.2 งานส่งเสริมการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (School MIS)
5.11.3 งานเพศวิถีรอบด้าน
5.11.4 งานส่งเสริมการศึกษาพิเศษ
5.11.5 งานการทดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง
5.11.6 การพัฒนาและส่งเสริมความฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมิน PISA
5.11.7 งานสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สุขศึกษา
กรณี นางสาวสุพรรณ ปัญญาเหมือง ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ นายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง ปฏิบัติหน้าที่แทน

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6. นายพงศธร ช่างปัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (1) ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะชำนาญการพิ เศษ ตำแหน่ งเลขที่ 91 ปฏิ บั ติงานในหน้ าที่ กลุ่ มงานส่ งเสริมและพั ฒนาสื่ อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
6.1 พิจารณากลั่ น กรองงาน ตรวจสอบความถูกต้อง ของหนังสื อราชการ และเสนอความคิดเห็ น
ประกอบการวินิจฉัยสั่งการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายข้อบังคับ หลักวิชาการ และหนังสือสั่งการก่อนนำเสนอ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
6.2 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6.3 งานประสานส่ งเสริ มสนั บสนุ นและพั ฒ นาหลั กสู ตรการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้
คณิตศาสตร์
6.4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
6.5 งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรสถานศึกษา และกระบวนการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
6.6 งานบริหารจัดการ นิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
6.7 งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนกลุ่มสาระ
/6.7 งานศึกษาวิเคราะห์...
การเรียนรู้คณิตศาสตร์

๘
6.8 งานประสานส่งเสริมสนั บสนุนและพัฒ นาหลักสู ตรการศึกษาขั้น พื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
6.9 งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ให้คำแนะนำ และสนับสนุนด้านวิชาการของสถานศึกษา อำเภอขุนตาล
6.10 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย ได้แก่
6.10.1 งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี DLTV และ DLIT
6.10.2 งานส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน DLTV และ DLIT
6.10.3 งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี DLTV และ DLIT โรงเรียนพระปริยัติธรรม
6.10.4 งานวิจัยระดับการศึกษาพื้นฐาน
6.10.5 งานสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กรณี นายพงศธร ช่างปัด ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ นายภานุมาศ ยาไทยสงค์ ปฏิบัติหน้าที่แทน
7. นายภานุมาศ ยาไทยสงค์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (1) ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 99 ปฏิบัติงานในหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
7.1 พิจารณากลั่ น กรองงาน ตรวจสอบความถูกต้อง ของหนังสื อราชการ และเสนอความคิดเห็ น
ประกอบการวินิจฉัยสั่งการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายข้อบังคับ หลักวิชาการ และหนังสือสั่งการก่อนนำเสนอ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
7.2 งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
และชุมชน
7.3 งานประสานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
7.4 งานศึ ก ษาวิ เคราะห์ วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาหลั ก สู ต ร การสอนและกระบวนการเรี ย นรู้ ข องผู้ เรี ย น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
7.5 วางแผนการดำเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
7.6 งานประสานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
7.7 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในการพั ฒ นาและใช้ ห ลั กสู ตรสถานศึ กษาตามหลั กสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน พุ ทธศั กราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
7.8 งานบริหารจัดการ นิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
7.9 งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
7.10 งานประสานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
711 งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ให้คำแนะนำ และสนับสนุนด้านวิชาการของสถานศึกษา อำเภอเชียงของ 2
7.12 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
7.13 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย ได้แก่
7.13.1 งานศาสตร์พระราชา
7.13.2 งานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
7.13.3 งาน Digital Education Excellence Platform (DEEP)
7.13.4 งานโรงเรียนประชารัฐ
/7.13.5 งานวิจัย...

๙
7.13.5 งานวิจัยระดับการศึกษาพื้นฐาน
7.13.6 งานสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษา
กรณี นายภานุมาศ ยาไทยสงค์ ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ นายพงศธร ช่างปัด ปฏิบัติหน้าที่แทน

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
8. นายโย ใจวงค์ ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(1) ตำแหน่ ง ศึ กษานิ เทศก์
วิทยฐานะชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 96 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
8.1 พิจารณากลั่ น กรองงาน ตรวจสอบความถูกต้อง ของหนังสื อราชการ และเสนอความคิดเห็ น
ประกอบการวินิจฉัยสั่งการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายข้อบังคับ หลักวิชาการ และหนังสือสั่งการก่อนนำเสนอ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
8.2 นิเทศ ติดตาม กำกับ ดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุน และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ
8.3 ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ป ระสานงานกลุ่ ม งานนิ เทศ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลระบบบริ ห ารและการจั ด
การศึกษา
8.4 มี ห น้ าที่ นิ เทศ ประสานงาน ควบคุม กำกับ ดูแล และส่ งเสริม สนั บสนุ นการปฏิบั ติงานของ
ศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงาน
8.5 กลั่นกรองการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
8.6 ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการศึกษา
8.7 รวบรวม จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวน
การเรียนรู้
8.8 ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการของการนิเทศ และการจัดการกระบวนการเรียนรู้
8.9 จัดทำแผน และดำเนินการส่งเสริม และพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษาและการจัดกระบวนการ
เรียนรู้
8.10 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาระบบ
การนิเทศการศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้
8.11 สรุปรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
812 งานบริหารจัดการและนิเทศติดตามผลการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ในกลุ่มนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และในสถานศึกษา
8.13 งานสรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา (AAR)
8.14 การสรุปรายงานผลการนิเทศประจำปี
8.15 งานประสานส่ งเสริ มสนั บสนุ นและพั ฒ นาหลั กสู ตรการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานกลุ่ มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8.16 งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรสถานศึกษา และกระบวนการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8.17 งานบริ ห ารจั ด การ นิ เทศ ติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการพั ฒ นากลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
/8.18 งานศึกษาวิเคราะห์...

๑๐
8.18 งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ ของผู้เรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8.19 งานประสานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8.20 งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
และชุมชน
8.21 งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ให้คำแนะนำ และสนับสนุนด้านวิชาการของสถานศึกษา อำเภอเทิง 2
8.22 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย ได้แก่
8.22.1 งานวิจัยระดับการศึกษาพื้นฐาน
8.22.2 งานเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION)
8.22.3 แนะแนว
8.22.4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
8.22.5 งานสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
8.22.6 งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
8.22.7 งานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
8.22.8 งานสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรณี นายโย ใจวงค์ ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ นางสาวประภัสสร ฟังช้า ปฏิบัติหน้าที่แทน
9. นางสาวประภัสสร ฟังช้า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(1) ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 100 ปฏิบัติงานในหน้าที่กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ระบบบริหารและการจัดการศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
9.1 พิจารณากลั่ น กรองงาน ตรวจสอบความถูกต้อง ของหนังสื อราชการ และเสนอความคิดเห็ น
ประกอบการวินิจฉัยสั่งการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หลักวิชาการ และหนังสือสั่งการก่อนนำเสนอ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
9.2 นิเทศ ติดตาม กำกับ ดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุน และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ
9.3 ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ป ระสานงานกลุ่ ม งานนิ เทศ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลระบบบริ ห ารและการจั ด
การศึกษา
9.4 มี ห น้ าที่ นิ เทศ ประสานงาน ควบคุม กำกับ ดูแล และส่ งเสริม สนั บสนุ นการปฏิบั ติงานของ
ศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงาน
9.5 ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการศึกษา
9.6 รวบรวม จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวน
การเรียนรู้
9.7 ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการของการนิเทศ และการจัดการกระบวนการเรียนรู้
9.8 จัดทำแผน และดำเนินการส่งเสริม และพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษาและการจัดกระบวนการ
เรียนรู้
/9.9 ส่งเสริม สนับสนุน...

๑๑
9.9 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาระบบการ
นิเทศการศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้
9.10 สรุปรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
9.11 งานบริหารจัดการและนิเทศติดตามผลการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ในกลุ่มนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และในสถานศึกษา
9.12 งานสรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา (AAR)
9.13 การสรุปรายงานผลการนิเทศประจำปี
9.14 งานประสานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
9.15 งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ ของผู้ เรียน กลุ่ มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย
9.16 งานบริหารจัดการและนิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการที่เกี่ยวข้องด้านภาษาไทย
9.17 งานพัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับ การประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT)
9.18 งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ให้คำแนะนำ และสนับสนุนด้านวิชาการของสถานศึกษาอำเภอเทิง 2
9.19 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานทีผ่ ู้บังคับบัญชา
มอบหมาย ได้แก่
9.19.1 งานพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาไทย เพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นสูง ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
9.19.2 งานนโยบายการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องของนักเรียนชั้น ป.1 - ป.6
9.19.3 งานพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์
9.19.4 งานประเมินความรู้ด้านวรรณคดีและวรรณกรรม ม.1 - ม.3
9.19.5 งานวิจัยระดับการศึกษาพื้นฐาน
9.19.6 งานสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
กรณี นางสาวประภัสสร ฟังช้า ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ นายโย ใจวงค์ ปฏิบัติหน้าที่แทน

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
10. นางไพรฑูลย์ สายโท ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(1) ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 109 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒ นาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
10.1 พิจารณากลั่นกรองงาน ตรวจสอบความถูกต้อง ของหนังสือราชการ และเสนอความคิดเห็น
ประกอบการวินิจฉัยสั่งการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หลักวิชาการ และหนังสือสั่งการก่อนนำเสนอ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
10.2 งานพัฒนา ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
10.3 ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด แต่ละระดับ โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสถานศึกษาในสังกัด อย่างน้อย 3 ปี ต่อ 1 ครั้ง
10.4 งานวิจัยและพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
10.5 งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ ของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ
/10.6 งานนิเทศ ติดตาม...

๑๒
10.6 งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ให้คำแนะนำ และสนับสนุนด้านวิชาการของสถานศึกษา อำเภอเชียงของ 1
10.7 ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง และงาน
ทีผ่ ู้บังคับบัญชามอบหมาย ได้แก่
10.7.1 งานประเมินคุณภาพภายนอก
10.7.2 งานนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
10.7.3 ทวิศึกษา
10.7.4 งานวิจัยระดับการศึกษาพื้นฐาน
10.7.5 งานสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพ
กรณี นางไพรฑูลย์ สายโท ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ นายสังคม ณ น่าน ปฏิบัติหน้าที่แทน

กลุ่มงานกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
11. นายสังคม ณ น่าน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(1) ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๙๓ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
11.1 พิจารณากลั่นกรองงาน ตรวจสอบความถูกต้อง ของหนังสือราชการ และเสนอความคิดเห็น
ประกอบการวินิจฉัยสั่งการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หลักวิชาการ และหนังสือสั่งการก่อนนำเสนอ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
11.2 งานประสานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา
11.3 งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
พลศึกษา
11.4 งานส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้
ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัด
11.5 งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ให้คำแนะนำ และสนับสนุนด้านวิชาการของสถานศึกษา อำเภอเวียงแก่น
11.6 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย ได้แก่
11.6.1 งานจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
11.6.2 งานโรงเรียนสุจริต
11.6.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
11.6.4 งานกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑
11.6.5 งานวิจัยระดับการศึกษาพื้นฐาน
11.6.6 งานสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้พลศึกษา
กรณี นายสังคม ณ น่าน ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ นางสาวพรรณิภา ประยูรคำ ปฏิบัติหน้าที่แทน

/12. นางสาวพรรณิภา...

๑๓
12. นางสาวพรรณิ ภา ประยูรคำ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(1) ตำแหน่ ง
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 108 ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
12.1 พิจารณากลั่นกรองงาน ตรวจสอบความถูกต้อง ของหนังสือราชการ และเสนอความคิดเห็น
ประกอบการวินิจฉัยสั่งการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หลักวิชาการ และหนังสือสั่งการก่อนนำเสนอ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
12.2 งานประสานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
12.3 งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
12.4 งานส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้
ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัด
12.5 งานพัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับ การประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT)
12.6 งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ให้คำแนะนำ และสนับสนุนด้านวิชาการของสถานศึกษา อำเภอเทิง 1
12.7 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย ได้แก่
12.7.1 งานพั ฒ นาการเรีย นการสอนภาษาไทย โดยนำภาษาท้อ งถิ่น ร่วมจัดการเรียนรู้
(ทวิภาษา/ภาษาไทย-ม้ง)
12.7.2 งานส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
12.7.3 งานพัฒนาห้องสมุด
12.7.4 โครงการรักษ์ภาษาไทย/แข่งขันทักษะภาษาไทยโรงเรียน กพด.
12.7.5 ห้องสมุด (สพป.เชียงราย เขต 4)
12.7.6 งานจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
12.7.7 งานกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑
12.7.8 งานวิจัยระดับการศึกษาพื้นฐาน
12.7.9 งานสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
กรณี นางสาวพรรณิภา ประยูรคำ ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ นางไพรฑูลย์ สายโท ปฏิบัติหน้าที่แทน

/13. นายดนัย...

๑๔

งานธุรการ/กลุม่ งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
13. นายดนั ย ปงกาศ บุ คลากรทางการศึ กษาอื่ น ตามมาตรา 38ค(2) ตำแหน่ ง เจ้ าพนั กงานธุ รการชำนาญงาน
ตำแหน่งเลขที่ อ.44 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานธุรการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
13.1 ศึ กษา วิ เคราะห์ วางแผนจั ดระบบข้ อมู ลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่ มให้ สามารถ
ดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
13.2 ศึกษา วิเคราะห์ สภาพของงาน และออกแบบระบบสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้อง กับระบบงาน
สารบรรณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
13.3 ประสานงานกับกลุ่มอื่นในสำนักงาน หน่วยงาน และสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
ของกลุ่ม
13.4 ประสานงานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของกลุ่มให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ
13.5 งานจัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุมและจัดทำรายงานการประชุมของกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
13.6 ตรวจสอบความถูกต้อง และสรุป รายงานการมาปฏิบัติราชการและการลาของข้าราชการในกลุ่มนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
13.7 งานสารบรรณและงานธุรการอื่น ๆ
13.8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กรณี นายดนัย ปงกาศ ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ นางสาวเสริมสุข เชิงดอย ปฏิบัติหน้าที่แทน
14. นางสาวเสริมสุข เชิงดอย ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานธุรการและผู้ช่วยเลขานุการ
กลุ่ มงานเลขานุ การคณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ ประเมิ นผล และนิ เทศการศึ กษา มี ห น้ าที่ รั บผิ ดชอบ
การปฏิบัติงาน ดังนี้
14.1 ศึ กษา วิ เคราะห์ วางแผนจั ดระบบข้ อมู ลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่ มให้ สามารถ
ดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
14.2 ศึกษา วิเคราะห์ สภาพของงาน และออกแบบระบบสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงาน
สารบรรณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
14.3 ประสานงานกั บกลุ่ มอื่ นในสำนั กงาน หน่ วยงาน และสถานศึ กษาในงานธุ รการที่ เกี่ ยวข้ องกั บการบริ ห าร
งานของกลุ่ม
14.4 ประสานงานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของกลุ่มให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ
14.5 งานจัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุมและจัดทำรายงานการประชุมของกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
14.6 ตรวจสอบความถูกต้อง และสรุป รายงานการมาปฏิบัติราชการและการลาของข้าราชการในกลุ่มนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
14.7 งานสารบรรณและงานธุรการอื่น ๆ
14.8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กรณี นางสาวเสริมสุข เชิงดอย ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ นายดนัย ปงกาศ ปฏิบัติหน้าที่แทน
/อนึ่ง งานที่มอบหมาย...

๑๕
อนึ่ง งานที่มอบหมายตามคำสั่งนี้ ให้ถือว่าเป็นงานที่ต้องปฏิบัติเป็นประจำ ให้เจ้าหน้าที่ในกลุ่มได้ดำเนินการ
ตามภารกิจของงานอื่นที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกันด้วย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 4
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร

