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คำนำ
พระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด มาตรา 39
และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรค 2 ได้มีการกาหนดให้มีการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา และได้ออกประกาศ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ออกเป็น 2 กลุ่ม และมีกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นหนึ่งกลุ่มในการแบ่งส่วนราชการ
ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นั้นๆ
1. งานในหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการ
2. งานส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
2.1 งานพัฒนา ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
2.2 งานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
2.3 งานวิจัยการพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการ ประกันคุณภาพการศึกษา
2..4 งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก
3. งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
4. งานเลขานุ การคณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
5. งานปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

นายสมหวัง บุญสิทธิ์
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

หน้า 2

สำรบัญ
หน้า
คานา
แนวคิด
วัตถุประสงค์
ตอนที่ ๑ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
๑. งานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
๒. งานตามขอบข่ายภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม วัดผลและประเมินผลการศึกษา
๓. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
๔. งานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
๕. งานพิเศษ งานโครงการและตัวชี้วัด
ตอนที่ ๒ การจัดโครงสร้างการบริหาร และการจัดวางบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
๑. การจัดบุคลากรตามกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
๒. การมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบตามคาสั่ง สพป.ขอนแก่น เขต ๑
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กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แนวคิด
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ เป็นกลุ่มงานดาเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการ
บริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียน
ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการปฏิบัติราชการของบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา
๒. เพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๓. เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่ครูและบุ คลากรทางการศึกษาในบทบาท หน้าที่
และภารกิจของศึกษานิเทศก์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

หน้า ๒

ตอนที่ ๑
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์

๑. งานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตาแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ทุกคน ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา ตามมาตรฐานตาแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะที่ ก.ค.ศ
กาหนด (สานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว๓ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔) ดังนี้
หน้าที่และความรับผิดชอบ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการนิเทศการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
รวมทั้งพัฒนาตนเองและวิชาชีพ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ด้านการนิเทศการศึกษา
๑.๑ ออกแบบ จัดทาแผนการนิเทศการศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ มาตรฐาน
การศึกษาชาติและหลักสูตร รวมทั้งนโยบาย จุดเน้น สภาพแวดล้อม ปัญหาและความต้องการจาเป็น ให้
ครู สถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษา สามารถจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะและผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของผู้เรียน
๑.๒ คัดสรร สร้าง พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์
สังเคราะห์ วิจัยหรือวิธีการอื่ นๆที่เหมาะสม ให้สอดคล้องกับแผนการนิเทศการศึกษา เพื่อช่วยเหลือ
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู สถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษา สมารถจัดการศึกษาได้บรรลุผล
๑.๓ นิเทศ ให้คาปรึกษา แนะนา ชี้แนะ เป็นพี่เลี้ยง ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางาน
วิชาการ ประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษาให้ครู สถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษา สามารถจัดการศึกษาได้บรรลุผล
๑.๔ รายงานผลการนิเทศ โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ สะท้อนผลการนิเทศต่อครู
สถานศึกษา หน่วยงานหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนางานวิชาการ และการ
จัดการศึกษาที่เกิดผลสัมฤทธิ์สูง
๒. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
๒.๑ วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและความต้องการจาเป็น สังเคราะห์สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
อย่างรอบด้าน เพื่อวางแผนส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษา
๒.๒ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร และสถานประกอบการ รวมถึง
ภูมิปัญญาหรือผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

หน้า ๓

๒.๓ ติดตามประเมินผลการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและ
หน่วยงานการศึกษา ให้สามารถจัดการศึกษาได้บรรลุผลตามพันธกิจ
๓. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
๓.๑ พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา สมรรถนะทางวิชาชีพศึกษานิเทศก์ และความรอบรู้ในเนื้อหาที่นิเทศให้สูงขึ้น
๓.๒ มีส่วนร่วม และเป็นผู้นาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัด
การเรียนรู้และการจัดการศึกษา
๓.๓ นาความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มาใช้ในการ
พัฒนาการนิเทศการศึกษา ที่มีผลต่อคุณภาพครูและผู้เรียน
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
มีวิ นั ย คุณ ธรรม จริ ย ธรรม ประพฤติ ต นเป็ นแบบอย่า งที่ ดี ด ารงชีวิ ต ตามหลั กปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสานึกความรับผิดชอบในการนิเทศการศึกษา และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ

๒. งานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ มีอานาจหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ดังต่อไปนี้
๑. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
๒. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ ของผู้เรียน
๓. วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผล
การศึกษา
๔. วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน
ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๔. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
๕. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา
๖. ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา
๗. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
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ขอบข่ายภารกิจ
ขอบข่ายภารกิจของงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีทั้งหมด 8 กลุ่มงาน รายละเอียด ดังนี้
1. งานธุรการ
2. กลุ่มงานวัดและประเมินผล
2.1 งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
2.2 งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล
2.3 งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา
2.4 งานทดสอบทางการศึกษา
3. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการเรียนรู้
3.1 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและกระบวนการเรียนรู้
3.2 งานส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน
3.3 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษา
3.4 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4. กลุ่มงานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา
4.1 งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
4.2 งานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
4.3 งานประสานการประเมินคุณภาพภายนอก
4.4 การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและการพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้
5. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขต
พื้นที่การศึกษา
5.1 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
5.2 การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
5.3 งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผล
6. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้
6.1 งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6.2 งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
6.3 การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและการพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้
7. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
7.1 งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
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7.2 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
8. กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)
8.๑ งานธุรการข้อมูลสารสนเทศ
8.๒ งานส่งเสริมพัฒนาการบริหารการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)
8.3 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
พิการเรียนรวม
8.4 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ
8.5 งานนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลการศึกษาพิเศษ
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๑. งานธุรการ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ค่อนข้างสูงเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ
ที่มีลักษณะค่อนข้างยากมา ปฏิบัติงานโดยไม่จาเป็นต้องมีการกากับ ตรวจสอบ หรือแนะนาและปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมากเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ
โดยปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ประมวลรายงานที่ต้อง
ใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับงานช่างสาขาต่างๆ วิทยาศาสตร์
หรือเศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ การรวบรวม การตรวจสอบ ติดตาม แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ เก็บรักษา
ทรัพย์สินและเอกสารสาคัญทางราชการ การดาเนินงานซ่อมบารุงยานพาหนะและงานพัสดุทางช่าง การ
รวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม เป็นต้น ตอบปัญหา ชี้แจงเรื่อง
ต่า งๆ เกี่ ย วกั บ งานในหน้ า ที่ ฝึ ก อบรมและให้ ค าปรึก ษา แนะน าการปฏิ บั ติง านแก่เ จ้ า หน้า ที่ ร ะดั บ
รองลงมาและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ภารกิจ สาระความรู้ และ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมู ลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ให้สามารถดาเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. วิเคราะห์สภาพของกลุ่มและออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับงาน
สารบรรณของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓. ดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมกลุ่มและหัวหน้ากลุ่ม
๔. ประสานงานกับกลุ่มอื่นในสานักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารกลุ่ม
๕. ประสานดาเนินการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มให้ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ
๖. จัดทาระบบสารสนเทศของกลุ่ม
๗. จัดทารายงานผลการดาเนินงานของกลุ่ม
๘.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
Flow Chart การปฏิบัติงาน
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๒. งานวัดและประเมินผลการศึกษา
2.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา ได้แก่ ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง
โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผลการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล
ในสถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ศึกษา วิเคราะห์
รูป แบบ วิธีการในการพัฒ นาแนวทางการวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จัดทาคู่มือการวัดผลเทียบโอนผลการศึกษาสาหรับ
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
2.๒ งานส่งเสริมเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา ได้แก่
รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มี
ผู้จัดทาแล้ว คัดเลือกให้เหมาะสมกับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดทาและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ครอบคลุมด้านต่อไปนี้ (๑๐.๒.๑) เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ (๑๐.๒.๒) เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภท
ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๐.๒.๓) เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง (๑๐.๒.๔) เครื่องมือ
วัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ (๑๐.๒.๕) เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถใน
การอ่าน คิด วิเคราะห์ และการเขียน สื่อความ (๑๐.๒.๖) บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการ
ศึกษาแก่สถานศึกษา
2.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา ได้แก่
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา (๒) ดาเนินการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา (๓) จัดทารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การศึกษา (๔)เผยแพร่ผล การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา
2.๔ งานทดสอบทางการศึกษา ได้แก่ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบ วิธีการ
เครื่องมือวัดและประเมินผล การศึกษา วางแผนการทดสอบทางการศึกษา ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้
ทั้ง ๘ กลุ่มสาระของสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้อง
ตามที่กระทรวง ศึกษาธิการและสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติกาหนด ประสานความร่วมมือกับ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ดาเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้
ความสามารถให้กับนักเรียน พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสารระการเรียนรู้
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Flow Chart การปฏิบัติงาน

๓. งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบการบริหารจัดการศึกษา
3.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดการะบวนการเรียนรู้
ได้แก่ รวบรวม จัดทา ระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดการะบวนการ
เรียนรู้ ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ จัดทาแผนการ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ดาเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
และโครงการเป็นฐาน และ ดังนี้ (๑) การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ายบริหารเป็นหลักใน
การนิเทศภายใน ส่งเสริมครูเป็นผู้สร้างกัลยาณมิตร นิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศครูต้นแบบ
ครูแกนนา ผู้ปกครอง ชุมชน และภูมิปัญญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก รวมทั้งส่งเสริมการนิเทศที่มีการ
รวมพลังจากทุกฝ่าย (๒) การนิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน เช่น โครงการนาร่อง (Pilot Study) โครงการ
ร่วมพัฒนา (Joint Project) เป็นต้น จัดทาสรุปรายงานและเผยแพร่เทคนิคการนิเทศ และการจัดการะ
บวนการเรียนรู้ที่ประสบผลสาเร็จ
3.๒ งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน ได้แก่ ประสานการจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่าย
การนิเทศในเขตพื้นที่การศึกษา จัดทาแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา ดาเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่าง
ๆ ที่หลากหลาย พัฒนาห้องเรียนหรือสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ จัดตั้งและดาเนินการในรูปแบบของ
เครือข่ายชุมชน จัดเวทีวิชาการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนนา ครูต้นแบบ
ครูแห่งชาติ เป็นต้น จัดทาสรุปรายงานและเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือหรือรูปแบบเครือข่ายการ
นิเทศ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
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3.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการบริหาร
และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ได้แก่ จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศ
และติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ศึกษาวิเคราะห์และจัดทาเกณฑ์
ดัชนี ชี้วัดความส าเร็จ ในการบริ หารและการจัดการศึกษา ดาเนินการนิเทศ ติตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการบริห ารและการจั ดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา สรุปผลการนิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล และจัดทารายงานเผยแพร่
3.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
ได้ แ ก่ ศึ ก ษา ค้ น คว้า วิ เคราะห์ ส ภาพปั ญ หาเกี่ ย วกับ การพัฒ นาระบบบริห ารและการจั ด การศึ ก ษา
ดาเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา การพัฒนาระบบบริหารและการจัด
การศึกษา การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่
การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
Flow Chart การปฏิบัติงาน

๔. งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
4.๑ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้แก่
ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจน กฎเกณฑ์ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจั ดทามาตรฐานการศึกษาแล้วนามา
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
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สถานศึกษาสร้างความตะหนัก ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่บุคลากรทุกคนส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษากาหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน/ ท้องถิ่น รวมทั้งการกาหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ในการแปลผลและตัดสินการผ่านมาตรฐานพร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าสถานศึกษา
ด้วยกัน ร่วมกาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับ
สถานศึกษา ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีหลักการและ
แนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนานิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
4.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้แก่ จัดทาระบบการตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา นิเทศสถานศึกษาเพื่อให้ส ามารถดาเนินการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์
ผลการประเมินเพื่อนหาจุดพัฒนาและนามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ จัดตั้งคณะทางานเพื่อรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์อย่างเป็นระบบจัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ผลการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา เพื่ อ ก าหนดนโยบายในการพั ฒ นาการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา จัดทาระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดทาเอกสารเผยแพร่
ตัวอย่างสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานจากคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา นิเทศ
ติดตาม กากับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
4.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
ได้แก่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเองและจัดทารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาพิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดทารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพื่อเสนอรายชื่อ
สถานศึกษาต่อสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ประสานงานกบ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อถึงกาหนดการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษา ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.๔ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
ได้แก่ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพ ภายในและภายนอกสถานศึกษาของแต่ละ
หน่วยงาน ส่งเสริม สนับสนุน และหรือร่วมกับสถานศึกษาดาเนินการวิจัยมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานาผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษามาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัย
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการ
ประกัน คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและนาผลมาใช้ในการพัฒ นาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
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ศึกษาวิเคราะห์ หลักเกณฑ์ ระเบียบ มาตรฐาน แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา

๕. งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
5.๑ งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ ได้แก่ ดาเนินการให้มีฐานข้อมูลด้าน
วิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และบริหารงานทั่วไป ของเขตพื้นที่การศึกษา รวบรวม
วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคลด้านบริหารงานงบประมาณ และด้าน
บริหารงานทั่งไป ในระบบฐานข้อมูล ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เผยแพร่ข้อมูลในระบบ
เครือข่ายและ Internet รายงานผลการวิเคราะห์ ข้อมูลต่ อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
5.๒ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ได้แก่
รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา จัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเพื่อดาเนินการตามแผน
5.๓ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ได้แก่
รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมนผลการบริหารและการจัด
การศึ ก ษาจั ด ท าสรุ ป และรายงานผลการติ ด ตามตรวจสอบ ประเมิ น ผลและนิ เ ทศการศึ ก ษาต่ อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
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๖. งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย
6.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้วยโอกาสและ
ผู้ มี ค วามสามารถพิ เ ศษ ได้ แ ก่ ศึ ก ษานโยบายของรั ฐ บาล กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาพิเศษ ผู้ด้วยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษา
พิเศษ ผู้ ด้อยโอกาส และผู้ มีความสามารถพิเ ศษทั้งในและต่างประเทศ ส่ งเสริมและสนับ สนุนให้
สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัยการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถ
พิเศษ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา โดยพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ
สมารถจัดการศึกษาปฐมวัยการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และกรเนินการวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาหลักสูตรได้ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและ
หน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้องในการจั ดทาหลั กสู ตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ ด้อยโอกาส และผู้ มี
ความสามารถพิเศษ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และให้ความช่วยเหลื่อสถานศึกษาในด้านการพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ที่จัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษผู้ด้วยโอกาส
และมีความสามารถพิเศษ เช่น องค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
6.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ศึกษาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดทาระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษาดาเนินการ ดังนี้ (๒.๑)
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร (๒.๒) รวบรวมข้อมูล
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษาให้
มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัด
หลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น โรงเรียน ๒ ภาษา โรงเรียนตามแนวพุทธ โรงเรียนกีฬา โรงเรียนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โรงเรียนอัจฉริยะส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น Home School
การศึกษาที่จัดในสถานประกอบการ ฯลฯ เป็นต้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และ
จัดการเรี ยนรู้ ตามแนวปฏิรู ปกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมและสนับสนุน ให้
สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการ วิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศภายใน
ดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา และนาข้อมูลมา
ใช้ในการวางแผนพัฒนา
6.๓ งานศึกษา ค้นคว้าเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ได้แก่ ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ดาเนินการวิจัยการ
บริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของครู ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ นาผลการวิจัยไปกาหนด นโยบายเพื่อพัฒนางาน
บริหารหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้
Flow Chart การปฏิบัติงาน
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๗. งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
7.๑ งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้แก่ ศึกษา
ความต้องการ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ดาเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา ส่งเสริมและ
พัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี นิเทศติดตาม
และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อนาผลมาปรับปรุงและพัฒนา
ให้ มีป ระสิ ทธิภ าพ ประสานความร่ ว มมือกับหน่ว ยงานภาครัฐ และเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่ อ
นวัตกรรมแลเทคโนโลยีทางการศึกษา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
7.๒ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยี
ทางการศึกษา ได้แก่ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาที่ดาเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยี ทางการศึกษา ได้มีโ อกาสและเปลี่ ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย นาไปใช้ และเผยแพร่สื่ อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
Flow Chart การปฏิบัติงาน
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8. งานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)
8.๑ การพัฒนาระข้อมูลสารสนเทศ ทั้งประสานการดาเนินงานทั้งในส่วนประสาน สพฐ. ศูนย์
การศึกษาพิเศษ และโรงเรียนในสังกัด เพื่อการจัดทาข้อมูลสารสนเทศ SET และข้อมูลโปรแกรม IEP
online ให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน
8.๒ การสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศนักเรียนพิการเรียนรวมในสังกัด เพื่อสนับสนุนด้านสื่อ สิ่ง
อานวยความสะดวก และบริการอื่นใดทางการศึกษา(พี่เลี้ยงเด็กพิการ) สาหรับนักเรียนพิการเรียนรวม
8.๓ การนิเทศให้ความช่วยเหลือ กากับ ติดตามและสรุปรายงานผล
8.4 นักเรียนพิการที่เรียนในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ต้องได้รับความคุ้มครองและมีสิทธิ
ได้รับการศึกษาเป็นการพิเศษอย่างมีคุณภาพตามศักยภาพของตน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
8.5 การพัฒนานักเรียนพิการที่เรียนในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ควรให้ความสาคัญกับการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เน้นความเสมอภาค สร้างโอกาส ลดการแข่งขัน และสร้างอาชีพเพื่อการมีงาน
ทา
8.6 การสนับสนุนส่งเสริม พัฒนานักเรียนพิการที่เรียนในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ต้อง
ดาเนินตามเจตนาและคานึงความมั่นคงของชาติ เป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
Flow Chart การปฏิบัติงาน
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๓ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ หมายถึง องค์ความรู้ ทักษะและค่านิยมที่ผู้เรียนควรเรียนรู้ เพื่อจะช่วยนาพาให้
บรรลุคุณภาพตามเป้าหมายที่กาหนด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ หมายถึง กลุ่มขององค์ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่กาหนดไว้ในมาตรฐาน
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่างๆ โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดแบ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็น ๘ กลุ่ม ได้แก่ ๑) ภาษาไทย ๒) คณิตศาสตร์ ๓) วิทยาศาสตร์ ๔) สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๕) สุขศึกษาและพลศึกษา ๖) ศิลปะ ๗) การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ
๘) ภาษาต่างประเทศ
มาตรฐานการเรียนรู้ (Content standards/Academic standards/Learning standards
หมายถึง คุณภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนเป็นสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้เมื่อจบการศึกษาขั้ น
พื้นฐาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะที่ระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ถือเป็นสิ่งจาเป็น
สาหรับผู้เรียนทุกคน ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาทั้งระดับชาติ เขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรี ยนให้บรรลุคุณภาพตามที่
มาตรฐานกาหนด มาตรฐานการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานถือเป็นเครื่องมือสาคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ
ตามอัธยาศัยและใช้สาหรับผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวคิดดังกล่าวอยู่บนฐานความเชื่อ
ที่ว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันได้
ตัวชี้วัด (Indicators) หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัดมีลักษณะเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรมในการนาไปใช้ในการกาหนดเนื้อหา การเรียนการ
สอน และเป็นเกณฑ์สาคัญสาหรับการวัดและประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน โดยทั่วไปจะมีการ
กาหนดตัว ชี้วัดเพื่อใช้ในการตรวจสอบผู้เรียนเป็นระยะๆ ในการพัฒนาไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ การ
กาหนดตัวชี้วัดดังกล่าวนั้น ในระบบการศึกษาบางแห่งอาจกาหนดไว้เป็นช่วงๆ ทุก ๓-๔ ปี แต่บางแห่งอาจ
กาหนดทุกระดับชั้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับบริบทการศึกษาแต่ละแห่ ง (ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา , ๒๕๕๓)
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ ต้องปฏิบัติเพื่อพัฒนางานสถานศึกษาหรือ
ครูผู้สอนในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่กาหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่างๆ โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดแบ่งกลุ่มสาระการ
เรียนรู้เป็น ๘ กลุ่ม ได้แก่ ๑) ภาษาไทย ๒) คณิตศาสตร์ ๓) วิทยาศาสตร์ ๔) สังคมศึกษา ศาสนาและ
วั ฒ นธรรม ๕) สุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษา ๖) ศิ ล ปะ ๗) การงานอาชี พ และเทคโนโลยี และ ๘)
ภาษาต่างประเทศ
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๔ งานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
ภาคีเครือข่าย หมายถึง กลุ่มบุคคล องค์กรที่มีเป้าหมายร่วมกัน มารวมตัวกันด้วยความสมัครใจ
เพื่อทากิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย (ร่วมคิด / วางแผน ร่วมทา ร่วมประเมินผล) โดยมีความสัมพันธ์
แนวราบ มีความเสมอภาค และเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
งานกลุ่ ม เครื อ ข่า ยสถานศึ กษา เป็ นกิ จกรรมที่ ศึก ษานิเ ทศก์ ต้อ งปฏิบั ติเ พื่อ พัฒ นางานของ
สถานศึกษาในรูปของภาคีเครื อข่าย ในการทางานร่วมกันกับกลุ่มสถานศึกษาในลักษณะของเครือข่ายใน
ด้ า นการประสานงาน (Coordination)
ความร่ ว มมื อ (Cooperation)
การท างานร่ ว มกั น
(Collaboration) และการมีส่วนร่วม (Participation) ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและการ
ปฏิบั ติ งานของสถานศึก ษาครอบคลุ ม ๔ ภาระงาน ได้แ ก่ การบริห ารงานวิช าการ การบริห ารงาน
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป
๕ งานพิเศษ งานโครงการและตัวชี้วัด
งานพิเศษ งานโครงการและตัวชี้วัด เป็นกิจกรรมที่ศึ กษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพื่อพัฒนางานในหน้าที่
ของศึกษานิเทศก์ที่เกี่ยวข้องกับงานพิเศษที่ไม่ใช่งานตามมาตรฐานตาแหน่ง รวมถึงงานโครงการและ
ตั ว ชี้ วั ด ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง านของศึ ก ษานิ เ ทศก์ เพื่ อ เอื้ อ ประโยชน์ ใ ห้ กั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา รวมถึงเป็นฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานในปีต่อไปในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
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