ภาระงานในหน้าที่
หน้าที่

นโยบาย

กลุ่มงาน :
1. ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
2. งานเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
3. หัวหน้ากลุม่ งานพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ :

1. โครงการงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน
2. โครงการอ่านออกเขียนได้
3. งานพัฒนากิจกรรมลูกเสือฯ
4. การรายงานระบบ E-MES
5. งานพัฒนาทักษะชีวิต
6. การดาเนินงานทีม่ ีวิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (Best Practices)

พืน้ ที่รบั ผิดชอบ
กลุ่มเครือข่ายจุมพล
1. โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
2. โรงเรียนเวินร่องถ่อนสามัคคี
3. โรงเรียนบ้านตัวอย่าง
4. โรงเรียนห้วยเปลวเงือก
5. โรงเรียนบ้านนาตาล
6. โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่
7. โรงเรียนบ้านปักหมู
8. โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อย
นาสมบูรณ์
9. โรงเรียนยูเนสโกสัมมนา

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปศึกษา (ทัศนศิลป์)
3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(ลูกเสือ)

นางราเพย ทินกระโทก ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
แนวคิ ด
กลุ่ม งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้น ฐานและกระบวนการเรียนรู้ เพื่ อให้ส ถานศึกษามีความ
เข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียน
เป็ นฐาน ส่งผลให้ ผูเ้ รียนทัง้ ในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรูต้ ามวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย
ของการศึกษา

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้มแี นวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และสถานศึกษา
๒. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและจัด
กระบวนการเรียนรูไ้ ด้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
๓. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติ
๔. เพื่อส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ให้มคี ุณภาพ
๕. เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
๖. เพื่อส่งเสริม การศึกษา วิจยั และพัฒนาให้เขตพืน้ ที่การศึกษาและสถานศึกษา
มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ขอบข่ายภารกิ จ
๑. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ น้ ฐานและกระบวนการเรียนรู้
๑.๑ งานส่ ง เสริม พัฒ นาหลัก สูต รการศึก ษาปฐมวัย การศึก ษาพิเ ศษ ผู้ด้อ ยโอกาสและผู้มี
ความสามารถพิเศษ
๑.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
๑.๓ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

กลุ่มงานพัฒนา
หลักสูตรการศึกษา
ขัน้ พื้นฐานและ
กระบวนการเรียนรู้

งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาพิเศษ ผูด้ อ้ ยโอกาสและผูม้ คี วามสามารถ
พิเศษ
งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้

๑. งานส่งเสริ มพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิ เศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี
ความสามารถพิ เศษ
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน รวมทังวิ
้ เคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผูด้ อ้ ยโอกาส และผู้
มีความสามารถพิเศษ
๒. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูม้ คี วามสามารถพิเศษ
ทัง้ ในและต่างประเทศ
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาพิเศษ ผูด้ อ้ ยโอกาสและผูม้ คี วามสามารถพิเศษ ในรูปแบบทีเ่ หมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา
โดย
๓.๑ พัฒนาครู ผูบ้ ริหาร ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาพิเศษ ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูม้ คี วามสามารถพิเศษ และดาเนินการวิจยั ในชันเรี
้ ยน
เพื่อพัฒนาหลักสูตรได้
๓.๒ การมีส่วนร่วมของผูป้ กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องในการจัดทาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูม้ ี
ความสามารถพิเศษ

๔. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ
ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูม้ คี วามสามารถพิเศษ และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้าน
การพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ทีจ่ ดั การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ
ผูด้ อ้ ยโอกาส และมีความสามารถพิเศษ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นต้น
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
นักเรียนก่อนวัยเรียน ผูม้ คี วามบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา ผูด้ อ้ ยโอกาสและผูม้ คี วามสามารถ
พิเศษได้มโี อกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทั ่วถึง ในสถานศึกษาทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยครูและผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีม่ ี
ความรู้ ความเข้าใจและมีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายและมีความทันสมัย
อยูเ่ สมอ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม

๒. งานส่งเสริ มพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ และมาตรฐานการเรียนรูท้ งั ้ ๘ กลุ่ม
สาระ รวมทัง้ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
๒. ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดทาระบบสารสนเทศ รวมทัง้ ส่งเสริมให้สถานศึกษาดาเนินการดังนี้
๒.๑ ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั เกีย่ วกับการบริหารจัดการหลักสูตร
๒.๒ รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรูแ้ ละภูมปิ ัญญาท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วกับการบริหารจัดการหลักสูตร
๓. พัฒนาครู ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผูม้ สี ่วน
ได้ส่วนเสียทุกฝ่ าย
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น โรงเรียน ๒ ภาษา โรงเรียนตาม
แนวพุทธ โรงเรียนกีฬา โรงเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอัจฉริยะ
๖. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น Home School การศึกษาทีจ่ ดั ในสถาน
ประกอบการ ฯลฯ เป็ นต้น
๗. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรูแ้ ละจัดการเรียนรูต้ ามแนวปฏิรปู กระบวนการ
เรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
๘. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ขอ้ มูลจากการวิจยั ในชัน้
เรียนและการนิเทศภายใน
๙. ดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ น้ ฐานของสถานศึกษา และนา
ข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา

ผลสาเร็จที่คาดหวัง
นักเรียนวัยเรียนทุ กคนที่อยู่ในสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานได้รบั การจัดการเรียนรู้โ ดยครูและผู้บริหาร
สถานศึกษาทีม่ คี วามรู้ ความเข้าใจการศึกษาขันพื
้ น้ ฐานตามแนวปฏิรปู การเรียนรู้ และมีความสามารถในการ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
๒. หลักสูตรการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔

๒.๓ งานศึกษา ค้นคว้า วิ เคราะห์ วิ จยั การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๒. ดาเนินการวิจยั การบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๓. สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวนการเรียนรูข้ องครู
ผูบ้ ริหารตลอดจนผูเ้ กีย่ วข้อง
๔. เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
๕. นาผลการวิจยั ไปกาหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สถานศึกษามีผลการศึกษา วิจยั เพื่อพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม

๒. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ ประเมิ นผล และนิ เทศ
การศึกษา
งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ

กลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการ
ติ ดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และ
นิ เทศการศึกษา

งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา
งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน ผล
และนิเทศการศึกษา

๑. งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ดาเนินการให้มฐี านข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และบริหารงาน
ทั ่วไป ของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
๒. รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคลด้านบริหารงาน
งบประมาณ และด้านบริหารงานทั ่วไป ในระบบฐานข้อมูล
๓. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็ นปัจจุบนั
๔. เผยแพร่ขอ้ มูลในระบบเครือข่ายและ Internet
๕. รายงานผลการวิเคราะห์ ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. ข้อมูลพืน้ ฐานด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และบริหารงานทั ่วไปเป็ นปัจจุบนั และ
มีสภาพพร้อมใช้งาน
๒. เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามีขอ้ มูลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
๒. พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖

๒. งานวางแผนการติ ดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิ เทศการศึกษา
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. รวบรวม วิเคราะห์ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
๒. จัดทาแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๓. เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๔. ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
เพื่อดาเนินการตามแผน
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา มีแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒
๒. พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
๓. กฎกระทรวงศึ ก ษาธิก าร ว่ า ด้ ว ยการก าหนดหลัก เกณฑ์ วิธี ก าร การด าเนิ น งานของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๖

๓. งานรายงานผลการติ ดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิ เทศการศึกษา
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ขอ้ มูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การบริหารและการจัดการศึกษา
๒. จัดทาสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้รบั ทราบข้อมูลการ
ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
๒. สานักงานเขตพืน้ ทีใ่ ช้ประโยชน์จากการรายงานผลเพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
๒. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการตรวจราชการของผูต้ รวจราชการ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙

