ภาระงานในหน้าที่
หน้าที่

นโยบาย

กลุ่มงาน :
1. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้
2. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลระบบบริหารและการ
จัดการศึกษา

1. โครงการงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน
2. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
3. งานพัฒนาทักษะชีวิต
4. การดาเนินงานที่มีวิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (Best Practices)

พื้นที่รับผิดชอบ
กลุ่มเครือข่ายนาหนัง
1. โรงเรียนบ้านนาหนัง
2. โรงเรียนบ้านหนองหอย
3. โรงเรียนบ้านก่องขันธ์
4. โรงเรียนบ้านดงสระพัง
5. โรงเรียนบ้านตอนเหนือ
6. โรงเรียนบ้านกุดแกลบ
7. โรงเรียนบ้านแป้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ
3. การศึกษาปฐมวัย

นางออมสิน เถายะบุตร ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา
แนวคิด
กลุ่ ม นิ เ ทศ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการจัด การศึ ก ษา ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เป็ นกลุ่ มงานดาเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษา
มีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน
โดยยึดโรงเรียนเป็ นฐาน ส่งผลให้ ผู้เรียนทัง้ ในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรูต้ าม
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายของการศึกษา

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ม ีแนวทางการนิ เทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา
๒. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและจัด
กระบวนการเรียนรูไ้ ด้อย่างมีคุณภาพ
๓. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติ
๔. เพื่ อ ส่ งเสริมการพัฒ นา การวัดและประเมิน ผลการศึก ษา การพัฒ นาสื่อ นวัต กรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ให้มคี ุณภาพ
๕. เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
๖. เพื่ อ ส่ ง เสริม การศึ ก ษ า วิ จ ัย และพั ฒ นาให้ เ ขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษ าและสถานศึ ก ษ า
มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ขอบข่ายภารกิจ
๑. งานธุรการ
๒. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและกระบวนการเรียนรู้
๒.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ดอ้ ยโอกาสและผู้ม ี
ความสามารถพิเศษ
๒.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
๒.๓ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๓. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
๓.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
๓.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเครือ่ งมือวัดและประเมินผลการศึกษา

๓.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา
๓.๔ งานทดสอบทางการศึกษา
๔. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๔.๑ งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๔.๒ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๕. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๕.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
๕.๒ งานส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง และชุมชน
๕.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขัน้
พืน้ ฐานของสถานศึกษา
๕.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๖. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
๖.๑ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๖.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
๖.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
๖.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
๗. กลุ่มงานเลขานุ การคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
๗.๑ งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
๗.๒ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
๗.๓ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
งานธุรการ

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ขันพื
้ น้ ฐานและกระบวนการเรียนรู้

กลุ่มงานวัดและประเมิ นผล
การศึกษา
กลุ่มงานส่งเสริ มและพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา

ทางการศึ
กษา
กลุ่มงานนิ เทศติ
ดตามและ

ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2
กลุ่มงานส่งเสริ มพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ติ ดตาม ตรวจสอบ ประเมิ นผล
และนิ เทศการศึกษา

งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาพิเศษและผูม้ คี วามสามารถพิเศษ
งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้
งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
งานส่งเสริมพัฒนาเครือ่ งมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา
งานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา
งานทดสอบทางการศึกษา
งานส่งเสริมพัฒนาสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั พัฒนาสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา
งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
งานส่งเสริม สนับสนุ นเครือข่ายการนิเทศของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา สถานศึกษา
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและชุมชน
งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของสถานศึกษา
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพัฒนาระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา
งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา
งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา
งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา

๑. งานธุรการ
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ศึ ก ษา วิเ คราะห์ วางแผนจัด ระบบข้ อ มู ล สารสนเทศและการบริห ารงานของกลุ่ ม
ให้สามารถดาเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ศึก ษา วิเคราะห์ สภาพของกลุ่ ม และออกแบบ ระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม และ
สอดคล้องกับ ระบบงานสารบรรณของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
๓. ดาเนินการเกีย่ วกับการประชุมภายในกลุ่ม
๔. ประสานงานกั บ กลุ่ ม อื่ น ในส านั ก งาน หน่ วยงานและสถานศึ ก ษ าในงานธุ ร การ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารงานของกลุ่ม
๕. ประสานการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่ม ให้ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และประชาชนทัวไปทราบ
่
๖. จัดทารายงานผลการดาเนินงานของกลุ่ม
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
การปฏิบตั งิ านของบุคลากรในกลุ่มงานเป็ นระบบ สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
๒. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗
๓. พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๔. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.
๒๕๒๙ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
๕. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการข่าวราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๕ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม

๒. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและกระบวนการเรียนรู้
งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

กลุ่มงานพัฒนา

การศึกษาพิเศษ ผูด้ อ้ ยโอกาสและผูม้ คี วามสามารถ
พิเศษ
งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

หลักสูตรการศึกษา
ขัน้ พื้นฐานและ
กระบวนการเรียนรู้

งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้

๒.๑ งานส่งเสริ มพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิ เศษ ผูด้ ้อยโอกาสและผู้
มีความสามารถพิ เศษ
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน รวมทัง้ วิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ
ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูม้ คี วามสามารถพิเศษ
๒. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูม้ คี วามสามารถ
พิเศษ ทัง้ ในและต่างประเทศ
๓. ส่งเสริมและสนับสนุ นให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย 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 ในชัน้ เรียนเพื่อพัฒนาหลักสูตรได้
๓.๒ การมีส่วนร่วมของผูป้ กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องใน
การจัดทาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูม้ คี วามสามารถพิเศษ
๔. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ
ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูม้ คี วามสามารถพิเศษ และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้าน การพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง
๕. ประสานความร่วมมือกับหน่ วยงานอื่น ทีจ่ ดั การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผูด้ อ้ ยโอกาส
และมีความสามารถพิเศษ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็ นต้น
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
นักเรียนก่อนวัยเรียน ผูม้ คี วามบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา ผูด้ อ้ ยโอกาสและผูม้ ี ความสามารถ
พิเศษได้มโี อกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทัวถึ
่ ง ในสถานศึกษาทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยครูและผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีม่ ี
ความรู้ ความเข้าใจและมีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายและมีความทันสมัยอยู่
เสมอ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม

๒.๒ งานส่งเสริ มพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ และมาตรฐานการเรียนรูท้ งั ้ ๘
กลุ่มสาระ รวมทัง้ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
๒. ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดทาระบบสารสนเทศ รวมทัง้ ส่งเสริมให้สถานศึกษาดาเนินการ
ดังนี้

๒.๑ ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร
๒.๒ รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรูแ้ ละภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วกับการบริหาร
จัดการหลักสูตร
๓. พัฒนาครู ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจในการจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษา
๔. ส่งเสริมและสนับสนุ นให้สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมี
ส่วนร่วมของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ าย
๕. ส่งเสริมและสนับสนุ นให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น โรงเรียน ๒ ภาษา โรงเรียน
ตามแนวพุทธ โรงเรียนกีฬา โรงเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอัจฉริยะ
๖. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น Home School การศึกษาทีจ่ ดั ใน
สถานประกอบการ ฯลฯ เป็ นต้น
๗. ส่งเสริมและสนับสนุ นให้ครูออกแบบการเรียนรูแ้ ละจัดการเรียนรูต้ ามแนวปฏิรปู
กระบวนการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
๘. ส่งเสริมและสนับสนุ นให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ขอ้ มูลจากการ
วิจยั ในชัน้ เรียนและการนิเทศภายใน
๙. ดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของสถานศึกษา
และนาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
นักเรียนวัยเรียนทุกคนทีอ่ ยู่ในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยครูและผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาทีม่ คี วามรู้ ความเข้าใจการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานตามแนวปฏิรปู การเรียนรู้ และมีความสามารถในการ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
๒. หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔

๒.๓ งานศึกษา ค้นคว้า วิ เคราะห์ วิ จยั การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ

๑. ศึกษาสภาพปั ญหา งานวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๒. ดาเนินการวิจยั การบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๓. สนับสนุ นการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวนการเรียนรูข้ องครู
ผูบ้ ริหารตลอดจนผูเ้ กี่ยวข้อง
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

๓. กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัด
กระบวนการเรียนรู้

กลุ่มงานนิ เทศ
ติ ดตามและประเมิ นผล
ระบบบริ หารและ
การจัดการศึกษา

งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพืน้ ที่
การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและชุมชน
งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของสถานศึกษา
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วจิ ยั การพัฒนาระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา

๓.๑ งานส่งเสริ มและพัฒนาระบบการนิ เทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. รวบรวม จัด ท า ระบบข้ อ มู ล สารสนเทศเกี่ย วกับ พัฒ นาระบบการนิ เ ทศ และการจัด
กระบวนการเรียนรู้
๒. ศึกษาสภาพปั ญหา ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
๓. จัดทาแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้
๔. ดาเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐาน และ โครงการเป็ นฐาน ดังนี้
๔.๑ การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ ายบริหารเป็ นหลักในการนิเทศภายใน
ส่งเสริมครูเป็ นผูส้ ร้างกัลยาณมิตร นิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศ ครูตน้ แบบ ครูแกนนา ผูป้ กครอง
ชุมชน และภูมปิ ั ญญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก รวมทัง้ ส่งเสริมการนิเทศทีม่ กี ารรวมพลังจากทุกฝ่ าย
๔.๒ การนิเทศโดยใช้โครงการเป็ นฐาน เช่น โครงการนาร่อง (Pilot Study) โครงการร่วม
พัฒนา (Joint Project) เป็ นต้น
๕. จัดทาสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรูท้ ป่ี ระสบ
ผลสาเร็จ

ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สถานศึกษาได้รบั การพัฒนาการจัดระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรูอ้ ย่างมี
ประสิทธิภาพ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
๒. พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖

๓.๒ งานส่งเสริ มสนับสนุนเครือข่ายการนิ เทศของเขตพืน้ ที่การศึกษาสถานศึกษา
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ประสานการจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศ เกีย่ วกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพืน้ ที่การศึกษา
๒. จัดทาแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษา
๓. ดาเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ ที่
หลากหลาย
๓.๑ พัฒนาห้องเรียน หรือสถานศึกษา ให้เป็ นแหล่งเรียนรู้
๓.๒ จัดตัง้ และดาเนินการในรูปแบบของเครือข่ายชุมชน
๓.๓ จัดเวทีวชิ าการให้มกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรู้
๓.๔ จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนนา ครูตน้ แบบ ครูแห่งชาติ เป็ นต้น
๔. จัดทาสรุปรายงาน และเผยแพร่เทคนิค วิธกี าร สื่อ เครือ่ งมือ หรือรูปแบบเครือข่ายการนิเทศ
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. สถานศึกษาได้รบั การพัฒนาจากองค์กรเครือข่ายอย่างเป็ นระบบ
๒. หน่วยงาน ชุมชน องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม

๓.๓ งานนิ เทศ ติ ดตาม ตรวจสอบและประเมิ นผลการบริ หารและการจัด
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของสถานศึกษา
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศเกีย่ วกับการนิเทศและติดตามการบริหารและการจัด
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของสถานศึกษา
๒. ศึกษาวิเคราะห์และจัดทาเกณฑ์ ดัชนีชว้ี ดั ความสาเร็จ ในการบริหารและการจัดการศึกษา
๓. ดาเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของสถานศึกษา
๔. สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดทารายงานเผยแพร่

ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษาและสถานศึ ก ษา น าผลการรายงานไปใช้ ใ นการพัฒ นา
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
๒. พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖

๓.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิ เคราะห์ วิ จยั การพัฒนาระบบบริ หารและการจัดการศึกษา
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปั ญหาเกีย่ วกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัด
การศึกษา
๒. ดาเนินการวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๒.๑ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๒.๒ การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
๒.๓ การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ
๓. สนับสนุ น ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาระบบการบริหาร
และการจัดการศึกษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ วิจยั การพัฒนาระบบการบริหารและการ
จัดการศึกษา และนาผลงานวิจยั ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม

