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ค ำน ำ 

 
 คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางใน
การด าเนินงานของศึกษานิเทศก์ทกกลุ่มงาน  ซึ่งเป็นกลุ่มงานด าเนินการเกี่ยวกับ การนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ 
วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามี
ความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยยึด
โรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรยีนทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และ
บรรลุเป้าหมายของการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย แนวคิด งานตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง  งานตามขอบข่ายภารกิจงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ทั้ง 6 กลุ่มงานกับ
อีก 1 งาน โครงสร้างการบริหารงานและการจัดวางบุคลากร การมอบหมายงาน และแนวปฏิบัติราชการ การ
รายงานผลการปฏิบัติราชการ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อศึกษานิเทศก์ทุกท่าน 
 
 
    

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
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 แนวคิด  

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
เป็นกลุ่มงานด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การพัฒนา
ระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้ เรียนทั้งในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัยเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา 

 

 วัตถุประสงค์  
 

๑. เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติในการปฏิบัติราชการของบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา  

๒. เพ่ือสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
๓. เพ่ือประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในบทบาท หน้าที่  

และภารกิจของศึกษานิเทศก์ 

 

ตอนที่ ๑ 
บทบำท หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของศึกษำนิเทศก์ 

 
 

๑. งำนตำมหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง  
 

ศึกษำนิเทศก์ทุกคน ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงาน
วิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ดังนี้  

๑.๑ งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการ เรียนรู้  
มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  

๑.๒ การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพ่ือจัดท าเป็นเอกสาร คู่มือและสื่อใช้ในการปฏิบัติงานและ เผยแพร่
ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน  

๑.๓ การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและ เทคโนโลยี
ทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ การศึกษา เพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้สนใจทั่วไป  

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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๑.๔ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนการนิเทศและ
การพัฒนางานวิชาการ  

๑.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

๒. งำนตำมขอบข่ำย ภำรกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
เป็นกลุ่มงานที่ด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนา
ระบบบริหารและจัดการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ในการบริหารและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศ
การศึกษาเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ื นตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการนิเทศการศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
การประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือครูและผู้เรียนในระดับสูง มี
ความสามารถในการวางแผนการนิเทศการศึกษา งานวิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา 
และจัดท ารายงานโดยแสดงให้เห็นว่ามีการวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือน าผลไปใช้ในการพัฒนาการ
นิเทศการศึกษา มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง มีการถ่ายทอดและได้รับการยอมรับและมีการพัฒนาตนและพัฒนา
วิชาชีพ มีเทคนิคชั้นสูงในการนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถพัฒนานวัตกรรมการนิเทศการศึกษา
จนเป็นแบบอย่างแก่วิชาชีพส่งผลให้ครูและบุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้บรรลุ
เป้าหมายของหลักสูตร มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ มี
วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
 

ภำรกิจ สำระควำมรู้ และ ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

๑. กำรนิเทศกำรศึกษำ ได้แก่ หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและกระบวนการนิเทศ กลยุทธ์การ
นิเทศการศึกษาในเรื่อง การวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสร้างทักษะในการนิ เทศการใช้กลยุทธ์ใน
การนิเทศ การน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ การควบคุมและการประเมินเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การนิเทศภายใน โดยสามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศภายใน
สถานศึกษาได้ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้การสอนและการบริหารจัดการ
การศึกษา ประสาน สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศการศึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เทคนิคการ
นิเทศได้อย่างหลากหลายด้านความเป็นกัลยาณมิตร  

๒. นโยบำยและกำรวำงแผนกำรศึกษำ ได้แก่ ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริบททางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่าง ๆ การวิเคราะห์และก าหนด
นโยบายการศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและประเมินนโยบายการศึกษา โดยสามารถให้
ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพ่ือจัดท านโยบาย แผน และการติดตามประเมินผล
ด้านการศึกษา ให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายและการวางแผนด าเนินงานและการประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษา ให้ค าแนะน า ปรึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
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กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดท ามาตรฐาน 
และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะและการวางระบบการจัดท ารายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับการประเมินภายนอก  
 ๓. กำรพัฒนำหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน  ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร การสร้างหลักสูตร
สถานศึกษา หลักการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
พิเศษ โดยสามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา สาธิต
แนะน าครูให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียนประเมินหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ 
 ๔. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้แก่ การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถศึกษาวิเคราะห์ วิจัย  
การจัดท ามาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยนิเทศ ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะและการวางระบบการจัดท า
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับการประเมินภายนอก  

๕. กำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ ได้แก่ หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา หลักการบริหารจัดการ
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการศึกษาโดย
สามารถให้ค าปรึกษาแนะน า การจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามเจตนารมณ์ของการนิเทศการศึกษา การ
บริหารจัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  

๖. กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ ได้แก่ ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การน าผลการวิจัยไปใช้ โดยสามารถ
ให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการน ากระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ให้
ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ด าเนินการวิจัยเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษา  

๗. กลวิธีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงำนทำงวิชำกำร ได้แก่ กลวิธีการน าเสนอความรู้
แนวคิดทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษาค้นคว้า ฯลฯ การ
วิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์ โดยสามารถเขียนเอกสารทางวิชาการประเภทต่าง ๆ แนะน าและ
ให้ค าปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา น าเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎีด้วย
วิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสมต่อการเรียนรู้  

๘. กำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้แก่ หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ต 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ ส านักงานอัตโนมัติ โดยสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการพัฒนาตนและการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม ให้ค าปรึกษา แนะน า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
พัฒนาการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา  

๙. คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับศึกษำนิเทศก์ ได้แก่ คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับศึกษานิเทศก์ 
จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยปฏิบัติตน     
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ มีหลักธรรมในการนิเทศและประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี 
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ขอบข่ำยภำรกิจกลุ่มงำนนิเทศ ติดตำมและประเมนิผลกำรจัดกำรศึกษำ 
  
1. งำนธุรกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและปฏิบัติหน้ำที่ ดังนี้  
   ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่ม ให้สามารถ

ด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   ๒. ศึกษา วิเคราะห์ สภาพของกลุ่ม และออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม และสอดคล้อง 

กับระบบงานสารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   ๓. ด าเนินการเก่ียวกับการประชุมภายในกลุ่ม  
   ๔. ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในส านักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการ ที่เก่ียวข้องกับ 

การบริหารงานของกลุ่ม  
   ๕. ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของกลุ่ม ให้ครู บุคลากร              

ทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ  
   ๖. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของกลุ่ม 

๒. กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้  
๒.๑ งำนส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย กำรศึกษำพิเศษ ผู้ด้อยโอกำสและผู้มีควำมสำมำรถ

พิเศษ  
   ๑. ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความ 
สามารถพิเศษ  

   ๒. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษท้ังในและ
ต่างประเทศ  

   ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา โดย  

๓.๑ พัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษา 
พิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และด าเนินการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาหลักสูตรได้  

๓.๒ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ  

   ๔. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้มีความสามารถพิเศษ และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้าน การพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  

   ๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ที่จัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และมี
ความสามารถพิเศษ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น  

๒.๒ งำนส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
   ๑. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง       

๘ กลุ่มสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
   ๒. ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดท าระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินการดังนี้  

๒.๑ ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร  
๒.๒ รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร  
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   ๓. พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  
   ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมี ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกฝ่าย  
   ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น โรงเรียน ๒ ภาษา โรงเรียนตาม

แนวพุทธ โรงเรียนกีฬา โรงเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอัจฉริยะ เป็นต้น 
   ๖. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น  Home School การศึกษาที่จัดในสถาน

ประกอบการ ฯลฯ เป็นต้น  
   ๗. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
   ๘. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยใน      

ชั้นเรียนและการนิเทศภายใน  
   ๙. ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา และ      

น าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา 

๒.๓ งำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัยกำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้  
   ๑. ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
   ๒. ด าเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
   ๓. สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู 

ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง  
   ๔. เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
   ๕. น าผลการวิจัยไปก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 

๓. กลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ  

๓.๑ งำนส่งเสริมกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ  
   ๑. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผลการศึกษาใน

ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
   ๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลในสถานศึกษา    

ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
   ๓. ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาท้ัง

การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
   ๔. จัดท าคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัย 

๓.๒ งำนส่งเสริมและพัฒนำเครื่องมือวัดและประเมินผลกำรศึกษำ  
   ๑. รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา  
   ๒. ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดท าแล้ว คัดเลือกให้ เหมาะสมกับเขตพ้ืนที่

การศึกษาและสถานศึกษา  
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   ๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ ครอบคลุมด้านต่อไปนี้  
๓.๑ เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ  
๓.๒ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
๓.๓ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง  
๓.๔ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
๓.๕ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียนสื่อความ  

   ๔. บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 

๓.๓ งำนติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ  
   ๑. ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  
   ๒. ด าเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  
   ๓. จดัท ารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  
   ๔. เผยแพร่ผล การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 

๓.๔ งำนทดสอบทำงกำรศึกษำ  
   ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา  
   ๒. วางแผนการทดสอบทางการศึกษา ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระของหลักสูตร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
   ๓. ก าหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามที่กระทรวงศึกษาธิการและสถาบัน

ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติก าหนด  
   ๔. ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  
   ๕. ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถ ให้กับนักเรียน  
   ๖. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา  
   ๗. จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๔. กลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ  

๔.๑ งำนส่งเสริม พัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ  
   ๑. ศึกษาความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
   ๒. ด าเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพ่ือสนับสนุน

ช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา  
   ๓. ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี  
   ๔. นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง การศึกษา เพ่ือน าผลมา

ปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ  
   ๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา  
   ๖. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
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๔.๒ งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ  
   ๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
   ๒. วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของสถานศึกษา  
   ๓. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาท่ีด าเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย น าไปใช้ และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

๕. กลุ่มงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 

๕.๑ งำนส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรนิเทศและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้  
   ๑. รวบรวม จัดท า ระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการ

เรียนรู้  
   ๒. ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  
   ๓. จัดท าแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้  
   ๔. ด าเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ โครงการเป็นฐาน ดังนี้  

๔.๑ การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ายบรหิารเป็นหลักในการนิเทศภายใน  
ส่งเสริมครูเป็นผู้สร้างกัลยาณมิตร นิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศ ครูต้นแบบ ครูแกนน า ผู้ปกครอง 
ชุมชน และภูมิปัญญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก รวมทั้ง ส่งเสริมการนิเทศที่มีการรวมพลังจากทุกฝ่าย  

๔.๒ การนิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน เช่น โครงการน าร่อง (Pilot Study) โครงการร่วม 
พัฒนา (Joint Project) เป็นต้น  

   ๕. จัดท าสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่ประสบ
ผลส าเร็จ 

๕.๒ งำนส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ำยกำรนิเทศของเขตพื้นที่กำรศึกษำสถำนศึกษำ หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องและชุมชน 

   ๑. ประสานการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   ๒. จัดท าแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษาและ สถานศึกษา  
   ๓. ด าเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ ในรูปแบบต่าง ๆ  

ที่หลากหลาย  
๓.๑ พัฒนาห้องเรียน หรือสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
๓.๒ จัดตั้งและด าเนินการในรูปแบบของเครือข่ายชุมชน  
๓.๓ จัดเวทีวิชาการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
๓.๔ จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนน า ครูต้นแบบ ครูแห่งชาติ เป็นต้น  

   ๔. จัดท าสรุปรายงาน และเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบ เครือข่ายการนิเทศ 
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๕.๓ งำนนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ของสถำนศึกษำ 

   ๑. จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

   ๒. ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าเกณฑ์ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ ในการบริหารและการจัดการศึกษา  
   ๓. ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ

สถานศึกษา  
   ๔. สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดท ารายงานเผยแพร่ 

๕.๔ งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ  
   ๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
   ๒. ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
      ๒.๑ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
      ๒.๒ การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล  
      ๒.๓ การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ  
   ๓. สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ การบริหาร 

และการจัดการศึกษา  
 

๖. กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
๖.๑ งำนส่งเสริมกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  
   ๑. ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจน กฎเกณฑ์ ระเบียบที่

เกี่ยวข้อง  
   ๒. ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดทามาตรฐาน การศึกษา แล้วน ามา

วิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนา

คุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน  
   ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน /ท้องถิ่น รวมทั้งการก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการแปลผลและตัดสิน
การผ่านมาตรฐานพร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน  

   ๕. รว่มก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับ
สถานศึกษา  

   ๖. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดสร้างระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีหลักการและแนวคิด
อยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา  

   ๗. นิเทศ ติดตาม การจัด สร้างพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๖.๒ งำนตรวจสอบคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  
   ๑. จัดท าระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   ๒. นิเทศ สถานศึกษา เพ่ือให้สามารถด าเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา

โดยการประเมินตนเอง  
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   ๓. รว่มกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือหาจุดพัฒนาและน ามาเป็น แนวทางในการปรับปรุง
สถานศึกษาท่ียังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์  

   ๔. จัดตั้งคณะท างานเพ่ือรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
อย่างเป็นระบบ  

   ๕. จัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ ผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือก าหนดนโยบายในการพัฒนาการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา  

   ๖. จัดท าระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
   ๗. จัดท าเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน จากคณะกรรมการ

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   ๘. นิเทศ ติดตาม ก ากับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ ์ 

๖.๓ งำนส่งเสริมและประสำนงำนกำรประกันคุณภำพภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ  
   ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดท ารายงาน การประเมินตนเองของ

สถานศึกษา  
   ๒. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
   ๓. ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพ่ือเสนอรายชื่อสถานศึกษาต่อ

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
   ๔. ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อถึงก าหนดการ

ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  
   ๕. ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอกเพ่ือนามาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๖.๔ งำนกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
   ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก สถานศึกษาของแต่ละ

หน่วยงาน  
   ๒. ส่งเสริม สนับสนุนและหรือร่วมกับสถานศึกษาดาเนินการวิจัยมาตรฐานและ การประกันคุณภาพ

การศึกษา  
   ๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ใน

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
   ๔. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
   ๕. นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษาและน าผลมาใช้

ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๗. กลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ 

๗.๑ งำนพัฒนำระบบข้อมูล และสำรสนเทศ  
 ๑. ด าเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และบริหารงานทั่วไป 

ของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
๒. รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงาน

งบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป ในระบบฐานข้อมูล  
๓. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  
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๔. เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและ Internet  
๕. รายงานผลการวิเคราะห์ ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลและนิเทศ

การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๗.๒ งำนวำงแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ  
๑. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
๒. จัดท าแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
๓. เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
๔. ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพ่ือด าเนินการ

ตามแผน 
๗.๓ งำนรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ  
๑. รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การบริหารและ

การจัดการศึกษา  
๒. จัดท าสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  
๓. ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพ่ือด าเนินการ 

ตามแผน 
 

๓. งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ หมายถึง องค์ความรู้ ทักษะและค่านิยมที่ผู้เรียนควรเรียนรู้ เพ่ือจะช่วยน าพาให้บรรลุ
คุณภาพตามเป้าหมายที่ก าหนด  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ หมายถึง กลุ่มขององค์ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่าง ๆ โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดแบ่งกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เป็น ๘ กลุ่ม ได้แก่ ๑) ภาษาไทย ๒) คณิตศาสตร์ ๓) วิทยาศาสตร์ ๔) สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ๕) สุขศึกษาและพลศึกษา ๖) ศิลปะ ๗) การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ ๘) ภาษาต่างประเทศ  

มาตรฐานการเรียนรู้  (Content standards/Academic standards/Learning standards หมายถึง 
คุณภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนเป็นสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้เมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ความรู้ 
ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะที่ระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ถือเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้เรียนทุกคน ดังนั้น 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาทั้งระดับชาติ เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุคุณภาพตามที่มาตรฐานก าหนด มาตรฐานการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานถือ
เป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อน และพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นเป้าหมาย  และกรอบทิศทางในการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัยและใช้ส าหรับผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แนวคิดดังกล่าวอยู่บนฐานความเชื่อที่ว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันได้  

ตัวชี้วัด (Indicators) หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดมี
ลักษณะเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรมในการน าไปใช้ในการก าหนดเนื้อหา การเรียนการสอน และเป็น
เกณฑ์ส าคัญสาหรับการวัดและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน โดยทั่วไปจะมีการก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือใช้ใน
การตรวจสอบผู้เรียนเป็นระยะ ๆ ในการพัฒนาไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ การก าหนดตัวชี้วัดดังกล่าวนั้น ในระบบ
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การศึกษาบางแห่งอาจก าหนดไว้เป็นช่วงๆ ทุก ๓-๔ ปี แต่บางแห่งอาจ ก าหนดทุกระดับชั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมกับบริบทการศึกษาแต่ละแห่ง (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา , ๒๕๕๓)  

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพ่ือพัฒนางานสถานศึกษาหรือ ครูผู้สอน
ในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์
กันตามศาสตร์ต่าง ๆ โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จัดแบ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้
เป็น ๘ กลุ่ม ได้แก่ ๑) ภาษาไทย ๒) คณิตศาสตร์ ๓) วิทยาศาสตร์ ๔) สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ๕)     
สุขศึกษาและพลศึกษา ๖) ศิลปะ ๗) การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ  
๘) ภาษาต่างประเทศ 

 
 

๔. งำนกลุ่มเครือข่ำยสถำนศึกษำ  
  

ภาคีเครือข่าย หมายถึง กลุ่มบุคคล องค์กรที่มีเป้าหมายร่วมกัน มารวมตัวกันด้วยความสมัครใจ  
เพ่ือท ากิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย (ร่วมคิด / วางแผน ร่วมท า ร่วมประเมินผล) โดยมีความสัมพันธ์ แนวราบ  
มีความเสมอภาค และเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  

งานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพ่ือพัฒนางานของสถานศึกษาใน  
รูปของภาคีเครือข่าย ในการท างานร่วมกันกับกลุ่มสถานศึกษาในลักษณะของเครือข่ายใน ด้านการประสานงาน 
(Coordination)  ความร่วมมือ (Cooperation) การท างานร่วมกัน (Collaboration)  และการมีส่วนร่วม 
(Participation) ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและการ ปฏิบัติงานของสถานศึกษา  ครอบคลุม ๔ ภาระงาน 
ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป 

 
 

๕. งำนพิเศษ งำนโครงกำรและตัวชี้วัด  

งานพิเศษ งานโครงการและตัวชี้วัด เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพ่ือพัฒนางานในหน้าที่ของ
ศึกษานิเทศก์ที่เกี่ยวข้องกับงานพิเศษที่ไม่ใช่งานตามมาตรฐานต าแหน่ง รวมถึงงานโครงการและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึงเป็นฐานข้อมูลใน
การปฏิบัติงานหรือพัฒนางานในปีต่อไปในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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 ตอนที่ ๒ 
กำรจัดโครงสร้ำงกำรบริหำรและกำรจัดวำงบุคลำกร 

 

กำรจัดบุคลำกรตำมกลุ่มภำรกิจ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้และกลุ่มเครือข่ำยสถำนศึกษำ 
 

๑. กำรจัดบุคลำกรตำมภำรกิจทั้ง 6 กลุ่ม 
 

ที ่ กลุ่มงำน ผู้รับผิดชอบ งำนนโยบำย/โครงกำรพิเศษท่ีเกี่ยวข้อง 
1 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร

และกระบวนการเรียนรู้ 
1.นางสาวภัชร ี ภูมิหาทอง  
๒.นายยิ่งศักดิ์  วรโยธา 
3.นางรัตติยา  ศรีนาม 
 

STEM ,เขตเศรษฐกิจพิเศษ,ลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้,โรงเรียนเด็กพิเศษเรียนร่วม,การพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิด  การพัฒนาผู้เรียน        
สู่ศตวรรษที่ 21 ,อาเซียน  
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ ,เขตสุจริต,RT(ยิ่งศักดิ์) 

2 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา
สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

1.นายถาวร  บัณฑิตเสน 
2.นางประยูรรัตน์   
เดชประมวลผล 
3.นายอดิศร  ก้อนค า 

การใช้และพัฒนา DLTV,DLIT,หนังสือเรียน 
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ห้องสมุด 
โครงการโรงเรียนขนาดเล็ก , โรงเรียนประชา
รัฐ (โรงเรียนแม่เหล็ก),ICUโรงเรียนดีใกล้บ้าน
,สื่อ แหล่งเรียนรู้ เว็บไซด์กลุ่มงานนิเทศและ
เขตพ้ืนที ่ข้อมูลข่าวสารกลุ่มนิเทศ  สารการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3 กลุ่มงานนิเทศติดตามและ
ประเมินผลระบบบริหารฯ  

1.นางทวิกา  บ ารุงสวัสดิ์ 
2.นางเณริศรา  ว่องไว 

PLC,โรงเรียนคุณธรรม สพฐ ,เขตสุจริต,RT,
คู่มือนิเทศ,แผนนิเทศ/ปฏิทิน และรายงาน
นิเทศ 

4 กลุ่มงานเลขานุการ 1.นางกรรณิการ์  บัณฑิตเสน 
2.นางชลนภา  ประภาศรี 

การประชุม กต.ปน. ศิลปหัตถกรรม โรงเรียนดี
ใกล้บ้าน การจัดท าแผนและรายงานคุณภาพ
การศึกษา การประชุมในกลุ่มนิเทศการประชุม 
กต.ปน. โครงการ ผอ.เขตพบเพ่ือนครู 

๕ กลุ่มงานส่งเสริมระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา  

1.นายเสถียร  ถิ่นมุกดา 
2.นายพงษ์อ ามาตย์  กลาง
ประพันธ์ 

การประกันคุณภาพภายนอก โครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง มาตรฐานสากล โปรแกรม 
QAMS,การรายงาน SAR,ระบบสารสนเทศ 
ป้าย/บอร์ดการนิเทศ,วิจัย  

6 กลุ่มงานวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษา 

1.นางฉวีวรรณ  มีสติ 
2.นางกิ่งแก้ว  ภูทองเงิน 
3.นางทองพูล  งามข า 
 

การสอบ LAS, O-NET, Pre O-NET  ,
โปรแกรมบริหารการศึกษา school mis ,
โครงการวิจัย,ประเมินการอ่านออกเขียนได้   
ชั้น ป.1,NT ป.3,การประเมิน PISA, โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์  ดีเด่นวันครู 
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๒. งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ที ่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ผู้รับผิดชอบ งำนโครงกำรพิเศษ/เฉพำะกิจที่เกี่ยวกับกลุ่ม

สำระกำรเรียนรู้ 
1 ภาษาไทย  

 
1. นางประยูรรัตน์   
เดชประมวลพล 
2.นางชลนภา  ประภาศรี 
3.นางรัตติยา  ศรีนาม 

แข่งขันภาษาไทย  สารานุกรม  
การประเมินการอ่าน/เขียน ชั้น ป.1-ม.3 

2 คณิตศาสตร์ 1.นางกรรณิการ์  บัณฑิตเสน 
2. นางทองพูล  งามข า 

การสอบอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ 
โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงของ มข.   
การแข่งขันวิชาการนานาชาติ เวทคณิต 

3. ภาษาอังกฤษ 1.นางเณริศรา  ว่องไว 
2.นางกิ่งแก้ว  ภูทองเงิน 
3.นายคมกริช  ไชยทองศรี 

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
B00t Camp, EBE, Peer center 

4 วิทยาศาสตร์  
 

1.นางสาวภัชร ี ภูมิหาทอง 
2.นางรัตติยา  ศรีนาม 
3.อดิศร ก้อนค า 

การแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์  
โครงการโรงเรียนสีเขียว 

5. สังคมศึกษา 1.นางฉวีวรรณ  มีสติ 
2นางทองพูล  งามข า 

การสอนประวัติศาสตร์,การพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม 12 ประการ,โรงเรียนวิธีพุทธ 

๖ การงานพ้ืนฐาน
อาชีพ 

1.นายถาวร  บัณฑิตเสน 
2.นางณริศรา  ว่องไว 

 
 

7. สุขศึกษาพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

1.นายยิ่งศักดิ์  วรโยธา 
2.นายคมกริช  ไชยทองศรี 

 

๘. ศิลปะ 1.นายเถียร  ถิ่นมุกดา 
2.นายอดิศร  ก้อนค า 
 

 

๙. ปฐมวัย 1.นางทวิกา  บ ารุงสวัสดิ์ 
2.นางกิ่งแก้ว ภูทองเงิน 
3.นางชลนภา ประภา 

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ,PBL,BBL 
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๓. งำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกลุ่มเครือข่ำยสถำนศึกษำ 
 

ที ่ ศึกษำนิเทศก์ เครือข่ำยท่ีรับผิดชอบ รอง ผอ.ที่รับผิดชอบ 
1 
 

1.นางสาวภัชร ี ภูมิหาทอง 
2.นางรัตติยา  ศรีนาม 
3.นายยิ่งศักดิ์  วรโยธา 

แก้วมุกดาหาร          15 โรง 
เมืองน้ าทิพย์            17 โรง 

นายณรงค์  โล่ห์ค า 
นายประภาส  ไชยมี 
 

2 1.นางประยูรรัตน์  เดชประมวลพล 
2.นางเณริศรา  ว่องไว 
 

ค าอาฮวนดงเย็นศึกษา 17 โรง 
สะพานมิตรภาพ        12  โรง 

นายณรงค์  โล่ห์ค า 
นายณรงค์  โล่ห์ค า 

3 1.นายเสถียร  ถิ่นมุกดา ไตรมิตรนวพัฒน์        17  โรง 
 

นายประภาส  ไชยมี 

4 1.นางวิหาญ  พละพร 
2.นางทองพูล  ลามข า 

ร่มกกชัยพัฒนา          ๑3 โรง 
ค าสร้อยนาอุดม         10 โรง 
ธารบังอี่                  10 โรง 

นายณรงค์  โล่ห์ข า 

5 
 

1.นางกรรณิการ์   บัณฑิตเสน 
2.นางชลนภา  ประภาศร ี
 
 

ดอนตาล                 10  โรง 
ภูสระดอกบัว            11  โรง 
ภูผาเทิบพัฒนา          15  โรง     

นายสุริยะ  ใจวงษ์ 

๖ 1.นางทวิกา  บ ารุงสวัสดิ์ 
2.นางกิ่งแก้ว  ภูทองเงิน 
 
 

ค าชะอีค าบก           11  โรง 
ค าชะอีก้าวหน้า        10  โรง 
ค าชะอีศึกษาพัฒน์    12 โรง 

นายประภาส  ไชยมี 

๗ 1.นายถาวร  บ ารุงสวัสดิ์ 
2.นายอดิศร  ก้อนค า 
 

ดงหลวง                 14  โรง 
ดงหลวงตอนบน       15  โรง 

นายประภาส  ไชยมี 

๘ 1.นายพงษ์อ ามาตย์  กลาง
ประพันธ์ 
2.นายคมกริช  ไชยทองศรี 

หนองสูง                8   โรง 
คีรีวงศึกษา             11 โรง 

นายมนตรี  ลาดนาเลา 

๙ นางฉวีวรรณ  มีสติ หว้านใหญ่             15  โรง 
 

นายสุริยะ  ใจวงษ์ 
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แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

(

ผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำประถมศกึษำมกุดำหำร 
(ดร.มารุต  อุปนิสากร) 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
(นายณรงค์  โล่ห์ค า) 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
(ดร.วิหาญ  พละพร) 

กลุ่มงานที่ ๑ 
กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำร
เรียนรู้ 
๑.  น.ส.ภัชรี  ภูมิหำทอง 

๒. นำยยิ่งศักดิ์  วรโยธำ 

๓. นำงรัตติยำ  ศรีนำม 
 

กลุ่มงานที่ ๒ 
กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำสื่อ นวัตกรรม 
และ ICT 
๑. นำยถำวร บณัฑิตเสน   
๒. นำงประยรูรตัน์  เดชประมวลพล 
๓. นำยอดิศร  ก้อนค ำ 
 

กลุ่มงานที่ ๓ 
กลุ่มงำนนิเทศตดิตำมและประเมนิผล
ระบบบรหิำรฯ  
 ๑. นำงทวิกำ  บ ำรุงสวัสดิ์  
 ๒. นำงเณริศรำ  ว่องไว 
 
 

กลุ่มงานที่ ๔ 
กลุ่มงำนส่งเสริมระบบประกนัคุณภำพ
กำรศกึษำ  
๑. นำยเสถียร  ถิ่นมุกดำ  
๒. นำยพงษ์อ ำมำตย์  กลำงประพันธ์ 
๓. ดร.คมกริช  ไชยทองศรี 
 

กลุ่มงานที่ ๕ 
กลุ่มงำนวดัผลและประเมินผล
กำรศกึษำ 

๑. นำงฉวีวรรณ  มีสติ 
๒. ดร.กิ่งแก้ว  ภูทองเงิน 
๓. นำงทองพูล  งำมข ำ 

 

กลุ่มงานที่ ๖ 
กลุ่มงำนกลุ่มงำนเลขำนุกำร 
๑. นำงกรรณิกำร์  บัณฑิตเสน 
๒. นำงชลนภำ   ประภำศรี 
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กำรมอบหมำยงำน 
 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้จัดท าค าสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของ
ข้าราชการและลูกจ้าง ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ๑๗๔ /2561  ลงวันที่     
1  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2561     

 
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
 นำงวิหำญ  พละพร  ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์   วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้  
 1. อ านวยการ ให้ค าปรึกษา ดูแล ติดตาม และก ากับการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่           
ใน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้อง มีประสิทธิภาพบังเกิดผลดีต่อทางราชการ  
 2. พิจารณา ตรวจสอบ กลั่นกรองงาน และบันทึกความเห็นอิงระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการ                                                                   
ทีเกี่ยวข้อง เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา  
 3. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 4. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประกอบด้วย   
1 งาน และ 6 กลุ่มงาน ได้แก่ งานธุรการกลุ่ม 1) กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการ
เรียนรู้  2) กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  3) กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 4) กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารการจัดการศึกษา 5) กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และ 6) กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา 
 5. ส่งเสริมสนับสนุนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้ง 19 เครือข่าย และงานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาคุณภาพ  
การจัดการศึกษา  
 ๖.  ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศติดตามโรงเรียนในเขตอ าเภอนิคมค าสร้อย ได้แก่ เครือข่ายค าสร้อย 
นาอุดม จ านวน 10  โรงเรียน เครือข่ายธารบังอ่ี จ านวน 10  โรงเรียน และเครือข่ายร่มกกชัยพัฒนา จ านวน   
13 โรง รวม 33 โรงเรียน 
 ๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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กำรปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
          ในกรณีที่ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ไม่อยู่หรือ ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงขอให้บุคคลดังต่อไปนี้ ปฏิบัติหน้าที่แทนตามล าดับ  
          1. นำงทวิกำ  บ ำรุงสวัสดิ์ ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ 1 กรณีผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
          2. นำงสำวภัชรี  ภูมิหำทอง ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติ
หน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่  2 กรณีผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
          3. นำยถำวร  บัณฑิตเสน ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ ๓ กรณีผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
          ๔. นำยเสถียร  ถิ่นมุกดำ ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ ๔ กรณีผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
         5. นำงกรรณิกำร์  บัณฑิตเสน ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติ
หน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่  5 กรณีผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
  ๖. นำงฉวีวรรณ  มีสติ  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ ๖ กรณีผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 

๑. กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้ 
 

  1. นำงสำวภัชรี  ภูมิหำทอง ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้  โดยพิจารณา กลั่นกรองงาน ดูแลให้
ค าปรึกษา ติดตามการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงาน และปฏิบัติงาน ดังนี้  
 1. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้  
      1.๑. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง    
๘ กลุ่มสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
      1.๒. ศึกษา รวบรวมข้อมูล และจัดท าระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินการศึกษา
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร  
      1.๓. พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  
      1.๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่าย  
 1.๕. ส่งเสริมและสนับสนุนใหส้ถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน  
 1.๖. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย  
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 1.๗. ส่งเสริมและสนับสนุนใหค้รูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 1.๘. ส่งเสริมและสนับสนุนใหส้ถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยในชั้น
เรียนและการนิเทศภายใน  
 1.๙. ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา และน า
ข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา 
 ๒. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
 2.๑ ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
 2.๒ ด าเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
 2.๓ สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู 
ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง  
 2.๔ เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
 2.๕ น าผลการวิจัยไปก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 
 ๓. ปฏิบัติงานร่วมกันในลักษณะองค์รวม การมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม และการบูรณาการงาน 
ภายในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ๔. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  และตลอดทั้งงานหรือโครงการที่เก่ียวข้อง 
 ๕. ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามโรงเรียนในอ าเภอเมืองมุกดาหาร ได้แก่ เครือข่ายแก้วมุกดาการ จ านวน      
15  โรงเรียน และเครือข่ายเมืองน้ าทิพย์ จ านวน 17 โรง รวม 32 โรงเรียน 
 ๖. รับผิดชอบโครงการสะเต็มศึกษา (STEM Education)  

        ๗. รับผิดชอบโรงเรียนในโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

        ๘. รับผิดชอบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

       ๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 ๒. นำยยิ่งศักดิ์  วรโยธำ ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ แทน
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ คนที่ ๑ ในกรณีที่หัวหน้ากลุ่มงาน
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ไม่อยู่หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  และปฏิบัติ
หน้าที่ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้  ดังนี้  
 1. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้  
      1.๑. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง     
๘ กลุ่มสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
      1.๒. ศึกษา รวบรวมข้อมูล และจัดท าระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินการศึกษา
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร  
      1.๓. พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  
      1.๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่าย  
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 1.๕. ส่งเสริมและสนับสนุนใหส้ถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน  
 1.๖. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย  
 1.๗. ส่งเสริมและสนับสนุนใหค้รูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 1.๘. ส่งเสริมและสนับสนุนใหส้ถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยในชั้น
เรียนและการนิเทศภายใน  
 1.๙. ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา และน า
ข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา 
 ๒. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
 2.๑ ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
 2.๒ ด าเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
 2.๓ สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู 
ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง  
 2.๔ เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
 2.๕ น าผลการวิจัยไปก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 
 ๓. ปฏิบัติงานร่วมกันในลักษณะองค์รวม การมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม และการบูรณาการงาน 
ภายในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ๔. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตลอดทั้งงานหรือโครงการที่
เกี่ยวข้อง 
 ๕. ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามโรงเรียนในอ าเภอเมืองมุกดาหาร ได้แก่ เครือข่ายแก้วมุกดาการ จ านวน  
15  โรงเรียน และเครือข่ายเมืองน้ าทิพย์ จ านวน 17 โรง รวม 32 โรงเรียน 
       ๖. รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน และการพัฒนาความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนในศตวรรษที ่21 และไทยแลนด์ 4.0 

        ๗. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ ๒๑  

        ๘. รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ , เขตสุจริต, และเป็น RT  
        ๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 ๓. นำงรัตติยำ  ศรีนำม  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ แทน
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ คนที่ ๒ ในกรณีที่หัวหน้ากลุ่มงาน
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  และปฏิบัติหน้าที่
ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้  ดังนี้  
 ๑. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ  
 1.๑ ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ  
 1.๒ ศึกษาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ ทั้งในและต่างประเทศ  
 1.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและ ผู้มี
ความสามารถพิเศษ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา โดย  
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 1.๓.๑ พัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และ ผู้มี
ความสามารถพิเศษ และด าเนินการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาหลักสูตรได้  
 1.๓.๒ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องใน
การจัดท าหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี ความสามารถพิเศษ  
 1.๔ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี
ความสามารถพิเศษ และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้าน การพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  
 1.๕ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ที่จัดการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และมีความสามารถพิเศษ 
เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น  
 ๒. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้  
      ๒.๑ ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง ๘ 
กลุ่มสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
      ๒.๒ ศึกษา รวบรวมข้อมูล และจัดท าระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินการศึกษา
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร  
      ๒.๓ พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  
      ๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่าย  
 ๒.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน  
 ๒.๖ ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย  
 ๒.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 ๒.๘ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยในชั้น
เรียนและการนิเทศภายใน  
 ๒.๙ ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา และน า
ข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา 
 ๓. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
 ๓.๑ ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
 ๓.๒ ด าเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
 ๓.๓ สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู 
ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง  
 ๓.๔ เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
 ๓.๕ น าผลการวิจัยไปก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 
 ๔. ปฏิบัติงานร่วมกันในลักษณะองค์รวม การมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม และการบูรณาการงาน 
ภายในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ๕. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ตลอดทั้งงานหรือโครงการที่
เกี่ยวข้อง 
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 ๖. ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามโรงเรียนในอ าเภอเมืองมุกดาหาร ได้แก่ เครือข่ายแก้วมุกดาการ จ านวน 15  
โรงเรียน และเครือข่ายเมืองน้ าทิพย์ จ านวน 17 โรง รวม 32 โรงเรียน 

 ๗. รับผิดชอบโครงการแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ และโครงการแข่งขันทักษะวิชาการวิทยาศาสตร์

นานาชาติ 

 ๘. รับผิดชอบโรงเรียนเด็กพิเศษเรียนร่วม  

        ๙. ส่งเสริมและพัฒนาด้านทักษะกระบวนการคิด    
        ๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
๒. กลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 

  1. นำยถำวร  บัณฑิตเสน ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยพิจารณา กลั่นกรองงาน ดูแลให้
ค าปรึกษา ติดตามการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงาน และปฏิบัติงาน ดังนี้  
 ๑. งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
 ๑.๑. ศึกษา ความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
 ๑.๒. ด าเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพ่ือสนับสนุน
ช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา  
 ๑.๓. ส่งเสริมและพัฒนาครู  ผู้บริหาร ให้มีความรู้  ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม  
และเทคโนโลยี  
 ๑.๔. นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง การศึกษา เพ่ือน าผลมา
ปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ  
 ๑.๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา  
 ๑.๖. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ๒. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยีทางการศึกษา  
 ๒.๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
 ๒.๒. วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานศึกษา  
 ๒.๓. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาท่ีด าเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย น าไปใช้ และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

  ๓. ปฏิบัติงานร่วมกันในลักษณะองค์รวม การมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม และการบูรณาการงาน 

ภายในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 ๔. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ

ประเมินผล ในกลุ่มสาระกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ตลอดทั้งงานหรือโครงการที่

เกี่ยวข้อง 
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 ๕. ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามโรงเรียนในเขตอ าเภอดงหลวง ได้แก่ เครือข่ายดงหลวง จ านวน ๑๔ 

โรงเรียน  และเครือข่ายดงหลวงตอนบน จ านวน ๑๕ โรงเรยีน รวม  ๒๙ โรงเรียน  

 ๖. รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และ DLIT 

 ๗. รับผิดชอบโครงการกิจกรรมที่สนองกลยุทธ์และนโยบาย สพฐ. โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการ

จัดการเรียนการสอน 

 ๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  2. นำงประยูรรัตน์  เดชประมวลพล ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ปฏิบัติงานแทนหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา คนที่ ๑ กรณีที่
หัวหน้ากลุ่มไม่อยู่หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  รับผิดชอบงานและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้  
 ๑. งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
 ๑.๑. ศึกษา ความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
 ๑.๒. ด าเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพ่ือสนับสนุน
ช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา  
 ๑.๓. ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม  
และเทคโนโลยี  
 ๑.๔. นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง การศึกษา      
เพ่ือน าผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ  
 ๑.๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา  
 ๑.๖. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ๒. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยีทางการศึกษา  
 ๒.๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ทางการศึกษา  
 ๒.๒. วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานศึกษา  
 ๒.๓. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาท่ีด าเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย น าไปใช้ และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

  ๓. ปฏิบัติงานร่วมกันในลักษณะองค์รวม การมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม และการบูรณาการ 

งานภายในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

  ๔. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ

ประเมินผล ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง 

  ๕. ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามโรงเรียนในเขตอ าเภอเมือง ได้แก่ เครือข่ายค าอาฮวนดงเย็นพัฒนศึกษา 

จ านวน 1๗ โรงเรียน และเครือข่ายสะพานมิตรภาพ จ านวน 1๒ โรงเรียน  รวม ๒๙ โรงเรียน 
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  ๖. รับผิดชอบโครงการกิจกรรมที่สนองกลยุทธ์และนโยบาย สพฐ. โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี 

เพ่ือการจัดการเรียนการสอ 

  ๗. รับผิดชอบโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย (วันภาษาไทย,รักษ์ภาษาไทย) 
การอ่านรู้เรื่อง (PISA) และสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน 
  ๘. รับผิดชอบโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้มีชีวิต 
      ๙. รับผิดชอบโครงการพัฒนาการอ่าน การเขียนเพ่ือการสื่อสาร ตามแนวประเมินนานาชาติ (PISA) 
  ๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  3. นำยอดิศร ก้อนค ำ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  ปฏิบัติงานแทนหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา คนที่ ๒ กรณีท่ีหัวหน้ากลุ่มไม่อยู่หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  
รับผิดชอบงานและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้  
 ๑. งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
 ๑.๑. ศึกษา ความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
 ๑.๒. ด าเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพ่ือสนับสนุน
ช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา  
 ๑.๓. ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม  
และเทคโนโลยี  
 ๑.๔. นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง การศึกษา  
เพ่ือน าผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ  
 ๑.๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา  
 ๑.๖. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
       ๒. รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และ DLIT 
     ๓. รับผิดชอบโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนรู้  
เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน 
 ๔. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตลอดทั้งงานหรือโครงการที่เก่ียวข้อง 

        ๕. รับผิดชอบโครงการโรงเรียนขนาดเล็ก,โรงเรียนประชารัฐ (โรงเรียนแม่เหล็ก),ICU,สื่อ แหล่งเรียนรู้ 

        ๖. ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามโรงเรียนในเขตอ าเภอดงหลวง ได้แก่ ได้แก่ เครือข่ายดงหลวง จ านวน  

๑๔ โรงเรียน  และเครือข่ายดงหลวงตอนบน จ านวน ๑๕ โรงเรียน รวม  ๒๙ โรงเรียน  

        ๗. รับผิดชอบระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่ม ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ 

ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ 
       ๘. จัดท า พัฒนา ดูแลเว็บไซต์ของกลุ่มนิเทศฯ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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๓. กลุ่มงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 

 ๑. นำงทวิกำ  บ ำรุงสวัสดิ์  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา โดยพิจารณา กลั่นกรองงาน ดูแล
ให้ค าปรึกษา ติดตามการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงาน และปฏิบัติงาน ดังนี้  
 ๑. งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  
 ๑.๑. รวบรวม จัดท า ระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการ
เรียนรู้  
 ๑.๒. ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  
 ๑.๓. จัดท าแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้  
 ๑.๔. ด าเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและโครงการเป็นฐาน 4 รูปแบบ  ได้แก่ Area Based , 
School network , Roving team ,ทีมบริหารเขตพ้ืนที่  
 ๑.๕. จัดท าสรุปรายงานผล และเผยแพร่ เทคนิคการนิ เทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ที่ประสบผลส าเร็จ 

  ๒. งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
สถานศึกษา 
 ๒.๑. จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและการจัด  
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา  
 ๒.๒. ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าเกณฑ์ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ ในการบริหารและการจัด  
การศึกษา  
 ๒.๓. ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา  
 ๒.๔. สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดท ารายงานเผยแพร่ 
 ๓. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
 ๓.๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
 ๓.๒. ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา การพัฒนาระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา การนิเทศ ติดตามประเมินผล การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ  
 ๓.๓. สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ การบริหารและการจัด
การศึกษา  

 ๔. ปฏิบัติงานร่วมกันในลักษณะองค์รวม การมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม และการบูรณาการงาน 

ภายในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

  ๕. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบพัฒนาครู ผู้บริหารเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย กระบวนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลพัฒนาการ ตอลดทั้งนิเทศ ติดตาม และวิเคราะห์ วิจัยพัฒนาการจัด

การศึกษาระดับปฐมวัย 
 ๖. ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามโรงเรียนในเขตอ าเภอค าชะอี ได้แก่ เครือข่ายค าชะอีค าบก  11  โรง 
ค าชะอีก้าวหน้า 10  โรง และ ค าชะอีศึกษาพัฒน์  12  โรงจ านวน  33  โรงเรียน  
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 ๗. รับผิดชอบโครงการโรงเรียนต้นแบบ PLC, BBL, PBL, Jittasuksa   

     ๘. รับผิดชอบโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ,  

 ๙. รับผิดชอบโครงการสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย (STEM) 

 ๑๐ .รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ ,  เขตสุจริต  

     ๑๑. รับผิดชอบจัดท าคู่มือ แผนนิเทศ /ปฏิทินและรายงานการนิเทศ  

     ๑๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
 ๒. นำงเณริศรำ   ว่องไว   ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ใน
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา กรณีท่ีหัวหน้ากลุ่มไม่อยู่หรือ ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้  รับผิดชอบงานและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้  

 ๑. งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ

ชุมชน 
 ๑.๑. ประสานการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 ๑.๒. จัดท าแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษาและ สถานศึกษา  
 ๑.๓. ด าเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ ในรูปแบบต่าง ๆ  
ที่หลากหลาย  
 ๑.๔. จัดท าสรุปรายงาน และเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบ เครือข่าย 
การนิเทศ 

 ๒. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
 ๒.๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
 ๒.๒. ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา การพัฒนาระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา การนิเทศ ติดตามประเมินผล การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ  
 ๒.๓. สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ การบริหารและการจัด
การศึกษา  

 ๓. ปฏิบัติงานร่วมกันในลักษณะองค์รวม การมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม และการบูรณาการงาน 

ภายในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

  ๕. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ

ประเมินผล ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) และสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 

  ๖. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบพัฒนาครู ผู้บริหารเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลพัฒนาการ ตลอดทั้งนิเทศ ติดตาม และวิเคราะห์ วิจัย

พัฒนาการจัดการศึกษา 
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  ๗. ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามโรงเรียนในเขตอ าเภอเมืองมุกดาหาร ได้แก่ เครือข่ายค าอาฮวนดงเย็นพัฒน
ศึกษา  17  โรง และ สะพานมิตรภาพ 12  โรงจ านวน  29  โรงเรียน  

  ๘. รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ , PLC, เขตสุจริต 

  ๙. รับผิดชอบโครงการการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ , Boot Camp, EBE, Peer Center  

      ๑๐. รับผิดชอบจัดท าคู่มือ แผนนิเทศ /ปฏิทินและรายงานการนิเทศ  

  ๑๑. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
๔. กลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ 

 ๑. นำงกรรณิกำร์ บัณฑิตเสน ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โดยพิจารณา 
กลั่นกรองงาน ดูแลให้ค าปรึกษา ติดตามการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงาน และปฏิบัติงาน ดังนี้  
 ๑. งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ  
 ๑.๑ ด าเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และบริหารงานทั่วไป 
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 ๑.๒ รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงาน
งบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป ในระบบฐานข้อมูล  
 ๑.๓ ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  
 ๑.๔ เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและ Internet  
 ๑.๕ รายงานผลการวิเคราะห์ ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๒. งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
 ๒.๑. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาใน เขตพ้ืนที่การศึกษา  
 ๒.๒. จัดท าแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
 ๒.๓. เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
 ๒.๔. ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
เพ่ือด าเนินการตามแผน 
 ๓. งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  

 ๓.๑ รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การบริหารและ
การจัดการศึกษา  
 ๓.๒ จัดท าสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
 ๓.๔  ประสานกับคระกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการนิเทศการศึกษา เพ่ือด าเนินการตาม
แผน 
 ๔. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ นิเทศ  ติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านการพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คฺณิตศาสตร์และงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง 
 ๕. ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามโรงเรียนในเขตอ าเภอดอนตาล ได้แก่ เครือข่ายดอนตาล  1๐  โรง 
เครือข่ายภูสระดอกบัว จ านวน ๑๑ โรงจ านวนและเครือข่ายภูผาเทิบพัฒนา จ านวน ๑๕ โรง รวมทั้งสิ้น ๓๖ โรง  
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        ๖. รับผิดชอบโครงการ การประชุมเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา ศิลปหัตถกรรมนักเรียน การจัดท าแผนและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การประชุม
ในกลุ่มนิเทศ สวัสดีคุณครูหรือ ผอ.เขตพบเพื่อนครู การสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ การแข่งขันทักษะวิชาการ
ระดับนานาชาติ ทักษะการคิดเลขเร็ว โครงการพัฒนาการคิดข้ันสูงทางคณิตศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ๗. วิเคราะห์ วิจัยผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาเพื่อเป็นสารสนเทศในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่ต่อไป 
 
  ๒. นำงชลภำ  ประภำศรี ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติงานแทน
หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา กรณีท่ีหัวหน้ากลุ่มไม่
อยู่หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  รับผิดชอบงานและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้  
 ๑. งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ  
 ๑.๑ ด าเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และบริหารงานทั่วไป 
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 ๑.๒ รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงาน
งบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป ในระบบฐานข้อมูล  
 ๑.๓ ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  
 ๑.๔ เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและ Internet  
 ๑.๕ รายงานผลการวิเคราะห์ ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๒. งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
 ๒.๑. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาใน เขตพ้ืนที่การศึกษา  
 ๒.๒. จัดท าแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
 ๒.๓. เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
 ๒.๔.  ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิ เทศการศึกษา  
เพ่ือด าเนินการตามแผน 
 ๓. งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  

๓.๑ รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การบริหารและ
การจัดการศึกษา  
 ๓.๒ จัดท าสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
 ๔. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ นิเทศ  ติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านการพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง 
 ๕. ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามโรงเรียนในเขตอ าเภอดอนตาล ได้แก่ เครือข่ายดอนตาล  1๐  โรง 
เครือข่ายภูสระดอกบัว จ านวน ๑๑ โรงจ านวนและเครือข่ายภูผาเทิบพัฒนา จ านวน ๑๕ โรง รวมทั้งสิ้น ๓๖ โรง  
 ๖. รับผิดชอบโครงการ การประชุมเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา ศิลปหัตถกรรมนักเรียน การจัดท าแผนและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การประชุม
ในกลุ่มนิเทศ สวัสดีคุณครูหรือ ผอ.เขตพบเพื่อนครู การสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ การแข่งขันทักษะวิชาการ
ระดับนานาชาติ ทักษะการคิดเลขเร็ว โครงการพัฒนาการคิดข้ันสูงทางคณิตศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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  ๗. วิเคราะห์ วิจัยผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาเพื่อเป็นสารสนเทศในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่ต่อไป 

 
๕. กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

   ๑. นำยเสถียร  ถิ่นมุกดำ  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยพิจารณา กลั่นกรองงาน ดูแลให้ค าปรึกษา 
ติดตามการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงาน ดังนี้  
 ๑. งานส่งเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

 ๑.๑ ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ตลอดจนกฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

  ๑.๒  ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานการศึกษา 
แล้วน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพ้ืนที่ การศึกษา  

  ๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน  

  ๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา ให้สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน /ท้องถิ่น รวมทั้งการก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการแปลผลและ
ตัดสินการผ่านมาตรฐานพร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน  

  ๑.๕ ร่วมก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และระดับสถานศึกษา  

  ๑.๖  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมี
หลักการและแนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา  

  ๑.๗ นิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ๒. งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  

  ๒.๑. จัดท าระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   ๒.๒ นิเทศ สถานศึกษา เพื่อให้สามารถด าเนินการประเมินผล  และตรวจสอบคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง  
  ๒.๓ ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือหาจุดพัฒนาและน ามาเป็นแนวทางใน

การปรับปรุงสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์  
  ๒.๔ จัดตั้งคณะท างานเพ่ือรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์อย่างเป็นระบบ  
  ๒.๕ จัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ ผลการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือก าหนดนโยบายในการพัฒนาการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา  
  ๒.๖ รวบรวม SAR และจัดท าระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
  ๒.๗ จัดท าเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน  
จากคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  ๒.๘ นิเทศ ติดตาม ก ากับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ ์ 
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  ๓. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง 
  ๔. ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามโรงเรียนในเขตอ าเภอเมือง ได้แก่ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาไตร
มิตรนวพัฒน์ จ านวน  ๑๗ โรงเรียน  
  ๕. รับผิดชอบโครงการประกันคุณภาพภายนอก และโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๖. รับผิดชอบโปรแกรม QAMS ,การรายงาน SAR, โรงเรียนมาตรฐานสากล,  
  ๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
  ๒. นำยพงษ์อ ำมำตย์  กลำงประพันธ์ ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
รับผิดชอบงานและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
  ๑. งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา  
  ๑.๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดท ารายงาน การประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา  
  ๑.๒. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา  
  ๑.๓. ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพ่ือเสนอ รายชื่อ
สถานศึกษาต่อส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
  ๑.๔. ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อถึง
ก าหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  
  ๑.๕. ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการจัด การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
  ๒. งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกัน คุณภาพการศึกษา  
  ๒.๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก สถานศึกษาของแต่
ละหน่วยงาน  
  ๒.๒ ส่งเสริม สนับสนุนและหรือร่วมกับสถานศึกษาด าเนินการวิจัยมาตรฐานและ การประกัน
คุณภาพการศึกษา  
  ๒.๓ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
มาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
  ๒.๔ รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
  ๒.๕ นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษาและน า
ผลมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
  ๓. ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามโรงเรียนในเขตอ าเภอหนองสูง ได้แก่ เครือข่ายเมืองหนองสูง จ านวน ๘ 
โรงเรียน และเครือข่ายคีรีวงศึกษา จ านวน  ๑๑ โรงเรียน รวม ๑๙ โรงเรียน 
      ๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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  ๓. นำยคมกริช  ไชยทองศรี ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
รับผิดชอบงานและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
  ๑. งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา  
   ๑.๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดท ารายงาน การประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา  
   ๑.๒. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา  
   ๑.๓. ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพ่ือเสนอ รายชื่อ
สถานศึกษาต่อส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
   ๑.๔. ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อถึ ง
ก าหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  
   ๑.๕. ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการจัด การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
  ๒. งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกัน คุณภาพการศึกษา  
   ๒.๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก สถานศึกษาของแต่
ละหน่วยงาน  
   ๒.๒ ส่งเสริม สนับสนุนและหรือร่วมกับสถานศึกษาด าเนินการวิจัยมาตรฐานและ การประกัน
คุณภาพการศึกษา  
   ๒.๓ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
มาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
   ๒.๔ รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
   ๒.๕ นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษาและน า
ผลมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ๓. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษาและกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน ,กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ และงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง 
  ๔. ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามโรงเรียนในเขตอ าเภอหนองสูง ได้แก่ เครือข่ายเมืองหนองสูง จ านวน ๘ 
โรงเรียน และเครือข่ายคีรีวงศึกษา จ านวน  ๑๑ โรงเรียน รวม ๑๙ โรงเรียน 
  ๕. โครงการการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Boot Camp, EBE, Peer Center 
  ๖. รับผิดชอบโครงการประกันคุณภาพภายนอก และโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๗. รับผิดชอบโปรแกรม QAMS ,การรายงาน SAR, โรงเรียนมาตรฐานสากล,  
  ๘. จัดท าระบบสารสนเทศ ข้อมูลช่าวสารกลุ่มนิเทศ ป้าย/บอรด์การนิเทศ, วิจัย, ข่าวสารกลุ่มนิเทศ(สาร
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา) 
      ๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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๖. กลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ  
 
 ๑. นำงฉวีวรรณ  มีสติ  ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำมุกดำหำร ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา โดยพิจารณา กลั่นกรองงาน 
ดูแลให้ค าปรึกษา ติดตามการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงาน และปฏิบัติงาน ดังนี้  

๑. งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา  
   ๑. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผลการศึกษาใน

ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
   ๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลในสถานศึกษา    

ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
   ๓. ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาท้ัง

การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
   ๔. จัดท าคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัย 
๒. งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา  
   ๑. รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา  
   ๒. ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดท าแล้ว คัดเลือกให้ เหมาะสมกับเขตพ้ืนที่

การศึกษาและสถานศึกษา  
   ๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ ครอบคลุมด้านต่อไปนี้  

๓.๑ เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ  
๓.๒ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
๓.๓ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง  
๓.๔ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
๓.๕ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์  

และการเขียนสื่อความ  
   ๔. บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 
๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา  
   ๑. ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  
   ๒. ด าเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  
   ๓. จัดท ารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  
   ๔. เผยแพร่ผล การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
๔ งานทดสอบทางการศึกษา  
   ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา  
   ๒. วางแผนการทดสอบทางการศึกษา ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระของหลักสูตร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
   ๓. ก าหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามที่กระทรวงศึกษาธิการและสถาบัน

ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติก าหนด  
   ๔. ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  
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   ๕. ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถ ให้กับนักเรียน  
   ๖. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา  
   ๗. จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   ๘.ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O – NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
 ๔. ปฏิบัติงานร่วมกันในลักษณะองค์รวม การมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม และการบูรณาการงาน 
ภายในกลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ๕. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตลอดทั้งงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง 
 ๖. ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามโรงเรียนในเขตอ าเภอหว้านใหญ่ จ านวน  ๑๕ โรงเรียน  
 ๗. รับผิดชอบโครงการการสอนประวัติศาสตร์ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ๑๒ ประการ  
โรงเรียนวิถีพุทธ 
         ๘. งานข้อมูลดีเด่นของศึกษานิเทศก์ โรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน 
     ๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
๒. นำงกิ่งแก้ว  ภูทองเงิน ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ ส ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ปฏิบัติงานแทนหัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผล คนที่ ๑ กรณีท่ีหัวหน้ากลุ่ม
ไม่อยู่หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  รับผิดชอบงานและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

๑. งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา  
   ๑. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผลการศึกษาใน

ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
   ๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลในสถานศึกษา    

ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
   ๓. ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาท้ัง

การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
   ๔. จัดท าคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัย 
๒. งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา  
   ๑. รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา  
   ๒. ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดท าแล้ว คัดเลือกให้ เหมาะสมกับเขตพ้ืนที่

การศึกษาและสถานศึกษา  
   ๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ ครอบคลุมด้านต่อไปนี้  

๓.๑ เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ  
๓.๒ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
๓.๓ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง  
๓.๔ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
๓.๕ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์  

และการเขียนสื่อความ  
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   ๔. บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 
๓. งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา  
   ๑. ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  
   ๒. ด าเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  
   ๓. จัดท ารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  
   ๔. เผยแพร่ผล การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
๔. งานทดสอบทางการศึกษา  
   ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา  
   ๒. วางแผนการทดสอบทางการศึกษา ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระของหลักสูตร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
   ๓. ก าหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามที่กระทรวงศึกษาธิการและสถาบัน

ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติก าหนด  
   ๔. ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  
   ๕. ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถ ให้กับนักเรียน  
   ๖. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา  
   ๗. จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   ๘. ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถให้กับนักเรียนในการจัด

สอบโดยใช้ข้อสอบกลาง (LAS) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ,๔,๕ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑,๒ ทั้งในสังกัดและ
สังกัดอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

    ๙. ด าเนินการโครงการประเมินผลการศึกษา PISA ( Programme for International Student 
Assessment) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 ๕. ปฏิบัติงานร่วมกันในลักษณะองค์รวม การมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม และการบูรณาการงาน 
ภายในกลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ๖. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบพัฒนาครู ผู้บริหารเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย กระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลพัฒนาการ ตอลดทั้งนิเทศ ติดตาม และวิเคราะห์ วิจัยพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย 
 ๗. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตลอดทั้งงานหรือโครงการที่เก่ียวข้อง 
 ๘. ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามโรงเรียนในเขตอ าเภอค าชะอี  ได้แก่ เครือข่ายค าชะอีค าบก  ๑๑  โรง 
ค าชะอีก้าวหน้า ๑๐  โรง และ ค าชะอีศึกษาพัฒน์  ๑๒  โรงจ านวน  ๓๓  โรงเรียน  
 ๙. รับผิดชอบโครงการการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ, BOOT Camp, EBE, Peer Center 
 ๑๐. รับผิดชอบโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย , LN 
         ๑๑. ดูแลระบบโปรแกรมการบริหารจัดการสถานศึกษา (School MIS) 
         ๑๒. งานข้อมูลดีเด่นของศึกษานิเทศก์ โรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน 
     ๑๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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 ๓. นำงทองพูล  งำมข ำ ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ  ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ปฏิบัติงานแทนหัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผล คนที่ ๒ กรณีท่ีหัวหน้ากลุ่ม
ไม่อยู่หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  รับผิดชอบงานและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
 ๓.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา  
   ๓.๑.๑ ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผล
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
     ๓.๑.๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลใน
สถานศึกษา    ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
     ๓.๑.๓. ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผลใน
สถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
     ๓.๑.๔. จัดท าคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๓.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา  
     ๓.๒.๑. รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา  
     ๓.๒.๒. ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดท าแล้ว คัดเลือกให้ เหมาะสมกับเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
     ๓.๒.๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ ครอบคลุมด้าน
ต่อไปนี้  
   ๓.๒.๓.๑ เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ  
   ๓.๒.๓.๒ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
   ๓.๒.๓.๓ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง  
   ๓.๒.๓.๔ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
   ๓.๒.๓.๕ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียนสื่อ
ความ  
     ๓.๒.๔. บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 
 ๓.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา  
     ๓.๓.๑. ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  
     ๓.๓.๒. ด าเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  
     ๓.๓.๓. จัดท ารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  
     ๓.๓.๔. เผยแพร่ผล การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
 ๓.๔ งานทดสอบทางการศึกษา  
     ๓.๔.๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา  
     ๓.๔.๒. วางแผนการทดสอบทางการศึกษา ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระของ
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
     ๓.๔.๓. ก าหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามที่กระทรวงศึกษาธิการและ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติก าหนด  
     ๓.๔.๔. ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  
     ๓.๔.๕. ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถ ให้กับนักเรียน  
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     ๓.๔.๖. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา  
     ๓.๔.๗. จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ๓.๔.๘  ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถให้กับนักเรียนใน
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ทั้งในสังกัดและสังกัดอ่ืน 
ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  และดูแลการใช้ระบบโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูล NT- Access และโปรแกรมเชื่อมโยง
การจัดสอบกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (EPCC) 
  ๓.๔.๙ ด าเนินการจัดสอบและประเมินความสามารถด้านการอ่าน  (Reading Test) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๑ และดูแลการใช้ระบบโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านโปรแกรม RT- Access เชื่อมโยงการจัดสอบกับ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ EPCC 
 ๓.๕ ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศติดตามและการพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมตลอด
ทั้งงานโครงการที่เกี่ยวข้อง 
 ๓.๖ ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศติดตามรงเรียนในเขตอ าเภอนิคมค าสร้อย ได้แก่เครือข่ายค าสร้อยนา
อุดม จ านวน  ๑๐  โรงเรียน  เครือข่ายร่มกกชัยพัฒนา  จ านวน  ๑๓ โรงเรียน  และเครือข่ายธารบังอี่ จ านวน  ๑๐  
โรงเรียน  รวมทั้งสิ้น  ๓๓  โรงเรียน 
 ๓.๗ ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบโครงการ  ดังนี้  การสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาการ
คิดขั้นสูงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โครงการแข่งขันวิชาการนานาชาติ การสอนประวิติศาสตร์  การพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม ๑๒ ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ  
 ๓.๘ งานข้อมูลดีเด่นของศึกษานิเทศก์ โรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน 
 ๓.๙ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  
   

งำนธุรกำร กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

นำงปำริชำติ  พันพั่ว ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ  

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษารับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้  
1. งานสารบรรณของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

1.1 ลงทะเบียนรับ–ส่งหนังสือทางราชการ ดูแลและพัฒนาการใช้โปรแกรม E-Filing และ  
Smart office  

1.2 จัดท าเอกสาร/จัดท าหนังสือเวียน/หนังสือเชิญประชุม/จัดท าวาระการประชุม/รายงาน   
การประชุมของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

1.3 ท าหน้าที่ปฏิคมในการประชุมกลุ่มนิเทศ/จองสถานท่ีประชุม  
1.4 เสนอและติดตามแฟ้มงาน เสนอต่อผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ รองผู้อ านวยการ และ

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามล าดับ   
1.5 ออกเลขท่ีหนังสือรับ–ส่ง พร้อมส่งงานให้โรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
1.6 ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม และจัดท าบันทึก/รายงานการประชุม  
1.7 รับผิดชอบการเบิกจ่ายพัสดุและดูแลการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ภายในกลุ่ม นิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา  
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2. จัดท าข้อมูลข่าวสาร แผ่นพับ วารสารเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและ ประเมินผล
การจัดการศึกษา ให้สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ประชาชนทั่วไปและ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ  

3. ประสานงานกบักลุ่มอ่ืนในส านักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่ เกี่ยวข้อง  
กับงานของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
 ๔. ประสานรับเอกสารหรือหนังสือของกลุ่มนิเทศ และจัดท าหนังสือแจ้ง/จัดสรร แจกจ่ายแก่โรงเรียนใน
สังกัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 ๕. ให้บริการผู้มีติดต่อประสานและท าหน้าที่ปฏิคมในกลุ่มงานนิเทศ และดูแลความเรียบร้อยการเปิด-ปิด
ไฟฟ้า เครื่องท าความเย็น เครื่องปรับอากาศ และเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 ๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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ตอนที่ ๓ 

แนวปฏิบัติรำชกำรและกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
 

แนวปฏิบัติกำรปฏิบัติรำชกำร 
 

เมื่อมาถึงส านักงานให้ลงเวลาที่กลุ่มอ านวยการ ชั้น ๑ ของสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร ไม่เกินเวลา ๐๘.๓๐ น. และปฏิบัติงานจนถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  

 
๑. กำรแต่งกำย 

การแต่งกายให้เป็นไปตามที่สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ก าหนด ดังนี้  
วันจันทร์        ชุดสีกากี  
วันอังคาร       ชุดผ้าไทย  
วันพุธ           ชุดกีฬา ออกก าลังกาย 
วันพฤหัสบดี   ชุดสุภาพ  
วันศุกร์         ชุดสุภาพ 
 

๒. กำรขออนุมัติไปรำชกำร 

     กำรขออนุมัติไปรำชกำรและกำรลำ 
   การขออนุญาตไปราชการ ให้บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการเมื่อได้รับคาสั่งให้ไปราชการ ให้
บันทึกในสมุดขออนุญาตไปราชการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง การขอ
อนุญาตทั้ง ๒ กรณี ให้ขออนุญาตผ่านผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ ในกรณีผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ ไปราชการหรือให้
ผ่านหัวหน้ากลุ่มงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯตามล าดับ เสนอขออนุมัติ
ผ่านรองผู้อ านวยการสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ตามล าดับ 

ขออนุญำตไปปฏิบัติภำรกิจนอกส ำนักงำน 
การขออนุญาตไปปฏิบัติงานนอกส านักงานไม่เกิน ๓ ชั่วโมง ให้บันทึกในสมุดขออนุญาตของกลุ่ม

นิเทศผ่านผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ ในกรณีที่ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ ไปราชการ ให้ขออนุญาตหัวหน้ากลุ่มงานที่
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามล าดับ 
 
๓. กำรลำพักผ่อน 

การลาพักผ่อน ให้ผู้ประสงค์จะลาพักผ่อนเสนอใบลาพักผ่อนล่วงหน้า โดยผ่านความเห็นชอบจาก
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ และต้องมีผู้รับงานแทนลงนามไว้ ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงหยุดพักผ่อนได้ กรณี
ยกเลิกวันลาพักผ่อนให้บันทึก ตามแบบบันทึกเสนอผ่านผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ เสนอขออนุญาตต่อรอง
ผู้อ านวยการสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และผู้อ านวยการสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร ตามล าดับ 
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๔. กำรขอใช้รถยนต์ส่วนกลำง 

ศึกษานิเทศก์ท่านใดมีความประสงค์ขอใช้รถยนต์ของทางราชการเพ่ือเดินทางไปราชการต่างๆ ให้บันทึกขอ
อนุญาตใช้รถยนต์ ตามแบบฟอร์มที่กลุ่มอ านวยการก าหนด ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการเสนอขออนุญาตจาก
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 
๕. กำรเป็นผู้แทนไปร่วมงำนที่ได้รับมอบหมำย 

เมื่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร สั่งให้บุคลากรในส านักงานไปร่วมงานเก่ียวกับพิธี
การสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วันส าคัญอ่ืนๆ หรือการให้ไปร่วมงานตามที่ได้รับมอบ กลุ่มนิเทศฯ จึง
ก าหนดแนวทางเพ่ือให้ศึกษานิเทศก์ถือปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้  

๑. กรณีงานใดเจาะจงหรือมอบหมายให้ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ เป็นการเฉพาะ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ 
เป็นผู้ไปร่วมงานหรือมอบให้ผู้อ่ืนแทน  

๒. ให้ศึกษานิเทศก์เป็นผู้ไปร่วมงานตามกลุ่มรายชื่อ ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
ก าหนดในแต่ละคราว 

 
๖. กำรประชุมของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
ก าหนดการประชุม ดังนี้  

๑. กำรประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.)  
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ก าหนดประชุมสามเดือน/๑ ครั้ง ผู้
เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ และศึกษานิเทศก์ท่ีเกี่ยวข้องในการนาเสนองานในวาระของการ
ประชุมครั้งนั้นๆ การบันทึกการประชุมโดยกลุ่มงานเลขานุการฯ บันทึกการประชุมเสนอผ่านผู้อ านวยการกลุ่ม
นิเทศฯ เพ่ือรายงานผู้อ านวยการสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

๒. กำรประชุมประจ ำเดือนของศึกษำนิเทศก์  
การประชุมประจ าเดือนของศึกษานิเทศก์ ก าหนดประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง (ทุกวันจันทร์ของ

สัปดาห์แรกของเดือน)  
อนึ่ง การประชุมประจ าเดือนของศึกษานิเทศก์ กรณีท่ีไม่สามารถประชุมได้ตามวัน เวลาที่ก าหนด 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจะแจ้งเลื่อนเป็นคราวๆ ไป ส่วนบันทึกการประชุม
มอบงานธุรการจัดท า(กลุ่มงานเลขานุการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ )และเสนอผ่านผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ 
เพ่ือน าเสนอผ่านรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และรายงานผู้อ านวยการสา
นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ตามล าดับ 
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๗. กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ก าหนดให้ศึกษานิเทศก์ทุกคนต้องรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ ดังนี้  

๑. การรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าวัน  
ศึกษานิเทศก์แต่ละคนต้องบันทึกการปฏิบัติราชการตามภารกิจ/กิจกรรมเป็นรายวันตาม

แบบฟอร์มที่เขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด จากนั้นน าส่งผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาทุกวันศุกร์หรือวันสุดท้ายของการปฏิบัติราชการในแต่ละสัปดาห์  

๒. การรายงานผลการไปราชการตามค าสั่งของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอ่ืนๆ (ประชุม อบรม 
สัมมนา คณะทางาน ฯลฯ) เมื่อเสร็จสิ้น/กลับจากการไปปฏิบัติราชการตามค าสั่งของหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานอื่นๆ ให้ศึกษานิเทศก์หรือตัวแทน(กรณีไปเป็นคณะ) รายงานผลการไปราชการโดยจัดท าบันทึกข้อความ
เสนอผ่านผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ผู้อ านวยการสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามล าดับ  

๓. การรายงานผลการปฏิบัติงานตามปฏิทินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
๓.๑ การนเิทศแบบ Coaching ร่วมกับทีมบริหารหรือรายบุคคล ให้ด าเนินการรายงานตามแบบ

และระยะเวลาที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาก าหนด  
๓.๒ การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบาย จุดเน้น และงาน/โครงการ 

ให้ด าเนินการรายงานตามแบบและระยะเวลาที่ผู้รับผิดชอบก าหนด  
๔. รายงานการปฏิบัติราชการ ๖ เดือน ศึกษานิเทศก์ต้องจัดท ารายงานการปฏิบัติราชการตามบทบาท 

หน้าที่ ปีงบประมาณละ ๒ ครั้ง ตามประเด็นที่ก าหนด ดังนี้ 
ครั้งที่ ๑ รวบรวมร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงานระหว่างตุลาคมถึงมีนาคม โดยส่ง

เอกสารรายงานผ่านผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม เพ่ือ
นาเสนอผู้อ านวยการสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อไป  

ครั้งที่ ๒ รวบรวมร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงานระหว่างเมษายนถึงกันยายน โดยส่ง
เอกสารรายงานผ่านผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน 
เพ่ือนาเสนอผู้อ านวยการสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อไป 
 

        กรอบกำรเขียนรำยงำนกำรปฏิบัติรำชกำรทุก ๖ เดือน  
๑. ข้อมูลผู้รายงาน  
๒. หน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย (ตามคาสั่ง สพป.มุกดาหาร)  
๓. ผลการปฏิบัติราชการ  

๓.๑ งานตามมาตรฐานต าแหน่ง  
(๑) งานนิเทศ  (๒) งานศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ  
(๓) งานวิจัย   (๔) งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล  

๓.๒ งานตามภารกลุ่มงาน 
๓.๓ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้  
๓.๔ งานอ่ืนๆ (งานกลุ่มสถานศึกษา งานพิเศษ งานโครงการ ฯลฯ)  

๔. แนวทางการพัฒนางานในรอบ ๖ เดือนต่อไป 
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ตอนที่ ๔ 

รูปแบบกำรนิเทศของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 

 
 
หลักกำร  

๑. การนิเทศโดยใช้โรงเรียนและห้องเรียนเป็นฐาน (School and Classroom based Supervision)  
๒. ยึดหลักกัลยาณมิตรนิเทศ คือ ปัญญาธรรม เมตตาธรรมและความเป็นจริงในชีวิต (สุมน อมร วิวัฒน์ , 

๒๕๔๗)  
๓. การสร้างองค์ความรู้แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และการพัฒนาวิชาชีพครูใน ลักษณะ 

Professional learning community (PLC)  
๔. ยึดหลักการมีส่วนร่วม Team work , Information , Node & Network  
๕. การประกันคุณภาพท้ังระบบ ประกอบด้วย ระบบการบริหารจัดการ ระบบการเรียนการสอน และ

ระบบการนิเทศ  
 

เป้ำหมำย  

๑. คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน : เด็กดีศรีมุกดาหาร  1 คน 1 อัตลักษณ์ 
๒. ครูปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนใช้ Active Learning : ครูเก่ง  1 คน 1 นวัตกรรม 
๓. คุณภาพสถานศึกษา : โรงเรียนคุณภาพ  1 โรงเรียน 1 กิจกรรมเด่น  
๔. การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา : ครูมืออาชีพ 

รูปแบบการนิเทศและขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   
 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร  ได้ใช้รูปแบบและวิธีกำรในกำรนิเทศและขับเคลื่อน
คุณภำพกำรศึกษำในหลำยรูปแบบบูรณำกำรตำมบริบทและสภำวกำรณ์ 4 รูปแบบหลัก ดังนี้ 
 
รูปแบบการนิเทศ ( 4 ways Supervision) 

รูปแบบท่ี 1 การนิเทศโดยทีม School Network เป็นกำรนิเทศโดยคณะผู้บริหำรโรงเรียนในเครือข่ำย
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำร่วมกับศึกษำนิเทศก์ที่รับรับผิดชอบเครือข่ำย มีขั้นตอนดังนี้ 

1. คณะผู้นิเทศประชุมวำงแผน ก ำหนดปฏิทินออกนิเทศ ก ำหนดโรงเรียน แบ่งชั้นเรียน 
ที่จะเข้ำสังเกต  ก ำหนดกำรนิเทศอย่ำงน้อยภำคเรียนละ 1 ครั้ง 

2. เตรียมเครื่องมือนิเทศ เช่น แบบบันทึกกำรติดตำมงำนนโยบำย แบบบันทึกกำรสังเกตชั้นเรียน 
 แบบวัดกำรอ่ำนออกเขียนได้ กำรคิดค ำนวณ  
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3. ออกนิเทศตำมก ำหนด โดย ภำคเช้ำ 1 โรงเรียน ภำคบ่ำย 1 โรงเรียน สังเกตกำรจัดกำร 
เรียนกำรสอนของครูทุกห้อง แบ่งเข้ำคนละ 1 ห้องอย่ำงน้อย ใช้เวลำกำรสังเกต 1 ชั่วโมงเต็ม     ( เช่น 9.00-
10.00 ) ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่คุณครูสอน ณ วันนั้นและชั่วโมงนั้น หลังจำกครบ 1 ชั่วโมง ผู้นิเทศทุกคนและ
ครูผู้รับกำรนิเทศ มำนั่งประชุมสะท้อนผลร่วมกัน จนครบทุกคน  ลงสมุดนิเทศของโรงเรียนพร้อมส ำเนำ 
น ำกลับมำด้วย 

4. คณะนิเทศ สรุปรำยกำรกำรนิเทศของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเครือข่ำยตำมแบบบันทึกกำรนิเทศ 
ทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพ พร้อมเขียนรำยงำนกำรเดินทำง ส่งกลุ่มงำนนิเทศฯ สพป. มุกดำหำร โดยศึกษำนิเทศก์หรือ
เลขำนุกำรเครือข่ำย เพ่ือรวบรวมเสนอผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ 

5. น ำผลกำรนิเทศไปวำงแผนร่วมกับเครือข่ำยในกำรพัฒนำและออกนิเทศในครั้งต่อไป 

รูปแบบท่ี 2 การนิเทศกระตุน้พัฒนาการ( Stimulate Development : SD ) เป็นการนิเทศโดย
ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบแต่ละกลุ่มงาน ตามขอบข่ายภารกิจกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ ซึ่ง
อาจเป็นงานนโยบายเร่งด่วน งานเฉพาะกิจของกลุ่มงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ  มีขั้นตอนในการ
ด าเนินการดังนี ้

1. ศึกษำท ำควำมเข้ำใจ วิเครำะห์ภำรกิจงำนก ำหนดวัตถุประสงค์ในกำรแก้ปัญหำหรือพัฒนำให้ชัดเจน 
2. วำงแผนกำรด ำเนินงำน ออกแบบเทคนิควิธีกำรนิเทศ เช่น  กำรอบรม สัมมนำ เสวนำ  

น ำเสนองำน /ประชุมปฏิบัติกำรด ำเนินกำรแบบมีส่วนร่วม ออกนิเทศรำยบุคคล เป็นต้น 
3. เตรียมสื่อเครื่องมือนิเทศ ก ำหนดปฏิทิน/กลุ่มเป้ำหมำยกำรนิเทศ อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
4. ปฏิบัติกำรนิเทศปฏิทิน 
5. สรุปรำยงำนกำรนิเทศกลุ่มเป้ำหมำย ตำมเครื่องมือนิเทศที่ก ำหนด ทั้งเชิงปริมำณและ 

คุณภำพ แนบรูปแบบหรือเอกสำรที่เก่ียวข้อง เสนอผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ 
6. ให้ข้อมูลป้อนกลับซึ่งกันและกันน ำผลกำรนิเทศไปปรับปรุงพัฒนำในครั้งต่อไป 

 

รูปแบบที่ 3 การนิเทศโดยทีมศึกษานิเทศก์ประจ าเครือข่าย ( Area Supervisor Team :AST)  เป็น
กำรนิเทศกำรศึกษำโรงเรียนทุกโรงในเครือข่ำยที่รับผิดชอบ เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำตำมนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และ
เป้ำหมำยของหลักสูตรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน กำรศึกษำปฐมวัย  และระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
มีข้ันตอนในกำรด ำเนินกำรดังนี้ 

1. วิเครำะห์ข้อมูลผลกำรศึกษำ O-NET, NT ,RT และสภำพปัญหำ บริบทโรงเรียนในเครือข่ำย 
2. จัดกลุ่มเป้ำหมำยกำรพัฒนำ (โรงเรียน ครู นักเรียน)  
3. ออกแบบรูปแบบ เทคนิควิธีกำรนิเทศ แนวทำงกำรพัฒนำ วำงแผนกำรด ำเนินงำน  
4. สร้ำงทีมงำน ประสำนเครือข่ำย (ยดึกำรมีส่วนร่วมและแบบกัลยำณมิตร) 
5. เตรียมสื่อเครื่องมือนิเทศ ก ำหนดปฏิทิน/กลุ่มเป้ำหมำยกำรนิเทศ อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
6. ปฏิบัติกำรนิเทศตำมรูปแบบที่ก ำหนด  
7. สรุปรำยงำนกำรนิเทศกลุ่มเป้ำหมำย ตำมเครื่องมือนิเทศที่ก ำหนด ทั้งเชิงปริมำณและ

คุณภำพ แนบรูปแบบหรือเอกสำรที่เก่ียวข้อง เสนอผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ 
8. น ำผลกำรนิเทศไปติดตำมและพัฒนำต่อยอดครั้งต่อไปอย่ำงต่อเนื่อง 



คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมกุดำหำร                                                                                             หน้ำ 46  
 

 

รูปแบบท่ี 4 การนิเทศโดยทีมเคลื่อนที่เร็ว( Roving Team : RT ) เป็นกำรนิเทศโดยทีมผู้บริหำรระดับ
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน เพื่อแก้ปัญหำแบบเร่งด่วน ทีมนิเทศจะถูก
ก ำหนดโดยผู้บังคับบัญชำ มีขั้นตอนดังนี้ 

1. ก ำหนดผู้นิเทศ โดยผู้บังคับและผู้เกี่ยวข้อง 
2. ผู้นิเทศประชุมวำงแผน หำรือ ก ำหนดวิธีกำรและแนวทำงกำรนิเทศ 
3. เตรียมสื่อ เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง  
4. ออกปฏิบัติกำรนิเทศ บันทึกผลกำรนิเทศ 
5. สรุปรำยงำนกำรนิเทศ และติดตำมผลกำรนิเทศเพ่ือแก้ปัญหำและพัฒนำต่อไป 

นอกจำกนั้นยังใช้รูปแบบกำรนิเทศท่ีขับเคลื่อนทั้งระบบ โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำย ดังนี้ 

รูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  5M Model 
รูปแบบกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ  5M Model เป็นรูปแบบหลักในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ

ทั้งระบบ ทั้งระบบบริหำรจัดกำร ระบบกำรเรียนกำรสอน และระบบกำรนิเทศกำรศึกษำ 

นิยามศัพท์ของรูปแบบ 5M Model  
5M Model หมำยถึง รูปแบบกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำมุกดำหำร ที่ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่   1)  Goal  (ก ำหนดเป้ำหมำย) 2)  Awareness 
(สร้ำงควำมตระหนัก) 3)  Strategy (ก ำหนดกลยุทธ์) 4) Action (ด ำเนินกำร) 5) Motivate (เสริมสร้ำงขวัญ
ก ำลังใจ)   รำยละเอียดดังนี้ 

 

M : Mukdahan หมำยถึง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
G : Goal  หมำยถึง ร่วมกันก ำหนดเป้ำหมำย ก ำหนดเป้ำหมำยกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ  

โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผอ.สปพ. ,รอง ผอ.สพป. , ศึกษำนิเทศก์ ,ประธำนเครือข่ำย,ผู้บริหำร
โรงเรียน ,ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  

A : Awareness หมำยถึง ร่วมสร้ำงควำมตระหนักทุกระดับตั้งแต่ เขตพ้ืนที่ เครือข่ำย สถำนศึกษำ  
ห้องเรียน จัดกิจกรรมให้ผู้เกี่ยวข้องเกิดควำมเข้ำใจ มีควำมตระหนัก เห็นควำมส ำคัญของกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  

S : Strategy หมำยถึง ร่วมก ำหนดกลยุทธ์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันก ำหนดกลยุทธ์ แนวทำง กิจกรรม กำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือให้บรรลุตำมเป้ำหมำที่ก ำหนดไว้  

Ac : Action หมำยถึง ร่วมด ำเนินกำร ทุกระดับตั้งแต่เขตพ้ืนที่ เครือข่ำย สถำนศึกษำ ห้องเรียน  
จัดกิจกรรมพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ตำมที่ได้ร่วมกันก ำหนดไว้ 

M: Motivate หมำยถึง ร่วมเสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจ  ให้มีกำรให้ขวัญก ำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติ  
ด้วยวิธีกำรหลำกหลำย แก่สถำนศึกษำ ครู นักเรียน และบุคลำกรที่ประสบผลส ำเร็จ 
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ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

ที ่๑๗๔ /2561 
เรื่อง  แต่งตั้งและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 

การจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
-------------------------------------------------------------- 

 ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีการบรรจุแต่งตั้งต าแหน่งศึกษานิเทศก์ใหม่ 
จ านวน 7 ต าแหน่ง จึงต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายงาน
บุคลากรในกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบแต่ละคน และเพ่ือให้การปฏิบัติราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ประสิทธิภาพและประสิทธิผล บังเกิดผลดีแก่ทางราชการ จึงอาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.2546 และประกาศกระทรวงศึกษาศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงยกเลิกค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามุกดาหาร  ที่ ๔๓๕ /2560  ลงวันที่ ๒ ตุลาคม  
พ.ศ.2560  ของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และให้ใช้ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตาม
ค าสั่งต่อไปนี้แทน 

 นำงวิหำญ  พละพร  ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์  วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้  
 1. อ านวยการ ให้ค าปรึกษา ดูแล ติดตาม และก ากับการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ใน 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้อง มีประสิทธิภาพบังเกิดผลดีต่อทางราชการ  
 2. พิจารณา ตรวจสอบ กลั่นกรองงาน และบันทึกความเห็นอิงระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการ                                                                   
ทีเก่ียวข้อง เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา  
 3. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 4. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประกอบด้วย    
1 งาน และ 6 กลุ่มงาน ได้แก่ งานธุรการกลุ่ม 1) กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการ
เรียนรู้  2) กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  3) กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 4) กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารการจัดการศึกษา 5) กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และ 6) กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา 
 5. ส่งเสริมสนับสนุนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้ง 19 เครือข่าย และงานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาคุณภาพ  
การจัดการศึกษา       ........กลุ่มงานธรุการ/.......... 

หน้า  ๑ 
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กลุ่มงำนธุรกำร กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

นำงปำริชำติ  พันพั่ว ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ  

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษารับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้  
1. งานสารบรรณของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

1.1 ลงทะเบียนรับ–ส่งหนังสือทางราชการ ดูแลและพัฒนาการใช้โปรแกรม E-Filing และ  
Smart office  

1.2 จัดท าเอกสาร/จัดท าหนังสือเวียน/หนังสือเชิญประชุม/จัดท าวาระการประชุม/รายงาน   
การประชุมของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

1.3 ท าหน้าที่ปฏิคมในการประชุมกลุ่มนิเทศ/จองสถานท่ีประชุม  
1.4 เสนอและติดตามแฟ้มงาน เสนอต่อผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ รองผู้อ านวยการ และ

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามล าดับ   
1.5 ออกเลขท่ีหนังสือรับ–ส่ง พร้อมส่งงานให้โรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
1.6 ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม และจัดท าบันทึก/รายงานการประชุม  
1.7 รับผิดชอบการเบิกจ่ายพัสดุและดูแลการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ภายในกลุ่ม นิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา  
2. จัดท าข้อมูลข่าวสาร แผ่นพับ วารสารเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและ ประเมินผล

การจัดการศึกษา ให้สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ประชาชนทั่วไปและ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ  
3. ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในส านักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่ เกี่ยวข้อง  

กับงานของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
 ๔. ประสานรับเอกสารหรือหนังสือของกลุ่มนิเทศ และจัดท าหนังสือแจ้ง/จัดสรร แจกจ่ายแก่โรงเรียนใน
สังกัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 ๕. ให้บริการผู้มีติดต่อประสานและท าหน้าที่ปฏิคมในกลุ่มงานนิเทศ และดูแลความเรียบร้อยการเปิด-ปิด
ไฟฟ้า เครื่องท าความเย็น เครื่องปรับอากาศ และเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 ๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบอย่ำงเต็มควำมสำมำรถและ บังเกิด

ผลประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร  

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่   ๒๗  เมษายน   พ.ศ. 2561  เป็นต้นไป  

       สั่ง ณ วันที่   1  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. 256๑     

 

                                     ลงชื่อ 

(นายมารุต  อุปนิสากร) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 

หน้า ๒๑ 
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หมวด ๑ 
มำตรฐำนควำมรู้ และประสบกำรณ์วิชำชีพของศึกษำนิเทศก์ 

 
ข้อ ๑ ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ต้องมีมาตรฐานความรู้ ดังต่อไปนี้  
(ก) มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโททางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภารับรองโดยมีความรู้ 

ดังต่อไปนี้  
(๑) การนิเทศการศึกษา  
(๒) นโยบายและการวางแผนการศึกษา  
(๓) การพัฒนาหลักสูตรและการสอน  
(๔) การประกันคุณภาพการศึกษา  
(๕) การบริหารการจัดการศึกษา  
(๖) การวิจัยทางการศึกษา  
(๗) กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ  
(๘) การบริหารการจัดการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(๙) คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับศึกษานิเทศก์  

 (ข) ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการนิเทศการศึกษาที่คณะกรรมการคุรุสภารับรอง  
 ข้อ ๒ ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ต้องมีมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้  

(๑) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี หรือมีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ
สอนและมีประสบการณ์ในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษารวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี  

(๒) มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร่  
 

หมวด ๒ 
สำระควำมรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชำชีพศึกษำนิเทศก์ตำมมำตรฐำนควำมรู้ 

 
ข้อ ๓ การนิเทศการศึกษา ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้  
(ก) สาระความรู้  

(๑) หลักการและรูปแบบการนิเทศ  
(๒) วิธีการและกระบวนการนิเทศ  
(๓) กลยุทธ์การนิเทศการศึกษา  
 (๓.๑) การวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา  
 (๓.๒) การสร้างทักษะในการนิเทศ  
 (๓.๓) การใช้กลยุทธ์ในการนิเทศ 
 (๓.๔) การน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ  
 (๓.๕) การควบคุมและการประเมินเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
(๔) การนิเทศภายใน  
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 (ข) สมรรถนะ  
(๑) สามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา  
(๒) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้การสอนและการบริหาร

จัดการศึกษา  
(๓) สามารถประสาน สนับสนุน และเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศการศึกษาแก่หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง  
(๔) สามารถใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่างหลากหลายด้วยความเป็นกัลยาณมิตร  

 ข้อ ๔ นโยบายและการวางแผนการศึกษา ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้  
 (ก) สาระความรู้  

(๑) ระบบและทฤษฏีการวางแผน  
(๒) บริบททางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา  
(๓) แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่างๆ  
(๔) การวิเคราะห์และก าหนดนโยบายการศึกษา  
(๕) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
(๖) การพัฒนาและประเมินนโยบายการศึกษา  

 (ข) สมรรถนะ  
(๑) สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพ่ือการจัดท านโยบาย 

แผน และการติดตามประเมินผลด้านการศึกษา  
(๒) สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายและการวางแผนดาเนินงานและการ

ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา  
(๓) สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งให้เกิดผลดี 

คุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
 ข้อ ๕ การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้  
 (ก) สาระความรู้  

(๑) ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร  
(๒) การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
(๓) หลักการพัฒนาหลักสูตร  
(๔) การจัดการเรียนรู้  
(๕) จิตวิทยาการศึกษา  
(๖) การวัดและการประเมินผล 
(๗) การจัดการศึกษาพิเศษ  

 (ข) สมรรถนะ 
(๑) สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา  
(๒) สามารถสาธิต แนะน าครูให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน  
(๓) สามารถประเมินหลักสูตรและการแนะน าหลักสูตรไปใช้  

 ข้อ ๖ การประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้  
 (ก) สาระความรู้  

(๑) การบริหารคุณภาพ  
(๒) การประกันคุณภาพการศึกษา  
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(๓) มาตรฐานคุณภาพการศึกษา  
(๔) กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา  

 (ข) สมรรถนะ  
(๑) สามารถศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดท ามาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา  
(๒) สามารถนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
(๓) สามารถให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ และการวางระบบการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง

ของสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับการประเมินภายนอก  
 ข้อ ๗ การบริหารการจัดการการศึกษา ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้  
 (ก) สาระความรู้  

(๑) หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา  
(๒) หลักการบริหารจัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
(๓) การปฏิรูปการศึกษา  
(๔) กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง กับการจัดการศึกษา  

 (ข) สมรรถนะ  
(๑) สามารถให้ค าปรึกษา แนะน าการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของ

การศึกษา  
(๒) สามารถนิเทศการบริหารจัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  
(๓) สามารถบริหารจัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  

 ข้อ ๘ การวิจัยทางการศึกษา ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้  
 (ก) สาระความรู้  

(๑) ระเบียบวิธีวิจัย  
(๒) กระบวนการวิจัย  
(๓) การน าผลการวิจัยไปใช้  

 (ข) สมรรถนะ  
(๑) สามารถให้ค า แนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการน ากระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและ

พัฒนาการเรียนการสอน  

(๒) สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน  

(๓) สามารถด าเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษา  
 ข้อ ๙ กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วยสาระความรู้และ
สมรรถนะ ดังต่อไปนี้  
 (ก) สาระความรู้  

(๑) กลวิธีการน าเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้  
(๒) การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษาค้นคว้าและอ่ืนๆ  
(๓) การวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์  
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 (ข) สมรรถนะ  
 (๑) สามารถเขียนเอกสารทางวิชาการประเภทต่างๆ  

 (๒) สามารถแนะน าและให้ค าปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่ครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา  
 (๓) สามารถน าเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎีด้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมต่อการเรียนรู้  
ข้อ ๑๐ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้  
(ก) สาระความรู้  

(๑) หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(๒) อินเทอร์เน็ต  
(๓) คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
(๔) ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์  
(๕) สานักงานอัตโนมัติ  

(ข) สมรรถนะ  
(๑) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาตน และการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม  
(๒) สามารถให้ค าปรึกษา แนะน าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาแก่
สถานศึกษา  

ข้อ ๑๑ คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้  
(ก) สาระความรู้  
(๑) คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับศึกษานิเทศก์  
(๒) จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์  
(๓) การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

(ข) สมรรถนะ  
(๑) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์  
(๒) มีหลักธรรมในการนิเทศ และประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี  

 
หมวด ๓ 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของศึกษำนิเทศก์ 
 

ข้อ ๑๒ ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้  
(๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษา เพ่ือให้เกิดการพัฒนา

วิชาชีพทางการศึกษา  
(๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้รับการนิเทศ  
(๓) มุ่งม่ันพัฒนาผู้รับการนิเทศให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  
(๔) พัฒนาแผนการนิเทศให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง  
(๕) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นล าดับ  
(๖) จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้รับการนิเทศ  
(๗) รายงานผลการนิเทศการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ  
(๘) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  
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(๙) ร่วมพัฒนางานกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์  
(๑๐) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา  
(๑๑) เป็นผู้น าและสร้างผู้น าทางวิชาการ  

  (๑๒) สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์  
 

ประกาศ ณ วันที ่๓ เมษายน ๒๕๔๔ 
 

เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ 
(ศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์) 

ประธานกรรมการคุรุสภา 
 
 
 
 

กฎกระทรวง 
กำรประกอบวิชำชีพควบคุม 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
----------------------------- 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้  
 

ให้วิชาชีพศึกษานิเทศก์เป็นวิชาชีพควบคุม  
 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 
 

จาตุรนต์ ฉายแสง 
(นายจาตุรนต์ ฉายแสง) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ข้อมูลศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ปีท่ี

เกษียณ 
วุฒิการศึกษา/สาขาวิชาเอก 

อายุ
ราชการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1  นำยพงษ์อ ำมำตย์  
กลำงประพันธ์ 

2561 ค.บ.บริหำร
กำรศึกษำ 

- - 

2 นำงประยูรรัตน์   
เดชประมวลพล 

2562 ศศ.บ. 
ภำษำไทย 

ศษ.ม.บริหำร
กำรศึกษำ (ม.
รำมค ำแหง ) 

 

3 นำงทวิกำ               
บ ำรุงสวัสดิ์ 

2563 ค.บ.กำร
ประถมศึกษำ 

กศ.ม.กำรบริหำร
กำรศึกษำ (มมส.) 

 

4 นำงสำวภัชรี              
ภูมิหำทอง 

2563 ศศ.บ.สังคม
ศึกษำ 

กศ.ม.กำรบริหำร
กำรศึกษำ 

 

5 นำยเสถียร                  
ถิ่นมุกดำ 

2563 ค.บ.ศิลปะ กศ.ม.หลักสูตรและกำร
สอน(ม.รำมค ำแหง) 

 

6 นำยถำวร             
บัณฑิตเสน 

2565 ค.บ.กำร
ประถมศึกษำ 

ศษ.ม.กำรบริหำร
กำรศึกษำ(ม.
รำมค ำแหง) 

 

7 นำงวิหำญ  พละพร 2566 ค.บ. 
คณิตศำสตร์ 
(วค.จันทร
เกษม) 

ค.ม. กำรพัฒนำ
หลักสูตรและกำร
เรียนกำรสอน (ม.รำช
ภัฏอุบลรำชธำนี) 

ปร.ด. วิจัยและ
ประเมินผล
กำรศึกษำ      
(ม.รำชภัฏอุบลฯ) 

8 นำงกรรณิกำร์  
บัณฑิตเสน 

2566 ค.บ.เทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำ 

ศษ.ม.กำรบริหำร
กำรศึกษำ(ม.
รำมค ำแหง) 

 

9 นำยยิ่งศักดิ์                  
วรโยธำ 

2567 ค.บ.พลศึกษำ ศษ.ม.กำรบริหำร
กำรศึกษำ(ม.
รำมค ำแหง) 

 

10 นำงฉวีวรรณ  มีสติ 2568 ศศ.บ.
บริหำรธุรกิจ
และกำรจัดกำร 

ศษ.ม.กำรบริหำร
กำรศึกษำ(ม.
รำมค ำแหง) 
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ที ่

 
ชื่อ-สกุล 

ปีท่ี
เกษียณ 

วุฒิการศึกษา/สาขาวิชาเอก 

อายุ
ราชการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

11 นำยคมกริช              
ไชยทองศรี 

2573 ค.บ.พลศึกษำ  
(วิชำโท 
ภำษำอังกฤษ) 
(วค.มหำสำรคำม) 

กศ.ม.บริหำรกำรศึกษำ 
(ม.อีสำน) 

ปร.ด.ภำวะผู้น ำ
ทำงกำรบริหำร
กำรศึกษำ (ม.รำชภัฏ
สกลนคร) 

12 นำงกิ่งแก้ว                  
ภูทองเงิน 

2575 ค.บ.กำร
ประถมศึกษำ 

ศษ.ม. กำรประเมิน
กำรศึกษำ (ม.สุโขทัย) 

ค.ด.หลักสูตรและกำร
เรียนกำรสอน (ม.รำช
ภัฏมหำสำรคำม) 

13 นำงรัตติยำ                
ศรีนำม 

2575 กศ.บ.
วิทยำศำสตร์
สุขภำพ (มศว.) 

ค.ม.กำรบริหำร
กำรศึกษำ (ม.รำชภัฏ
กำฬสินธุ์) 

 

14 นำงชลนภำ  
ประภำศรี 

2578 ค.บ.กำร
ประถมศึกษำ 

ค.ม.กำรบริหำร
กำรศึกษำ  

 

15 นำงเณริศรำ  
ว่องไว 

2579 ศศ.บ.
ภำษำอังกฤษ 

กศ.ม.กำรบริหำร
กำรศึกษำ (มมส.) 

 

16 นำยอดิศร  ก้อนค ำ 2581 ศษ.บ.
คอมพิวเตอร์ 

ศษ.ม.เทคโนโลยีทำง
กำรศึกษำ (มศว.) 

ก ำลังศึกษำ 

17 นำงทองพูล             
งำมข ำ 

2581 ค.บ. กำร
ประถมศึกษำ 

กศ.ม.หลักสูตรและกำร
สอน (มมส.) 
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คณะผู้จัดท า 

 

ที่ปรึกษำ 
        ดร.มารุต  อุปนิสากร ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

นายณรงค์  โล่ห์ค า           รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 

คณะท ำงำน 

1. ดร.วิหาญ  พละพร            ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
2. นางทวิกา  บ ารุงสวัสดิ์   ศึกษานิเทศก์  ช านาญการพิเศษ  สพป.มุกดาหาร 
3. นางสาวภัชรี  ภูมิหาทอง   ศึกษานิเทศก์  ช านาญการพิเศษ  สพป.มุกดาหาร 
4. นางประยูรรัตน์  เดชประมวลพล  ศึกษานิเทศก์  ช านาญการพิเศษ  สพป.มุกดาหาร 
5. นายถาวร  บัณฑิตเสน    ศึกษานิเทศก์  ช านาญการพิเศษ  สพป.มุกดาหาร 
6. นายเสถียร  ถิ่นมุกดา   ศึกษานิเทศก์  ช านาญการพิเศษ  สพป.มุกดาหาร 
7. นางกรรณิการ์  บัณฑิตเสน  ศึกษานิเทศก์  ช านาญการพิเศษ  สพป.มุกดาหาร 
8. นางฉวีวรรณ  มีสต ิ   ศึกษานิเทศก์  ช านาญการพิเศษ  สพป.มุกดาหาร 
9. นายยิ่งศักดิ์  วรโยธา     ศึกษานิเทศก์  ช านาญการพิเศษ  สพป.มุกดาหาร 
10.นายพงษ์อ ามาตย์  กลางประพันธ์ ศึกษานิเทศก์  ช านาญการพิเศษ  สพป.มุกดาหาร 
11. ดร.คมกริช  ไชยทองศรี  ศึกษานิเทศก์  ช านาญการพิเศษ  สพป.มุกดาหาร 
12. ดร.กิ่งแก้ว  ภูทองเงิน   ศึกษานิเทศก์  ช านาญการพิเศษ  สพป.มุกดาหาร 
13.นางรัตติยา  ศรีนาม   ศึกษานิเทศก์  ช านาญการพิเศษ  สพป.มุกดาหาร 
14. นางชลนภา  ประภาศรี   ศึกษานิเทศก์  ช านาญการพิเศษ  สพป.มุกดาหาร 
15. นางเณริศรา  ว่องไว   ศึกษานิเทศก์  ช านาญการพิเศษ  สพป.มุกดาหาร 
16. นางทองพูล  งามข า   ศึกษานิเทศก์  ช านาญการพิเศษ  สพป.มุกดาหาร 
17. นายอดิศร  ก้อนค า   ศึกษานิเทศก์  สพป.มุกดาหาร 

 
*********************************************************** 

 

 

 


