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คำนำ 
 

 คู่มือปฏิบัตงิานกลุม่นเิทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศกึษาเลม่นี้ จัดทำข้ึนเพื่อเป็น
แนวทางในการดำเนนิงานของศกึษานเิทศกท์กกลุม่งาน  ซ่ึงเป็นกลุม่งานดำเนนิการเกี่ยวกับ การนเิทศ
การศกึษา วเิคราะห ์วจิัย ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการบรหิารและการจดั
การศกึษา เพื่อใหส้ถานศกึษามีความเข้มแข็งในการบรหิารและการจัดการเรยีนการสอนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
ไดม้าตรฐานเทา่เทยีมกนั โดยยดึโรงเรยีนเป็นฐาน สง่ผลใหผู้้เรยีนทัง้ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
เกดิการเรยีนรูต้ามวัตถุประสงค์และบรรลุเปา้หมายของการศกึษา ซ่ึงประกอบดว้ย แนวคิด งานตาม
บทบาทหนา้ที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหนง่  งานตามขอบข่ายภารกจิงานของกลุม่นเิทศ ตดิตาม
และประเมินผลการจดัการศกึษา ทัง้ ๖ กลุม่งานกับอีก ๑ งาน โครงสร้างการบรหิารงานและการจดัวาง
บุคลากร การมอบหมายงาน และแนวปฏิบัตริาชการ การรายงานผลการปฏิบัตริาชการ 

หวังเป็นอยา่งยิ่งวา่เอกสารเลม่นี้ จะเป็นประโยชนต์อ่ศกึษานเิทศก์ทุกทา่น 
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 แนวคดิ  

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร เป็นกลุ่มงานดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการ
บรหิารและการจัดการเรยีนการสอนไดอ้ยา่งมีคุณภาพเทา่เทยีมกันโดยยดึโรงเรยีนเป็นฐาน สง่ผลใหผู้้เรียน
ทัง้ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยเกดิการเรยีนรูต้ามวัตถุประสงค์และเปา้หมายของการศกึษา 

 

 วัตถุประสงค์  
 

๑. เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการปฏิบัติราชการของบุคลากรกลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศกึษา  

๒. เพื่อสรา้งวัฒนธรรมคุณภาพของกลุม่นเิทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศกึษา  
๓. เพื่อประชาสัมพันธแ์ละสรา้งความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรทางการศกึษาในบทบาท หนา้ที่  

และภารกจิของศกึษานเิทศก ์

ตอนที่ ๑ 
บทบาท หน้าท่ีและความรับผดิชอบของศึกษานเิทศก ์

 
 

๑. งานตามหน้าท่ี ความรับผดิชอบตามมาตรฐานตำแหน่ง  
 

ศกึษานเิทศก์ทุกคน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษามุกดาหาร ปฏิบัตหินา้ที่เกี่ยวกับ
งานวชิาการและงานนเิทศการศกึษา เพื่อปรับปรุงการเรยีนการสอนใหไ้ดม้าตรฐาน ดังนี้  

๑.๑ งานนิเทศการศกึษา โดยสง่เสริมใหส้ถานศึกษาบรหิารหลักสูตรสถานศกึษา จัดกระบวนการ 
เรียนรู ้  มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการวัดและ
ประเมินผลการศกึษาพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพ  

๑.๒ การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อจัดทำเป็นเอกสาร คู่มือและสื่อใช้ในการปฏิบัติงานและ 
เผยแพรใ่หค้รูไดใ้ช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรยีนการสอน  

๑.๓ การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ 
การศกึษา เพื่อใช้ในการปฏิบัตงิานและเผยแพรแ่ก่ผู้บรหิารสถานศกึษา ครูและผู้สนใจท่ัวไป  

๑.๔ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนการนเิทศ
และการพัฒนางานวชิาการ  

๑.๕ ปฏิบัตงิานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

 

กลุ$มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา 
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๒. งานตามขอบข่าย ภารกจิของกลุ่มนเิทศ ตดิตาม และประเมนิผลการจัดการศกึษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร เป็นกลุ่มงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการพัฒนาระบบบรหิารและจัดการศกึษาเพื่อใหส้ถานศกึษามีความเข้มแข็ง ในการบริหารและ
จัดการเรยีนการสอนไดอ้ยา่งมีคุณภาพมาตรฐานเทา่เทยีมกันโดยยดึโรงเรยีนเป็นฐาน สง่ผลใหผู้้เรยีนทั้งใน
ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เกดิการเรยีนรูต้ามวัตถปุระสงค์และเปา้หมายของการศกึษา โดยปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ศึกษา
ค้นคว้าทางวิชาการและวิเคราะห์ วจิัย ตดิตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
หลักการนเิทศการศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรยีนรู้ การวัดและการประเมินผลการศึกษา การประกัน
คุณภาพการศกึษา ระบบดูแลช่วยเหลอืครูและผู้เรยีนในระดับสูง มีความสามารถในการวางแผนการนิเทศ
การศกึษา งานวิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศกึษา และจัดทำรายงานโดยแสดงให้
เห็นวา่มกีารวจิัยและพัฒนา สร้างองค์ความรูใ้หม่ เพื่อนำผลไปใช้ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา มีการ
เผยแพร่อย่างกว้างขวาง มีการถ่ายทอดและได้รับการยอมรับและมีการพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพ มี
เทคนิคชัน้สูงในการนิเทศอยา่งมีประสทิธิภาพ ประสิทธิผล สามารถพัฒนานวัตกรรมการนิเทศการศึกษา
จนเป็นแบบอย่างแก่วิชาชีพสง่ผลให้ครูและบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้
บรรล ุเป ้าหมายของหล ักส ูตร มีค ุณภาพตามมาตรฐานการศ ึกษาของเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษาและ
กระทรวงศกึษาธกิาร เป็นผู้มีวนิัย คุณธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
 

ภารกจิ สาระความรู้ และ ลักษณะงานท่ีปฏิบตัิ 
๑. การนิเทศการศกึษา ได้แก่ หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและกระบวนการนิเทศ กล

ยุทธ์การนเิทศการศกึษาในเรื่อง การวิเคราะห์พฤตกิรรมการนิเทศการศึกษา การสรา้งทักษะในการนิเทศ
การใช้กลยุทธ์ในการนิเทศ การนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ การควบคุมและการประเมินเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศภายใน โดยสามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
พัฒนาระบบการนเิทศภายในสถานศกึษาได ้ตดิตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการเรยีนรู้
การสอนและการบรหิารจัดการการศกึษา ประสาน สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานดา้นการนิเทศการศึกษา
แก่หนว่ยงานที่เกีย่วข้อง ใช้เทคนคิการนเิทศไดอ้ยา่งหลากหลายดา้นความเป็นกัลยาณมิตร  

๒. นโยบายและการวางแผนการศกึษา ได้แก่ ระบบและทฤษฎีการวางแผน บรบิททางเศรษฐกจิ 
สังคมและการเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่าง ๆ การวิเคราะห์
และกำหนดนโยบายการศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและประเมินนโยบาย
การศกึษา โดยสามารถใหค้ำแนะนำ ปรกึษาเกี่ยวกับการวเิคราะหข้์อมูล และรายงานผลเพื่อจัดทำนโยบาย 
แผน และการตดิตามประเมินผลดา้นการศกึษา ใหค้ำแนะนำ ปรกึษาเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและการ
วางแผนดำเนินงานและการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ให้คำแนะนำ ปรึกษาการประกันคุณภาพ
การศึกษา มาตรฐานคุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
สามารถศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดทำมาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา โดยนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา              
ใหค้ำปรกึษา ข้อเสนอแนะและการวางระบบการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา เพื่อ
การพัฒนาอยา่งตอ่เนื่องและพรอ้มรับการประเมินภายนอก  
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 ๓. การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ได้แก่ ความรู ้เกี ่ยวกับหลักสูตร การสร้าง
หลักสูตรสถานศึกษา หลักการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู ้ จิตวิทยาการศึกษา การวัดและ
ประเมินผลการจัดการศกึษาพิเศษ โดยสามารถให้คำแนะนำ คำปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา สาธิตแนะนำครูให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของ
ผู้เรยีนประเมินหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ 
 ๔. การประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานคุณภาพการศกึษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศกึษา สามารถศกึษา
วเิคราะห์ วจิัย  การจัดทำมาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา โดยนเิทศ 
กำกับ ติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะและ
การวางระบบการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
พรอ้มรับการประเมินภายนอก  

๕. การบริหารจัดการการศกึษา ได้แก่ หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศกึษา หลักการบรหิาร
จัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การ
จัดการศกึษาโดยสามารถใหค้ำปรกึษาแนะนำ การจัดการศกึษาใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ ตามเจตนารมณ์ของ
การนเิทศการศกึษา การบรหิารจัดการสถานศกึษาไปสูอ่งค์กรแหง่การเรยีนรู ้การบรหิารจัดการศกึษาโดย
ใช้โรงเรยีนเป็นฐาน  

๖. การวจัิยทางการศกึษา ได้แก่ ระเบยีบวธิวีจิัย กระบวนการวจิัย การนำผลการวจิัยไปใช้ โดย
สามารถใหค้ำแนะนำ ปรกึษาเกี่ยวกับการนำกระบวนการวิจัยไปใช้ในการแกปั้ญหาและพัฒนาการเรยีนการ
สอน ใหค้ำแนะนำปรกึษาเกี่ยวกับการนำผลการวจิัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน ดำเนนิการ
วจิัยเพื่อสรา้งองค์ความรูใ้หม่ๆ ดา้นการเรยีนรูแ้ละการจัดการศกึษา  

๗. กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ได้แก่ กลวิธีการ
นำเสนอความรู้แนวคิดทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรยีนรู้ การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษา
ค้นคว้า ฯลฯ การวเิคราะห ์วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์ โดยสามารถเขียนเอกสารทางวิชาการ
ประเภทตา่ง ๆ แนะนำและใหค้ำปรกึษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่คุณครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
นำเสนอความรู ้แนวคิด ทฤษฎีดว้ยวธิกีารที่หลากหลาย และเหมาะสมตอ่การเรยีนรู ้ 

๘. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ สำนักงานอัตโนมัติ โดยสามารถใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อการพัฒนาตนและการพัฒนางานไดอ้ยา่งเหมาะสม ใหค้ำปรกึษา แนะนำ การใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อพัฒนาการจัดการศกึษาแก่สถานศกึษา  

๙. คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับศึกษานิเทศก์ ได้แก่ คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับ
ศึกษานิเทศก์ จรรยาบรรณของวชิาชีพศึกษานิเทศก์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
โดยปฏิบัติตน     ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ มีหลักธรรมในการนิเทศและประพฤติเป็น
แบบอยา่งที่ด ี
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๑. งานธุรการกลุ่มนเิทศ ตดิตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา  

มหีน้าท่ีความรับผดิชอบและปฏิบัตหิน้าท่ี ดังนี ้ 
   ๑. ศกึษา วเิคราะห ์วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบรหิารงานของกลุ่ม ให้สามารถ

ดำเนนิงานตามภารกจิไดอ้ยา่งมีประสทิธภิาพ  
   ๒. ศึกษา วิเคราะห์ สภาพของกลุ่ม และออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม และ

สอดคลอ้งกับระบบงานสารบรรณของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา  
   ๓. ดำเนนิการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุม่  
   ๔. ประสานงานกับกลุม่อ่ืนในสำนักงาน หนว่ยงานและสถานศกึษาในงานธุรการ ที่เกี่ยวข้องกับ 

การบรหิารงานของกลุม่  
   ๕. ประสานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของกลุ่ม ให้ครู บุคลากร              

ทางการศกึษา และประชาชนท่ัวไปทราบ  
   ๖. จัดทำรายงานผลการดำเนนิงานของกลุม่ 

๒. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศกึษาข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้  
๒.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี

ความสามารถพิเศษ  
   ๑. ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน รวมทัง้วเิคราะหแ์นวโนม้และทศิทางในการจัดการศกึษาปฐมวัย การศกึษาพิเศษ ผู้ดอ้ยโอกาส และ
ผู้มีความ สามารถพิเศษ  

   ๒. ศกึษาหลักสูตรการศกึษาปฐมวัย การศกึษาพิเศษ ผู้ดอ้ยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
ทัง้ในและตา่งประเทศ  

   ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษา
พิเศษ ผู้ดอ้ยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศกึษา โดย  

๓.๑ พัฒนาครู ผู้บรหิาร ใหมี้ความรูค้วามเข้าใจ สามารถจัดการศกึษาปฐมวัย การศกึษา 
พิเศษ ผู้ดอ้ยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และดำเนนิการวจิัยในช้ันเรยีน เพื่อพัฒนาหลักสูตรได ้ 

๓.๒ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการจัดทำหลกัสตูรการศกึษาปฐมวัย การศกึษาพิเศษ ผู้ดอ้ยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ  

   ๔. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้าน การพัฒนาหลักสูตร
อยา่งตอ่เนื่อง  

   ๕. ประสานความรว่มมือกับหนว่ยงานอ่ืน ที่จัดการศกึษาปฐมวัย การศกึษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส 
และมีความสามารถพิเศษ เช่น องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น เป็นตน้  

๒.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน  
   ๑. ศกึษาหลักสูตรแกนกลางการศกึษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมาตรฐานการเรียนรู้

ทัง้ ๘ กลุม่สาระ รวมทัง้กจิกรรมพัฒนาผู้เรยีน  
   ๒. ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดทำระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษาดำเนินการ

ดังนี้  
๒.๑ ศกึษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิัยเกี่ยวกับการบรหิารจัดการหลักสูตร  
๒.๒ รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ ่นที ่เกี ่ยวกับการบริหารจัดการ

หลักสูตร  
   ๓. พัฒนาครู ผู้บรหิารสถานศกึษา ใหมี้ความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตรสถานศกึษา  
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   ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศกึษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมี ส่วนร่วมของผู้มี
สว่นไดส้ว่นเสยีทุกฝ่าย  

   ๕. สง่เสรมิและสนับสนุนใหส้ถานศกึษาจัดหลักสูตรเฉพาะดา้น เช่น โรงเรยีน ๒ ภาษา โรงเรียน
ตามแนวพุทธ โรงเรยีนกฬีา โรงเรยีนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโรงเรยีนอัจฉรยิะ เป็นตน้ 

   ๖. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น Home School การศึกษาที่จัดใน
สถานประกอบการ ฯลฯ เป็นตน้  

   ๗. สง่เสรมิและสนับสนุนใหค้รูออกแบบการเรยีนรูแ้ละจัดการเรยีนรูต้ามแนวปฏิรูปกระบวนการ
เรยีนรูท้ี่เนน้ผู้เรยีนเป็นสำคัญ  

   ๘. สง่เสรมิและสนับสนุนใหส้ถานศกึษา พัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา โดยใช้ข้อมูลจากการวจิัยใน      
ช้ันเรยีนและการนเิทศภายใน  

   ๙. ดำเนนิการนเิทศ กำกับ ตดิตามการพัฒนาหลักสตูรการศกึษาข้ันพื้นฐานของสถานศกึษา และ      
นำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา 

๒.๓ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วจัิยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
   ๑. ศกึษาสภาพปัญหา งานวจิัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรยีนรู ้ 
   ๒. ดำเนนิการวจิัยการบรหิารหลกัสูตรและกระบวนการเรยีนรู ้ 
   ๓. สนับสนุนการศกึษา วเิคราะห ์วจิัย การพัฒนาหลกัสูตร และการจัดกระบวนการเรยีนรูข้อง

ครู ผู้บรหิารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง  
   ๔. เผยแพรผ่ลงานการศกึษา วจิัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการ

เรยีนรู ้ 
   ๕. นำผลการวิจยัไปกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบรหิารหลักสูตร และกระบวนการเรยีนรู ้

๓. กลุ่มงานวดัและประเมนิผลการศกึษา  

๓.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมนิผลการศกึษา  
   ๑. สง่เสรมิใหค้รูพัฒนาตนเอง โดยศกึษาหาความรูเ้กีย่วกับวธิกีารวัดผล และประเมินผล

การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศัย  
   ๒. สง่เสรมิและพัฒนาผู้บรหิาร ครูใหใ้ช้วธิกีารทีห่ลากหลายในการวัดและประเมินผลใน

สถานศกึษา    ทัง้การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศัย  
   ๓. ศกึษา วเิคราะห ์รูปแบบ วธิกีารในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผลใน

สถานศกึษาทัง้การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศัย  
   ๔. จดัทำคู่มือการวัดผล เทยีบโอนผลการศกึษาสำหรบัการศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ 

และการศกึษาตามอัธยาศัย 

๓.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเคร่ืองมอืวัดและประเมนิผลการศกึษา  
   ๑. รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศกึษา  
   ๒. ศกึษา วเิคราะห ์เครื่องมือวัดผลและประเมินผลทีมี่ผู้จัดทำแลว้ คัดเลอืกให ้เหมาะสมกับเขต

พื้นที่การศกึษาและสถานศกึษา  
   ๓. จดัประชุมเชิงปฏิบัตกิารการจดัทำและพัฒนาเครือ่งมือวัดและประเมินผลให ้ครอบคลุมดา้น

ตอ่ไปนี้  
๓.๑ เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุม่สาระการเรยีนรู ้๘ กลุม่สาระ  
๓.๒ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกจิกรรมพัฒนาผู้เรยีน  
๓.๓ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจรงิ  
๓.๔ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลกัษณะที่พึงประสงค์  
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๓.๕ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิดวเิคราะห ์และการเขียน
สื่อความ  

   ๔. บรกิารเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศกึษาแก่สถานศกึษา 

๓.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผล การวัดและประเมนิผลการศกึษา  
   ๑. ศกึษา วเิคราะห ์แนวทาง ในการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศกึษา  
   ๒. ดำเนนิการ ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศกึษา  
   ๓. จดัทำรายงาน การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศกึษา  
   ๔. เผยแพรผ่ล การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศกึษา 

๓.๔ งานทดสอบทางการศึกษา  
   ๑. ศกึษา วเิคราะห ์วจิัย เกี่ยวกับระบบ วธิีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลการศกึษา  
   ๒. วางแผนการทดสอบทางการศกึษา ใหค้รอบคลุมสาระการเรยีนรูทั้ง้ ๘ กลุม่สาระของ

หลักสูตรการศกึษาข้ันพื้นฐาน  
   ๓. กำหนดแนวทางในการทดสอบทางการศกึษา ใหส้อดคลอ้งตามที่กระทรวงศกึษาธกิารและ

สถาบันทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาตกิำหนด  
   ๔. ประสานความรว่มมือกับสถาบันทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาต ิ 
   ๕. ดำเนนิการทดสอบทางการศกึษาและใหบ้รกิารสอบวัดความรู้ ความสามารถ ใหก้ับนกัเรยีน  
   ๖. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศกึษา  
   ๗. จดัสรา้งโปรแกรมเกบ็ข้อมูลคุณภาพการศกึษาของผู้เรยีนทุกกลุม่สาระการเรยีนรู ้

๔. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา  

๔.๑ งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา  
   ๑. ศกึษาความตอ้งการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยทีางการศกึษา  
   ๒. ดำเนนิการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลย ีรวมทัง้สื่อตน้แบบของหนว่ยงานเพื่อสนับสนุน

ช่วยเหลอืตามความตอ้งการของสถานศกึษา  
   ๓. สง่เสรมิและพัฒนาครู ผู้บรหิาร ใหมี้ความรู ้ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ

เทคโนโลย ี 
   ๔. นเิทศตดิตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยทีาง การศกึษา เพื่อนำ

ผลมาปรับปรุงและพัฒนาใหมี้ประสทิธภิาพ  
   ๕. ประสานความรว่มมือกับหนว่ยงานภาครัฐและเอกชนในการสง่เสรมิการใช้สื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยทีางการศกึษา  
   ๖. เผยแพรป่ระชาสัมพันธก์ารพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยทีางการศกึษา 

๔.๒ งานศกึษาค้นคว้า วิเคราะห์ วจัิย การพัฒนาสือ่ นวัตกรรม และ เทคโนโลยีทางการ
ศกึษา  

   ๑. ศกึษา ค้นคว้า วเิคราะห ์วิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยทีางการศกึษา  
   ๒. วจิยัเพื่อพัฒนาสื่อตน้แบบ นวัตกรรมและเทคโนโลย ีทางการศกึษาใหส้อดคลอ้งกับความ

ตอ้งการของสถานศกึษา  
   ๓. สง่เสรมิ สนับสนุน ใหส้ถานศกึษาทีด่ำเนนิการ ศกึษา วเิคราะห ์วจิัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรม

และเทคโนโลยทีางการศกึษา ไดมี้โอกาสแลกเปลี่ยนผลการวเิคราะห ์วจิัย นำไปใช้ และเผยแพรส่ื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยทีางการศกึษา 
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๕. กลุ่มงานนเิทศ ตดิตามและประเมนิผลระบบบริหารและการจัดการศกึษา 

๕.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนเิทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  
   ๑. รวบรวม จดัทำ ระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาระบบการนเิทศ และการจดั

กระบวนการเรยีนรู ้ 
   ๒. ศกึษาสภาพปัญหา ความตอ้งการ ของการนเิทศและการจดักระบวนการเรยีนรู ้ 
   ๓. จดัทำแผนการสง่เสรมิและพัฒนาระบบการนเิทศ และการจัดกระบวนการเรยีนรู ้ 
   ๔. ดำเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน และ โครงการเป็นฐาน ดังนี้  

๔.๑ การนเิทศโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน เช่น สง่เสรมิฝ่ายบรหิารเป็นหลกัในการนเิทศภายใน  
สง่เสรมิครูเป็นผู้สรา้งกัลยาณมิตร นเิทศภายใน สง่เสรมิเครอืข่ายการนเิทศ ครตูน้แบบ ครูแกนนำ 
ผู้ปกครอง ชุมชน และภูมิปัญญา สง่เสรมิการนเิทศภายนอก รวมทัง้ สง่เสรมิการนเิทศที่มีการรวมพลงัจาก
ทุกฝ่าย  

๔.๒ การนเิทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน เช่น โครงการนำรอ่ง (Pilot Study) โครงการรว่ม 
พัฒนา (Joint Project) เป็นตน้  

   ๕. จดัทำสรุปรายงานผล และเผยแพรเ่ทคนคิการนเิทศ และการจดักระบวนการเรยีนรู ้ที่ประสบ
ผลสำเร็จ 

๕.๒ งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนเิทศของเขตพ้ืนท่ีการศกึษาสถานศกึษา หน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องและชุมชน 

   ๑. ประสานการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกบัเครอืข่ายการนเิทศในเขตพื้นที่การศกึษา  
   ๒. จดัทำแผนการสง่เสรมิสนับสนุนเครอืข่ายการนเิทศในเขตพื้นที่การศกึษาและ สถานศกึษา  
   ๓. ดำเนนิการและรว่มมือกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครอืข่ายการนเิทศ ในรูปแบบตา่ง ๆ  

ที่หลากหลาย  
๓.๑ พัฒนาหอ้งเรยีน หรอืสถานศกึษา ใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรู้  
๓.๒ จัดตัง้และดำเนนิการในรูปแบบของเครอืข่ายชุมชน  
๓.๓ จัดเวทวีชิาการใหมี้การแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้ 
๓.๔ จัดเครอืข่ายบุคคล เช่น ครูแกนนำ ครูตน้แบบ ครูแหง่ชาติ เป็นตน้  

   ๔. จดัทำสรุปรายงาน และเผยแพรเ่ทคนคิ วิธกีาร สือ่ เครื่องมือ หรอืรูปแบบ เครอืข่ายการ
นเิทศ 

๕.๓ งานนิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการบริหารและการจัดการศกึษาข้ัน
พ้ืนฐานของสถานศกึษา 

   ๑. จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกบัการนเิทศและตดิตามการบรหิารและการจัดการศึกษา 
ข้ันพื้นฐานของสถานศกึษา  

   ๒. ศกึษาวเิคราะหแ์ละจดัทำเกณฑ์ ดัชนช้ีีวัดความสำเร็จ ในการบรหิารและการจดัการศกึษา  
   ๓. ดำเนนิการนเิทศ ตดิตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบรหิารและการจัดการศกึษาข้ัน

พื้นฐานของสถานศกึษา  
   ๔. สรุปผลการนเิทศ ตดิตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจดัทำรายงานเผยแพร ่

๕.๔ งานศกึษาค้นคว้า วิเคราะห์ วจัิย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศกึษา  
   ๑. ศกึษา ค้นคว้า วเิคราะหส์ภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบรหิารและการจดัการศกึษา  
   ๒. ดำเนนิการวจิัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบรหิารและการจัดการศกึษา  
      ๒.๑ การพัฒนาระบบบรหิารและการจดัการศกึษา  
      ๒.๒ การนเิทศ ตดิตาม ประเมินผล  
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      ๒.๓ การพัฒนาเครอืข่ายการนเิทศ  
   ๓. สนับสนุน สง่เสรมิ และเผยแพรก่ารวเิคราะห ์วจิัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ การบรหิาร 

และการจัดการศกึษา  
 

๖. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศกึษา  
๖.๑ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา  
   ๑. ศกึษาระบบหลักเกณฑ์ วิธกีาร การประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาตลอดจน กฎเกณฑ ์

ระเบยีบที่เกี่ยวข้อง  
   ๒. ศกึษา ค้นคว้า หลักการ แนวคดิ และทฤษฎีเกี่ยวกบัการจดัทามาตรฐาน การศกึษา แล้ว

นำมาวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบกับมาตรฐานการศกึษาชาตแิละระดับเขตพื้นทีก่ารศกึษา  
   ๓. สง่เสรมิและสนับสนุนใหส้ถานศกึษาสรา้งความตระหนัก ความรู ้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ

พัฒนาคุณภาพและการประกนัคุณภาพการศกึษาแก่บุคลากรทุกคน  
   ๔. สง่เสรมิและสนับสนุนใหส้ถานศกึษากำหนดมาตรฐานระดับสถานศกึษา ใหส้อดคลอ้งกับ

สภาพแวดลอ้มและความตอ้งการของชุมชน /ทอ้งถิน่ รวมทัง้การกำหนดตัวบง่ช้ีและเกณฑใ์นการแปลผล
และตัดสนิการผ่านมาตรฐานพรอ้มทัง้จดัใหมี้การแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้ระหวา่งสถานศกึษาดว้ยกัน  

   ๕. รว่มกำหนดกลยุทธใ์นการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทัง้ระดับเขตพื้นที่การศกึษา และระดับ
สถานศกึษา  

   ๖. สง่เสรมิใหส้ถานศกึษาจดัสรา้งระบบประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา โดยมีหลักการและ
แนวคิดอยูบ่นพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา  

   ๗. นเิทศ ตดิตาม การจัด สรา้งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 
๖.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศกึษา  
   ๑. จัดทำระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศกึษา ระดบัเขตพื้นที่การศกึษา  
   ๒. นเิทศ สถานศกึษา เพื่อใหส้ามารถดำเนนิการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน

สถานศกึษาโดยการประเมินตนเอง  
   ๓. รว่มกับสถานศกึษาวเิคราะหผ์ลการประเมินเพื่อหาจุดพัฒนาและนำมาเป็น แนวทางในการ

ปรับปรงุสถานศกึษาที่ยังไม่ไดม้าตรฐานตามเกณฑ ์ 
   ๔. จดัตัง้คณะทำงานเพื่อรบัผิดชอบและใหค้วามช่วยเหลอืสถานศกึษาที่ยังไม่ไดม้าตรฐานตาม

เกณฑอ์ยา่งเป็นระบบ  
   ๕. จดัตัง้คณะกรรมการระดบัเขตพื้นทีก่ารศกึษา ดำเนนิการตรวจสอบ วเิคราะห ์ผลการ

ประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา เพื่อกำหนดนโยบายในการพัฒนาการประกัน คุณภาพภายใน
สถานศกึษา  

   ๖. จัดทำระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา  
   ๗. จดัทำเอกสารเผยแพรต่ัวอยา่งสถานศกึษาที่ผ่านเกณฑก์ารประเมินมาตรฐาน จาก

คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศกึษา  
   ๘. นเิทศ ตดิตาม กำกับ สถานศกึษาทุกแหง่ใหไ้ดม้าตรฐานตามเกณฑ์ 
๖.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศกึษา  
   ๑. สง่เสรมิและสนับสนุนใหส้ถานศกึษาประเมินตนเอง และจัดทำรายงาน การประเมินตนเอง

ของสถานศึกษา  
   ๒. พิจารณาใหข้้อเสนอแนะกับสถานศกึษาในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของ

สถานศกึษา  
   ๓. ประสานงานกับสถานศกึษาที่มีความพรอ้มรบัการประเมินภายนอก เพื่อเสนอรายช่ือ

สถานศกึษาตอ่สำนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา (สมศ.)  
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   ๔. ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา (สมศ.) เม่ือถงึ
กำหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศกึษา  

   ๕. ประสาน ตดิตามผลการประเมินภายนอกเพื่อนามาใช้ประโยชนใ์นการจัดการศกึษาข้ันพื้นฐาน 
๖.๔ งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศกึษา  
   ๑. ศกึษา วเิคราะห ์วจิัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก สถานศกึษาของแต่

ละหนว่ยงาน  
   ๒. สง่เสรมิ สนับสนุนและหรอืรว่มกับสถานศกึษาดาเนนิการวจิัยมาตรฐานและ การประกัน

คุณภาพการศกึษา  
   ๓. สง่เสรมิ สนับสนุนใหส้ถานศกึษานำผลการวจิัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศกึษา

มาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา  
   ๔. รวบรวมและเผยแพรผ่ลการวจิัยมาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา  
   ๕. นเิทศ ตดิตาม การวจิัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศกึษาของ สถานศกึษาและนำ

ผลมาใช้ในการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
๗. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนเิทศการศกึษา 

๗.๑ งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ  
 ๑. ดำเนนิการใหมี้ฐานข้อมูลดา้นวชิาการ บรหิารงานบุคคล บรหิารงบประมาณ และบริหารงาน

ท่ัวไป ของเขตพื้นทีก่ารศกึษา  
๒. รวบรวม วเิคราะห ์และบันทกึข้อมูลทางดา้นวชิาการ ดา้นบรหิารงานบุคคล ดา้นบรหิารงาน

งบประมาณ และดา้นบรหิารงานท่ัวไป ในระบบฐานข้อมูล  
๓. ปรับปรงุระบบฐานข้อมูลใหเ้ป็นปัจจุบัน  
๔. เผยแพรข้่อมูลในระบบเครอืข่ายและ Internet  
๕. รายงานผลการวเิคราะห ์ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ตดิตาม ตรวจสอบและประเมินผลและ

นเิทศการศกึษาของเขตพื้นที่การศกึษา 
๗.๒ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและนเิทศการศกึษา  
๑. รวบรวม วเิคราะหข้์อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับการบรหิารและการจัดการศกึษาในเขตพื้นทีก่ารศกึษา  
๒. จดัทำแผนยุทธศาสตรก์ารตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศกึษา  
๓. เสนอแผนยุทธศาสตรต์อ่คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศกึษา  
๔. ประสานงานกับคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศกึษา เพื่อ

ดำเนนิการตามแผน 
๗.๓ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและนเิทศการศกึษา  
๑. รวบรวม ประมวล วเิคราะหข้์อมูลจากเครื่องมือการนเิทศ ตดิตาม และประเมินผล การบรหิาร

และการจัดการศกึษา  
๒. จัดทำสรุปและรายงานผลการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศกึษาตอ่

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนเิทศการศกึษา  
๓. ประสานงานกับคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศกึษา เพื่อ

ดำเนนิการตามแผน 
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๓. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ หมายถึง องค์ความรู้ ทักษะและค่านิยมที่ผู้เรียนควรเรียนรู้ เพื่อจะช่วยนำพาให้
บรรลุคุณภาพตามเปา้หมายที่กำหนด  

กลุม่สาระการเรยีนรู้ หมายถงึ กลุม่ขององค์ความรู ้ทักษะและคุณลักษณะที่กำหนดไวใ้นมาตรฐาน
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ตา่ง ๆ โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จัดแบง่กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็น ๘ กลุ่ม ได้แก่ ๑) ภาษาไทย ๒) คณิตศาสตร์ ๓) วิทยาศาสตร์ ๔) สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๕) สุขศึกษาและพลศึกษา ๖) ศิลปะ ๗) การงานอาชีพและเทคโนโลย ีและ 
๘) ภาษาตา่งประเทศ  

มาตรฐานการเร ียนร ู ้ (Content standards/Academic standards/Learning standards หมายถ ึง 
คุณภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวผู ้เรียนเป็นสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู ้และปฏิบัติได้เมื่อจบการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
ความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะที่ระบุไวใ้นมาตรฐานการเรยีนรูถ้อืเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้เรยีน
ทุกคน ดังนัน้ หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องทางการศกึษาทัง้ระดับชาติ เขตพื้นที่การศกึษา และสถานศึกษา มีหนา้ที่
และความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา เพื ่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุคุณภาพตามที่มาตรฐานกำหนด 
มาตรฐานการเรยีนรูข้ั้นพื้นฐานถอืเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อน และพัฒนาคุณภาพการศกึษา เป็น
เป้าหมาย  และกรอบทศิทางในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาทัง้ในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัยและใช้
สำหรับผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวคิดดังกลา่วอยู่บนฐานความเชื่อที่วา่ ผู้เรียนทกุคน
สามารถพัฒนาอยา่งมีคุณภาพเทา่เทยีมกันได้  

ตัวชี้วัด (Indicators) หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดมีลักษณะเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรมในการนำไปใชใ้นการกำหนดเนือ้หา การเรียนการ
สอน และเป็นเกณฑส์ำคัญสาหรับการวัดและประเมนิผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน โดยทั่วไปจะมกีาร
กำหนดตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการตรวจสอบผู้เรียนเป็นระยะ ๆ ในการพัฒนาไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ การ
กำหนดตัวช้ีวัดดังกลา่วนัน้ ในระบบการศกึษาบางแหง่อาจกำหนดไวเ้ป็นช่วงๆ ทุก ๓-๔ ปี แต่บางแห่งอาจ 
กำหนดทุกระดับชั ้น ทั้งนี ้ขึ ้นอยู ่กับความเหมาะสมกับบริบทการศึกษาแต่ละแห่ง (สำนักวิชาการและ
มาตรฐานการศกึษา , ๒๕๕๓)  

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพื่อพัฒนางานสถานศึกษาหรือ 
ครูผู้สอนในดา้นการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่กำหนดไวใ้นมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัดที่ 
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่าง ๆ  โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
จัดแบง่กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็น ๘ กลุ่ม ได้แก่ ๑) ภาษาไทย ๒) คณิตศาสตร์ ๓) วิทยาศาสตร์ ๔) สังคม
ศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ๕) สุขศึกษาและพลศึกษา ๖) ศิลปะ ๗) การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ 
๘) ภาษาตา่งประเทศ 
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๔. งานกลุ่มเครือข่ายสถานศกึษา  
  

ภาคีเครอืข่าย หมายถงึ กลุม่บุคคล องค์กรที่มีเปา้หมายรว่มกัน มารวมตัวกันดว้ยความสมัครใจ  
เพื่อทำกจิกรรมใหบ้รรลุเปา้หมาย (ร่วมคิด / วางแผน ร่วมทำ รว่มประเมินผล) โดยมีความสัมพันธ ์แนวราบ  
มีความเสมอภาค และเรยีนรูร้ว่มกันอยา่งตอ่เนื่อง  

งานกลุ ่มเครือข่ายสถานศึกษา เป็นกิจกรรมที ่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพื ่อพัฒนางานของ
สถานศกึษาใน  รูปของภาคีเครอืข่าย ในการทำงานรว่มกันกับกลุม่สถานศกึษาในลักษณะของเครือข่ายใน 
ด้านการประสานงาน (Coordination) ความร่วมมือ (Cooperation) การทำงานร่วมกัน (Collaboration) และ
การมีส่วนร่วม (Participation) ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและการ ปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
ครอบคลุม ๔ ภาระงาน ได้แก่ การบรหิารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
และการบรหิารงานท่ัวไป 
 

 

๕. งานพิเศษ งานโครงการและตัวช้ีวัด  

งานพิเศษ งานโครงการและตัวช้ีวัด เป็นกจิกรรมที่ศกึษานเิทศก์ตอ้งปฏิบัตเิพื่อพัฒนางานในหน้าที่
ของศกึษานเิทศก์ที่เกี่ยวข้องกับงานพิเศษที่ไม่ใช่งานตามมาตรฐานตำแหนง่ รวมถงึงานโครงการและตัวช้ีวัด
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัตงิานของศกึษานเิทศก ์เพื่อเอ้ือประโยชนใ์หก้ับการพัฒนาคุณภาพการศกึษา รวมถึง
เป็นฐานข้อมูลในการปฏิบัตงิานหรอืพัฒนางานในปตีอ่ไปในระดับเขตพื้นที่การศกึษา 
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 ตอนที่ ๒ 
การจัดโครงสร้างการบรหิารและการจัดวางบุคลากร 

 

การจัดบุคลากรตามกลุ่มภารกจิ กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มเครือข่ายสถานศกึษา 
 

๑. การจัดบุคลากรตามภารกจิท้ัง ๖ กลุ่ม 
 

ท่ี กลุ่มงาน ผู้รับผดิชอบ งานนโยบาย/โครงการพิเศษท่ีเกี่ยวข้อง 
๑ กลุม่งานพัฒนา

หลักสูตรและ
กระบวนการเรยีนรู ้

๑.นางสาวภัชรี  ภูมิหาทอง  
๒.นายยิ่งศักดิ ์ วรโยธา 
๓.นางรัตติยา  ศรนีาม 
๔.นางศิรกิาญจนารตัน์   
พละศกึ 

STEM ,เขตเศรษฐกจิพิเศษ,ลดเวลาเรยีนเพ่ิม
เวลารู(้Active Learning),โรงเรยีนเดก็พิเศษ
เรยีนรว่ม, การพัฒนาผู้เรยีนสูศ่ตวรรษที ่๒๑ ,
การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด  ,อาเซียน  
 

๒ กลุม่งานสง่เสรมิและ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยทีางการศกึษา 

๑.นายถาวร  บณัฑิตเสน 
๒.นางประยูรรตัน ์  
เดชประมวลพล 
๓.นายอดิศร  ก้อนคำ 

การใช้และพัฒนา DLTV,DLIT,หนังสอืเรยีน 
โครงการสง่เสรมินสิัยรักการอ่าน หอ้งสมุด 
โครงการโรงเรยีนคุณภาพประจำตำบล , 
โรงเรยีนประชารฐั (โรงเรยีนแม่เหลก็),สื่อแหล่ง
เรยีนรู ้สื่อพระเทพฯ,โครงการจดัการเรยีนการ
สอนทางไกลสื่อสาร ๒ทาง โรงเรยีนใน
โครงการกองทุนการศกึษา, เว็บไซดก์ลุม่งาน
นเิทศและเขตพื้นที ่ข้อมูลข่าวสารกลุม่นเิทศ  
สารการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

๓ กลุม่งานนเิทศตดิตาม
และประเมินผลระบบ
บรหิารฯ  

๑.นางทวกิา  บำรงุสวัสดิ์ 
๒.นางเณรศิรา  ว่องไว 

PLC,โรงเรยีนคุณธรรม สพฐ ,เขตคุณธรรม 
RT,คู่มือนเิทศ,แผนนเิทศ/ปฏิทนิและรายงาน
นเิทศ 

๔ กลุม่งานเลขานกุาร ๑.นางกรรณิการ ์  
บัณฑติเสน 
 

การประชุม กต.ปน. การจัดทำแผนและ
รายงานคุณภาพการศกึษา การประชุมในกลุม่
นเิทศการประชุม กต.ปน. โครงการ ผอ.เขต 
พบเพื่อนคร ู

๕ กลุม่งานสง่เสรมิระบบ
ประกันคุณภาพ
การศกึษา  

๑.นายเสถยีร  ถิน่มุกดา 
๒. นายคมกรชิ ไชยทองศร ี

การประกันคุณภาพภายนอก โครงการ
เศรษฐกจิพอเพียง มาตรฐานสากล โปรแกรม 
QAMS, 
การรายงาน SAR,ระบบสารสนเทศ ปา้ย/บอรด์
การนเิทศ,วจิัย ,โรงเรยีนสุจรติ เขตสจุรติ(คม
กรชิ) 

๖ กลุม่งานวัดผลและ
ประเมินผลการศกึษา 

๑.นางฉวีวรรณ  มีสต ิ
๒.นางกิ่งแกว้  ภูทองเงนิ 
๓.นางทองพูล  งามขำ 
 

การสอบปลายป,ี O-NET, Pre O-NET  ,
โปรแกรมบรหิารการศกึษา school mis ,
โครงการวจิัย, RTช้ัน ป.๑,NTป.๓,การประเมิน 
PISA, โครงการยกระดบัผลสัมฤทธิ์  ดเีดน่วัน
ครู, การประเมินผลตามหลักสูตร 
-ศลิปหัตถกรรม โรงเรยีนสจุรติ เขตสุจรติ  
(ทองพูล  งามขำ)  
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๒. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ท่ี กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ ผู้รับผดิชอบ งานโครงการพิเศษ/เฉพาะกจิท่ีเกี่ยวกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๑ ภาษาไทย  
 

๑. นางประยูรรตัน์ เดชประมวลพล 
๒. นางรัตตยิา  ศรนีาม 
๓. นางศริกิาญจนารตัน ์ พละศกึ 
๔. นางทองพูล  งามขำ 

แข่งขันวันภาษาไทย   
การประเมินการอ่าน/เขียน ช้ัน ป.๑-ม.๓ 

๒ คณติศาสตร ์ ๑. นางกรรณกิาร์  บัณฑติเสน 
๒. นางทองพูล  งามขำ 

การสอบอัจฉรยิภาพคณติศาสตร ์
การแข่งขันวชิาการนานาชาติ เวทคณติ 
โครงการพัฒนาการคิดข้ันสูงของ มข.   
โครงการ STEMA ม.เกษตรฯ 
 

๓. ภาษาอังกฤษ ๑.นางเณรศิรา  ว่องไว 
๒.นางกิ่งแกว้  ภูทองเงนิ 
 

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
B๐๐t Camp, EBE, Peer center 

๔ วิทยาศาสตร ์ 
 

๑.นางสาวภัชรี  ภูมิหาทอง 
๒.นางรัตตยิา  ศรนีาม 
๓.นายอดศิร กอ้นคำ 

การแข่งขันอัจฉรยิภาพวทิยาศาสตร ์ 
โครงการโรงเรยีนสเีขียว 
โครงการ STEM สสวท. 
 

๕. สังคมศกึษา ๑.นางฉวีวรรณ  มีสต ิ
๒.นายคมกรชิ  ไชยทองศร ี

การสอนประวัตศิาสตร,์การพัฒนา
คุณธรรม จรยิธรรม ๑๒ ประการ,
โรงเรยีนวธิพุีทธ 
 

๖ การงานพื้นฐาน
อาชีพ 

๑.นายถาวร  บณัฑิตเสน 
๒.นางเณรศิรา  ว่องไว 

 
 

๗. สุขศกึษาพล
ศกึษากจิกรรม
พัฒนาผู้เรยีน 

๑.นายยิ่งศกัดิ ์ วรโยธา 
๒.นายคมกริช  ไชยทองศร ี

เพศวถิ ี

๘. ศลิปะ ๑.นายเสถยีร  ถิน่มุกดา 
๒.นายอดศิร  กอ้นคำ 
๓. นางศิรกิาญจนารตัน ์ พละศึก 

 

๙. ปฐมวัย ๑.นางทวกิา  บำรงุสวัสดิ์ 
๒.นางกิ่งแกว้ ภูทองเงนิ 
 

บา้นนักวทิยาศาสตรน์อ้ย ,PBL,BBL 
การพัฒนา STEM, LN ,LT 
การพัฒนาภาษาเพื่อการส่ือสารเด็ก
ปฐมวัย 
การส่งเสรมิรักการอา่นในเด็กปฐมวัย 
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๓. งานนิเทศ ตดิตามและประเมนิผลกลุ่มเครือข่ายสถานศกึษา 
 

ท่ี ศกึษานเิทศก์ เครือข่ายท่ีรับผดิชอบ รอง ผอ.ท่ีรับผดิชอบ 
๑ 
 

๑.นางสาวภัชรี  ภูมิหาทอง 
 

แกว้มุกดาหาร           ๑๕ โรง 
 

นายณรงค์  โลห่ค์ำ 
 

๒ ๑.นายยิ่งศกัดิ ์ วรโยธา แกว้มุกดาหาร           ๑๕ โรง 
สะพานมิตรภาพ        ๑๒  โรง 

นายณรงค์  โลห่ค์ำ 
 

๓ ๑.นางรตัติยา  ศรนีาม 
 

แกว้มุกดาหาร           ๑๕ โรง 
สะพานมิตรภาพ        ๑๒  โรง 

นายณรงค์  โลห่ค์ำ 
 

๔ ๑.นางประยูรรัตน์   
เดชประมวลพล 
 

คำอาฮวนดงเย็นศกึษา ๑๗ โรง 
 

นายณรงค์  โลห่ค์ำ 
 

๕ 
 

๑.นางวหิาญ  พละพร 
 

ไตรมิตรนวพัฒน ์       ๑๗  โรง
เมืองนำ้ทพิย ์            ๑๗  โรง 
คำชะอีศกึษาพัฒน ์     ๑๒  โรง 

นายณรงค์  โลห่ค์ำ 
 
นายสุรยิะ  ใจวงษ ์

๖ ๑.นางศริกิาญจนารัตน์   
พละศกึ 
 

คำอาฮวนดงเย็นศกึษา ๑๗  โรง 
ไตรมิตรนวพัฒน ์       ๑๗  โรง 
เมืองนำ้ทพิย ์            ๑๗  โรง 

นายณรงค์  โลห่ค์ำ 

๗ ๑.นายเสถยีร  ถิน่มุกดา 
๑.นางเณรศิรา  ว่องไว 
 

ดอนตาล                 ๑๐  โรง 
ภูสระดอกบัว            ๑๑  โรง 
ภูผาเทบิพัฒนา          ๑๕  โรง     

นายประภาส  ไชยมี 
 

๘ ๑.นางฉวีวรรณ  มีสต ิ
๒.นางทองพูล  งามขำ 

รม่กกชัยพัฒนา          ๑๓ โรง 
คำสรอ้ยนาอุดม         ๑๐ โรง 
ธารบังอ่ี                   ๑๐ โรง 

นายประภาส  ไชยมี 

๙ ๑.นายถาวร  บณัฑิตเสน 
๒.นางกรรณกิาร์   บัณฑติเสน 

ดงหลวง                 ๑๔  โรง 
หว้านใหญ่              ๑๕  โรง 

นายสุรยิะ  ใจวงษ ์

๑๐ ๑.นางทวิกา  บำรงุสวัสดิ ์
๒.นางกิ่งแกว้  ภูทองเงนิ 
 

คำชะอีคำบก           ๑๑  โรง 
คำชะอีกา้วหนา้        ๑๐  โรง 
คำชะอีศกึษาพัฒน ์   ๑๒  โรง 

นายสุรยิะ  ใจวงษ ์
 

๑๑ ๑.นายอดิศร  ก้อนคำ 
 

ดงหลวงตอนบน       ๑๕  โรง 
หนองสงู                 ๘   โรง 
คีรวีงศกึษา             ๑๑  โรง 

นายสุรยิะ  ใจวงษ ์
นายมนตร ี ลาดนาเลา 

๑๒ ๑.นายคมกริช  ไชยทองศร ี หนองสงู                 ๘   โรง 
คีรวีงศกึษา             ๑๑  โรง 
ดงหลวงตอนบน       ๑๕  โรง 

นายมนตร ี ลาดนาเลา 
นายสุรยิะ  ใจวงษ ์
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(

ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษามุกดาหาร 
(ดร.มารุต  อุปนสิากร) 

รองผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษามุกดาหาร 
(นายณรงค ์ โล่ห์คำ) 

ผูอ้ำนวยการกลุม่นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศกึษา 
(ดร.วิหาญ  พละพร) 

กลุ่มงานที ่๑ 
กลุม่งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ

เรยีนรู ้
๑. น.ส.ภัชรี ภูมิหาทอง   
๒.นายย่ิงศักดิ์ วรโยธา 
๓. นางรัตตยิา  ศรนีาม  
๔. นางศริกิาญจารัตน ์ พละศกึ 
 

กลุ่มงานที่ ๒ 
กลุม่งานสง่เสรมิพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
และ ICT 
๑. นายถาวร บัณฑิตเสน   
๒. นางประยูรรัตน ์ เดชประมวลพล 
๓. นายอดิศร  ก้อนคำ 
 

กลุ่มงานที่ ๓ 
กลุม่งานนเิทศตดิตามและประเมินผลระบบ

บริหารฯ  
 ๑. นางทวกิา  บำรุงสวัสดิ์  
 ๒. นางเณรศิรา  วอ่งไว 
 
 

กลุ่มงานที ่๔ 
กลุม่งานสง่เสรมิระบบประกันคุณภาพ

การศกึษา  
๑. นายเสถยีร  ถิ่นมุกดา  
๒. ดร.คมกรชิ  ไชยทองศรี 
 
 

กลุ่มงานที่ ๕ 
กลุม่งานวัดผลและประเมินผลการศกึษา 

๑. นางฉววีรรณ  มีสต ิ
๒. ดร.กิ่งแกว้  ภูทองเงนิ 
๓. นางทองพูล  งามขำ 

 
 

กลุ่มงานที่ ๖ 
กลุม่งานกลุม่งานเลขานุการ 
๑. นางกรรณิการ ์ บัณฑิตเสน 
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การมอบหมายงาน 
 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษามุกดาหาร ไดจ้ัดทำคำสั่งมอบหมายหนา้ที่รับผิดชอบ
ของข้าราชการและลูกจา้ง ตามคำสั่งสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษามุกดาหาร  ๐๖๕ /๒๕๖๒  
ลงวันที ่๕ เดอืน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒     

 
กลุ่มนเิทศ ตดิตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา  
 นางวหิาญ  พละพร  ตำแหน่งศกึษานเิทศก์  วทิยฐานะศกึษานเิทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุม่นเิทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศกึษา มีหนา้ที่รับผิดชอบการปฏิบัตงิาน ดังนี้  
 ๑. อำนวยการ ใหค้ำปรกึษา ดูแล ตดิตาม และกำกับการปฏิบัตงิานของศกึษานเิทศก์และเจ้าหน้าที่           
ใน กลุม่นเิทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศกึษา ใหส้ามารถปฏิบัตงิานที่ไดร้ับมอบหมายเป็นไปด้วย
ความเรยีบรอ้ยถูกตอ้ง มีประสทิธภิาพบังเกดิผลดตีอ่ทางราชการ  
 ๒. พิจารณา ตรวจสอบ กลัน่กรองงาน และบันทกึความเห็นอิงระเบยีบกฎหมายหรอืหนงัสอืสั่งการ                                                                   
ทเีกี่ยวข้อง เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา  
 ๓. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษามุกดาหาร 
 ๔. ปฏิบัต ิหน้าที ่ร ับผิดชอบภารกิจของกลุ ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ประกอบด้วย  ๑ งาน และ ๖ กลุ่มงาน ได้แก่ งานธุรการกลุ่ม ๑) กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานและกระบวนการเรยีนรู้  ๒) กลุม่งานวัดและประเมินผลการศกึษา  ๓) กลุม่งานสง่เสรมิและพัฒนา
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา ๔) กลุ่มงานนเิทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารการจัด
การศึกษา ๕) กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และ ๖) กลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนเิทศการศกึษา 
 ๕. สง่เสรมิสนับสนุนการนเิทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศกึษา ทัง้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้ง ๑๙ เครือข่าย และงานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การ
พัฒนาคุณภาพ  การจัดการศกึษา  
 ๖.  ปฏิบัตหินา้ทีร่ับผิดชอบนเิทศตดิตามโรงเรยีนในเขตอำเภอนคิมคำสรอ้ย ไดแ้ก ่เครอืข่ายไตร
มิตรนวพัฒน ์จำนวน ๑๗  โรงเรยีน เครอืข่ายเมืองนำ้ทพิย ์จำนวน ๑๗  โรงเรยีน และเครอืข่ายคำชะอี
ศกึษาพัฒน์  จำนวน  ๑๒ โรง รวม ๔๖ โรงเรยีน 
 ๗. ปฏิบัตงิานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
การปฏิบัตหิน้าท่ีแทนผู้อำนวยกลุ่มนเิทศตดิตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา  
          ในกรณีที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา ไม่อยู่หรือ ไม่สามารถ
ปฏิบัตหินา้ที่ได ้กลุม่นเิทศตดิตามและประเมินผลการจัดการศกึษา จงึขอใหบุ้คคลดังต่อไปนี้ ปฏิบัติหน้าที่
แทนตามลำดับ  
          ๑. นางทวกิา  บำรุงสวัสดิ ์ตำแหนง่ศกึษานเิทศก ์วทิยฐานะศกึษานเิทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติ
หนา้ที่แทนผู้อำนวยการกลุม่นเิทศตดิตามและประเมินผลการจัดการศกึษา คนที่ ๑ กรณผู้ีอำนวยการกลุ่ม
นเิทศตดิตามและประเมินผลการจัดการศกึษา ไม่อยูห่รอืไม่สามารถปฏิบัตหินา้ที่ได้ 
          ๒. นางสาวภัชรี  ภูมิหาทอง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
ปฏิบัต ิหน้าที ่แทนผู ้อำนวยการกลุ ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ ๒ กรณี
ผู้อำนวยการกลุม่นเิทศตดิตามและประเมินผลการจัดการศกึษา ไม่อยูห่รอืไม่สามารถปฏิบัตหินา้ที่ได้ 
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          ๓. นายถาวร  บัณฑิตเสน ตำแหนง่ศกึษานเิทศก ์วทิยฐานะศกึษานเิทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติ
หนา้ที่แทนผู้อำนวยการกลุม่นเิทศตดิตามและประเมินผลการจัดการศกึษา คนที่ ๓ กรณผู้ีอำนวยการกลุ่ม
นเิทศตดิตามและประเมินผลการจัดการศกึษา ไม่อยูห่รอืไม่สามารถปฏิบัตหินา้ที่ได้ 
          ๔. นายเสถยีร  ถิ่นมุกดา ตำแหนง่ศกึษานเิทศก์ วทิยฐานะศกึษานเิทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติ
หนา้ที่แทนผู้อำนวยการกลุม่นเิทศตดิตามและประเมินผลการจัดการศกึษา คนที่ ๔ กรณผู้ีอำนวยการกลุ่ม
นเิทศตดิตามและประเมินผลการจัดการศกึษา ไม่อยูห่รอืไม่สามารถปฏิบัตหินา้ที่ได้ 
         ๕. นางกรรณิการ ์ บัณฑิตเสน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
ปฏิบัต ิหน้าที ่แทนผู ้อำนวยการกลุ ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ ๕ กรณี
ผู้อำนวยการกลุม่นเิทศตดิตามและประเมินผลการจัดการศกึษา ไม่อยูห่รอืไม่สามารถปฏิบัตหินา้ที่ได้ 
  ๖. นางฉวีวรรณ  มีสติ  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติ
หนา้ที่แทนผู้อำนวยการกลุม่นเิทศตดิตามและประเมินผลการจัดการศกึษา คนที่ ๖ กรณผู้ีอำนวยการกลุ่ม
นเิทศตดิตามและประเมินผลการจัดการศกึษา ไม่อยูห่รอืไม่สามารถปฏิบัตหินา้ที่ได้ 
 

๑. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศกึษาข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
 

  ๑. นางสาวภัชรี  ภูมหิาทอง ตำแหนง่ศกึษานเิทศก ์วทิยฐานะศกึษานเิทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติ
หนา้ที่หัวหนา้กลุม่งานพัฒนาหลักสูตรการศกึษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรยีนรู ้ โดยพิจารณา 
กลั่นกรองงาน ดูแลใหค้ำปรกึษา ตดิตามการปฏิบัตงิานของศกึษานเิทศก์ในกลุม่งาน และปฏิบัตงิาน ดงันี้  
 ๑. งานสง่เสรมิพัฒนาหลักสูตรการศกึษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรยีนรู ้ 
      ๑.๑. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมาตรฐานการ
เรยีนรูทั้ง้  ๘ กลุม่สาระ รวมทัง้กจิกรรมพัฒนาผู้เรยีน  
      ๑.๒. ศกึษา รวบรวมข้อมูล และจัดทำระบบสารสนเทศ รวมทัง้สง่เสรมิใหส้ถานศกึษาดำเนินการ
ศกึษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิัยเกี่ยวกับการบรหิารจัดการหลักสูตร รวบรวมข้อมูลแหลง่เรียนรู้
และภูมิปัญญาทอ้งถิ่นที่เกี่ยวกับการบรหิารจัดการหลักสูตร  
      ๑.๓. พัฒนาครู ผู้บรหิารสถานศกึษา ใหมี้ความรู ้ความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตรสถานศกึษา  
      ๑.๔. สง่เสรมิและสนับสนุนใหส้ถานศกึษาจัดทำหลักสูตรสถานศกึษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้มี
สว่นไดส้ว่นเสยีทุกฝ่าย  
 ๑.๕. สง่เสรมิและสนบัสนนุใหส้ถานศกึษาจัดหลกัสูตรเฉพาะดา้น  
 ๑.๖. สง่เสรมิการพัฒนาหลกัสตูรการศกึษาตามอัธยาศยั  
 ๑.๗. ส่งเสริมและสนับสนุนใหค้รูออกแบบการเรยีนรูแ้ละจัดการเรยีนรูต้ามแนวปฏิรูป
กระบวนการเรยีนรูท้ี่เนน้ผู้เรยีนเป็นสำคัญ  
 ๑.๘. สง่เสรมิและสนับสนนุใหส้ถานศกึษา พัฒนาหลกัสตูรสถานศกึษา โดยใช้ข้อมูลจากการวจิัย
ในช้ันเรยีนและการนเิทศภายใน  
 ๑.๙. ดำเนนิการนเิทศ กำกับ ตดิตามการพัฒนาหลกัสตูรการศกึษาข้ันพื้นฐานของสถานศกึษา 
และนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา 
 ๒. งานศกึษา ค้นคว้า วเิคราะห ์วจิัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรยีนรู ้ 
 ๒.๑ ศกึษาสภาพปัญหา งานวจิัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลกัสูตรและกระบวนการเรยีนรู ้ 
 ๒.๒ ดำเนนิการวจิัยการบรหิารหลักสูตรและกระบวนการเรยีนรู ้ 
 ๒.๓ สนับสนุนการศกึษา วเิคราะห ์วจิัย การพัฒนาหลกัสูตร และการจัดกระบวนการเรยีนรูข้อง
ครู ผู้บรหิารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง  
 ๒.๔ เผยแพรผ่ลงานการศกึษา วจิยัเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการ
เรยีนรู ้ 
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 ๒.๕ นำผลการวจิัยไปกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบรหิารหลกัสตูร และกระบวนการเรยีนรู ้
 ๓. ปฏิบัตงิานรว่มกันในลกัษณะองค์รวม การมีสว่นรว่ม การทำงานเป็นทมี และการบูรณาการงาน 
ภายในกลุ่มนเิทศ ตดิตาม และประเมินผลการจดัการศกึษา 
 ๔. ปฏิบัตหินา้ทีร่ับผิดชอบนเิทศ ตดิตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรยีนรู ้การวัดและ
ประเมินผล ในกลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ และตลอดทัง้งานหรอืโครงการที่เกี่ยวข้อง 
 ๕. ปฏิบัติหน้าที ่นิเทศ ติดตามโรงเรียนในอำเภอเมืองมุกดาหาร ได้แก่ เครือข่ายแก้วมุกดาการ 
จำนวน      ๑๕  โรงเรยีน  
 ๖. รับผิดชอบโครงการสะเต็มศกึษา (STEM Education)  
        ๗. รับผิดชอบโรงเรยีนในโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกจิพิเศษ  
        ๘. รับผิดชอบกจิกรรมลดเวลาเรยีนเพ่ิมเวลารู ้Active Learning  
       ๙. ปฏิบัตงิานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 ๒. นายย่ิงศักดิ์  วรโยธา ตำแหนง่ศกึษานเิทศก์ วทิยฐานะศกึษานเิทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัตหินา้ที่
แทนหัวหนา้กลุม่งานพัฒนาหลักสูตรการศกึษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรยีนรู ้คนที่ ๑ ในกรณทีี่หัวหน้า
กลุม่งานพัฒนาหลักสูตรการศกึษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรยีนรูไ้ม่อยูห่รอื ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  
และปฏิบัตหินา้ที่ในกลุม่งานพัฒนาหลักสูตรการศกึษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรยีนรู ้ ดังนี้  
 ๑. งานสง่เสรมิพัฒนาหลักสูตรการศกึษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรยีนรู ้ 
      ๑.๑. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมาตรฐานการ
เรยีนรูทั้ง้     ๘ กลุม่สาระ รวมทัง้กจิกรรมพัฒนาผู้เรยีน  
      ๑.๒. ศกึษา รวบรวมข้อมูล และจัดทำระบบสารสนเทศ รวมทัง้สง่เสรมิใหส้ถานศกึษาดำเนินการ
ศกึษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิัยเกี่ยวกับการบรหิารจัดการหลักสูตร รวบรวมข้อมูลแหลง่เรียนรู้
และภูมิปัญญาทอ้งถิ่นที่เกี่ยวกับการบรหิารจัดการหลักสูตร  
      ๑.๓. พัฒนาครู ผู้บรหิารสถานศกึษา ใหมี้ความรู ้ความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตรสถานศกึษา  
      ๑.๔. สง่เสรมิและสนับสนุนใหส้ถานศกึษาจัดทำหลักสูตรสถานศกึษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้มี
สว่นไดส้ว่นเสยีทุกฝ่าย  
 ๑.๕. สง่เสรมิและสนบัสนนุใหส้ถานศกึษาจัดหลกัสูตรเฉพาะดา้น  
 ๑.๖. สง่เสรมิการพัฒนาหลกัสตูรการศกึษาตามอัธยาศยั  
 ๑.๗. ส่งเสรมิและสนับสนุนใหค้รูออกแบบการเรยีนรูแ้ละจัดการเรยีนรูต้ามแนวปฏิรูป
กระบวนการเรยีนรูท้ี่เนน้ผู้เรยีนเป็นสำคัญ  
 ๑.๘. สง่เสรมิและสนับสนนุใหส้ถานศกึษา พัฒนาหลกัสตูรสถานศกึษา โดยใช้ข้อมูลจากการวจิัย
ในช้ันเรยีนและการนเิทศภายใน  
 ๑.๙. ดำเนนิการนเิทศ กำกับ ตดิตามการพัฒนาหลกัสตูรการศกึษาข้ันพื้นฐานของสถานศกึษา 
และนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา 
 ๒. งานศกึษา ค้นคว้า วเิคราะห ์วจิัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรยีนรู ้ 
 ๒.๑ ศกึษาสภาพปัญหา งานวจิัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลกัสูตรและกระบวนการเรยีนรู ้ 
 ๒.๒ ดำเนนิการวจิัยการบรหิารหลักสูตรและกระบวนการเรยีนรู ้ 
 ๒.๓ สนับสนุนการศกึษา วเิคราะห ์วจิัย การพัฒนาหลกัสูตร และการจัดกระบวนการเรยีนรูข้อง
ครู ผู้บรหิารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง  
 ๒.๔ เผยแพรผ่ลงานการศกึษา วจิยัเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการ
เรยีนรู ้ 
 ๒.๕ นำผลการวจิัยไปกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบรหิารหลกัสตูร และกระบวนการเรยีนรู ้
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 ๓. ปฏิบัตงิานรว่มกันในลกัษณะองค์รวม การมีสว่นรว่ม การทำงานเป็นทมี และการบูรณาการงาน 
ภายในกลุม่นเิทศ ตดิตาม และประเมินผลการจดัการศกึษา 
 ๔. ปฏิบัตหินา้ทีร่ับผิดชอบนเิทศ ตดิตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรยีนรู ้การวัดและ
ประเมินผล ในกลุม่สาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา  และกจิกรรมพัฒนาผู้เรยีน ตลอดทัง้งานหรอื
โครงการที่เกีย่วข้อง 
 ๕. ปฏิบัติหน้าที ่นิเทศ ติดตามโรงเรียนในอำเภอเมืองมุกดาหาร ได้แก่ เครือข่ายแก้วมุกดาการ 
จำนวน ๑๕  โรงเรยีน และเครอืข่ายสะพนมิตรภาพ จำนวน ๑๒ โรงเรยีน รวม ๒๗ โรง 
       ๖. รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนโรงเรยีนสูป่ระชาคมอาเซียน และการพัฒนาความพรอ้มสูป่ระชาคม
อาเซียนในศตวรรษที่ ๒๑ และไทยแลนด์ ๔.๐ 
        ๗. สง่เสรมิและพัฒนาผู้เรยีนสูศ่ตวรรษที่ ๒๑  
        ๘. รับผิดชอบโครงการโรงเรยีนคุณธรรม เขตคุณธรรม 
        ๙. ปฏิบัตงิานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 ๓. นางรัตตยิา  ศรีนาม  ตำแหนง่ศกึษานเิทศก์ วทิยฐานะศกึษานเิทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
แทนหัวหนา้กลุม่งานพัฒนาหลักสูตรการศกึษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรยีนรู ้คนที่ ๒ ในกรณทีี่หัวหน้า
กลุม่งานพัฒนาหลักสูตรการศกึษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรยีนรูไ้ม่อยูห่รือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  
และปฏิบัตหินา้ที่ในกลุม่งานพัฒนาหลักสูตรการศกึษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรยีนรู ้ ดังนี้  
 ๑. งานสง่เสรมิพัฒนาหลักสตูรการศกึษาปฐมวัย การศกึษาพิเศษ ผู้ดอ้ยโอกาสและผู้มีความสามารถ
พิเศษ  
 ๑.๑ ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน การศกึษาพิเศษ ผู้ดอ้ยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ  
 ๑.๒ ศึกษาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ ทั้งในและ
ตา่งประเทศ  
 ๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส
และ ผู้มีความสามารถพิเศษ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศกึษา โดย  
 ๑.๓.๑ พัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส 
และ ผู้มีความสามารถพิเศษ และดำเนนิการวจิัยในช้ันเรยีน เพื่อพัฒนาหลักสูตรได ้ 
 ๑.๓.๒ การมีส่วนร่วมของผู ้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้องในการจัดทำหลักสูตรการศกึษาพิเศษ ผู้ดอ้ยโอกาส และผู้มี ความสามารถพิเศษ  
 ๑.๔ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี
ความสามารถพิเศษ และใหค้วามช่วยเหลอืสถานศกึษาในดา้น การพัฒนาหลักสูตรอยา่งตอ่เนื่อง  
 ๑.๕ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื ่น ที ่จ ัดการศึกษาพิเศษ ผู ้ด ้อยโอกาส และมี
ความสามารถพิเศษ เช่น องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น เป็นตน้  
 ๒. งานสง่เสรมิพัฒนาหลักสูตรการศกึษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรยีนรู ้ 
      ๒.๑ ศกึษาหลักสูตรแกนกลางการศกึษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมาตรฐานการเรยีนรู้
ทัง้ ๘ กลุม่สาระ รวมทัง้กจิกรรมพัฒนาผู้เรยีน  
      ๒.๒ ศกึษา รวบรวมข้อมูล และจัดทำระบบสารสนเทศ รวมทัง้สง่เสรมิใหส้ถานศกึษาดำเนินการ
ศกึษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิัยเกี่ยวกับการบรหิารจัดการหลักสูตร รวบรวมข้อมูลแหลง่เรียนรู้
และภูมิปัญญาทอ้งถิ่นที่เกี่ยวกับการบรหิารจัดการหลักสูตร  
      ๒.๓ พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศกึษา ใหมี้ความรู ้ความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตรสถานศกึษา  
      ๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศกึษา โดยการมีส่วนร่วมของผูมี้
สว่นไดส้ว่นเสยีทุกฝ่าย  
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 ๒.๕ สง่เสรมิและสนับสนุนใหส้ถานศกึษาจดัหลกัสูตรเฉพาะดา้น  
 ๒.๖ สง่เสรมิการพัฒนาหลักสูตรการศกึษาตามอัธยาศัย  
 ๒.๗ สง่เสรมิและสนับสนุนใหค้รูออกแบบการเรยีนรูแ้ละจัดการเรยีนรูต้ามแนวปฏิรูป
กระบวนการเรยีนรูท้ี่เนน้ผู้เรยีนเป็นสำคัญ  
 ๒.๘ สง่เสรมิและสนับสนุนใหส้ถานศกึษา พัฒนาหลกัสตูรสถานศกึษา โดยใช้ข้อมูลจากการวจิัย
ในช้ันเรยีนและการนเิทศภายใน  
 ๒.๙ ดำเนนิการนเิทศ กำกับ ตดิตามการพัฒนาหลักสูตรการศกึษาข้ันพื้นฐานของสถานศกึษา 
และนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา 
 ๓. งานศึกษา ค้นคว้า วเิคราะห ์วจิัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรยีนรู ้ 
 ๓.๑ ศกึษาสภาพปัญหา งานวจิัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลกัสูตรและกระบวนการเรยีนรู ้ 
 ๓.๒ ดำเนนิการวจิัยการบรหิารหลักสูตรและกระบวนการเรยีนรู ้ 
 ๓.๓ สนับสนุนการศกึษา วเิคราะห ์วจิัย การพัฒนาหลกัสูตร และการจัดกระบวนการเรยีนรูข้อง
ครู ผู้บรหิารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง  
 ๓.๔ เผยแพรผ่ลงานการศกึษา วจิัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการ
เรยีนรู ้ 
 ๓.๕ นำผลการวจิัยไปกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบรหิารหลกัสตูร และกระบวนการเรยีนรู ้
 ๔. ปฏิบัตงิานรว่มกันในลกัษณะองค์รวม การมีสว่นรว่ม การทำงานเป็นทมี และการบูรณาการงาน 
ภายในกลุม่นิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจดัการศกึษา 
 ๕. ปฏิบัตหินา้ทีร่ับผิดชอบนเิทศ ตดิตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรยีนรู ้การวัดและ
ประเมินผล ในกลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ และกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย  ตลอดทัง้งานหรอื
โครงการที่เกีย่วข้อง 
 ๖. ปฏิบัติหน้าที ่นิเทศ ติดตามโรงเรียนในอำเภอเมืองมุกดาหาร ได้แก่ เครือข่ายแก้วมุกดาการ 
จำนวน ๑๕  โรงเรยีน และเครอืข่ายสะพานมิตรภาพ จำนวน ๑๒ โรง รวม ๒๗ โรงเรยีน 
 ๗. รับผิดชอบโครงการแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ และโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ
วิทยาศาสตร์นานาชาต ิ
 ๘. รับผิดชอบโรงเรยีนเด็กพิเศษเรยีนรว่ม  
        ๙. สง่เสรมิและพัฒนาดา้นทักษะกระบวนการคิด และการนำศาสตร์พระราชาใช้  
 ๑๐. รับผิดชอบโครงการสะเต็มศกึษา (STEM Education)  
        ๑๑. รับผิดชอบกจิกรรมลดเวลาเรยีนเพ่ิมเวลารู ้Active Learning  
        ๑๐. ปฏิบัตงิานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 ๔. นางศิริกาญจนารัตน์  พละศึก  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
ปฏิบัตหินา้ที่แทนหัวหนา้กลุม่งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ คนที่ ๓ ใน
กรณีที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรูไ้มอ่ยู่หรอืไม่สามารถ

ปฏิบัตหินา้ที่ได ้ และปฏิบัตหินา้ที่ในกลุม่งานพัฒนาหลักสูตรการศกึษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้  
ดังนี้  
 ๑. งานสง่เสรมิพัฒนาหลักสตูรการศกึษาปฐมวัย การศกึษาพิเศษ ผู้ดอ้ยโอกาสและผู้มีความสามารถ
พิเศษ  
 ๑.๑ ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน การศกึษาพิเศษ ผู้ดอ้ยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ  
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 ๑.๒ ศึกษาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ ทั้งในและ
ตา่งประเทศ  
 ๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส
และ ผู้มีความสามารถพิเศษ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศกึษา โดย  
 ๑.๓.๑ พัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาพเิศษ ผู้ด้อยโอกาส 
และ ผู้มีความสามารถพิเศษ และดำเนนิการวจิัยในช้ันเรยีน เพื่อพัฒนาหลักสูตรได ้ 
 ๑.๓.๒ การมีส่วนร่วมของผู ้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้องในการจัดทำหลักสูตรการศกึษาพิเศษ ผู้ดอ้ยโอกาส และผู้มี ความสามารถพิเศษ  
 ๑.๔ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี
ความสามารถพิเศษ และใหค้วามช่วยเหลอืสถานศกึษาในดา้น การพัฒนาหลักสูตรอยา่งตอ่เนื่อง  
 ๑.๕ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื ่น ที ่จ ัดการศึกษาพิเศษ ผู ้ด ้อยโอกาส และมี
ความสามารถพิเศษ เช่น องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น เป็นตน้  
 ๒. งานสง่เสรมิพัฒนาหลักสูตรการศกึษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรยีนรู ้ 
      ๒.๑ ศกึษาหลักสูตรแกนกลางการศกึษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมาตรฐานการเรยีนรู้
ทัง้ ๘ กลุม่สาระ รวมทัง้กจิกรรมพัฒนาผู้เรยีน  
      ๒.๒ ศกึษา รวบรวมข้อมูล และจัดทำระบบสารสนเทศ รวมทัง้สง่เสรมิใหส้ถานศกึษาดำเนินการ
ศกึษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิัยเกี่ยวกับการบรหิารจัดการหลักสูตร รวบรวมข้อมูลแหลง่เรียนรู้
และภูมิปัญญาทอ้งถิ่นที่เกี่ยวกับการบรหิารจัดการหลักสูตร  
      ๒.๓ พัฒนาครู ผู้บรหิารสถานศกึษา ใหมี้ความรู ้ความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตรสถานศกึษา  
      ๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศกึษา โดยการมีส่วนร่วมของผูมี้
สว่นไดส้ว่นเสยีทุกฝ่าย  
 ๒.๕ สง่เสรมิและสนับสนุนใหส้ถานศกึษาจดัหลกัสูตรเฉพาะดา้น  
 ๒.๖ สง่เสรมิการพัฒนาหลักสูตรการศกึษาตามอัธยาศัย  
 ๒.๗ สง่เสรมิและสนับสนุนใหค้รูออกแบบการเรยีนรูแ้ละจัดการเรยีนรูต้ามแนวปฏิรูป
กระบวนการเรยีนรูท้ี่เนน้ผู้เรยีนเป็นสำคัญ  
 ๒.๘ สง่เสรมิและสนับสนุนใหส้ถานศกึษา พัฒนาหลกัสตูรสถานศกึษา โดยใช้ข้อมูลจากการวจิัย
ในช้ันเรยีนและการนเิทศภายใน  
 ๒.๙ ดำเนนิการนเิทศ กำกับ ตดิตามการพัฒนาหลักสูตรการศกึษาข้ันพื้นฐานของสถานศกึษา 
และนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา 
 ๓. งานศึกษา ค้นคว้า วเิคราะห ์วจิัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรยีนรู ้ 
 ๓.๑ ศกึษาสภาพปัญหา งานวจิัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลกัสูตรและกระบวนการเรยีนรู ้ 
 ๓.๒ ดำเนนิการวจิัยการบรหิารหลักสูตรและกระบวนการเรยีนรู ้ 
 ๓.๓ สนับสนุนการศกึษา วเิคราะห ์วจิัย การพัฒนาหลกัสูตร และการจัดกระบวนการเรยีนรูข้อง
ครู ผู้บรหิารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง  
 ๓.๔ เผยแพรผ่ลงานการศกึษา วจิัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลกัสูตร และการพัฒนากระบวนการ
เรยีนรู ้ 
 ๓.๕ นำผลการวจิัยไปกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบรหิารหลกัสตูร และกระบวนการเรยีนรู ้
 ๔. ปฏิบัตงิานรว่มกันในลกัษณะองค์รวม การมีสว่นรว่ม การทำงานเป็นทมี และการบูรณาการงาน 
ภายในกลุม่นเิทศ ตดิตาม และประเมินผลการจดัการศกึษา 
 ๕. ปฏิบัตหินา้ทีร่ับผิดชอบนเิทศ ตดิตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรยีนรู ้การวัดและ
ประเมินผล ในกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย  และกลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ  ตลอดทัง้งานหรอืโครงการ
ที่เกี่ยวข้อง 
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 ๖. ปฏิบัตหินา้ที่นเิทศ ตดิตามโรงเรยีนในอำเภอเมืองมุกดาหาร ไดแ้ก่ เครอืข่ายคำอาฮวนดงเย็นพัฒน
ศึกษา จำนวน ๑๗  โรงเรียน และเครือข่ายเมืองน้ำทิพย์ จำนวน ๑๗ โรง เครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ 
จำนวน ๑๗ โรงเรยีน  รวม ๕๒ โรงเรยีน 
 ๗. รับผิดชอบโรงเรยีนเด็กพิเศษเรยีนรว่ม  
        ๘. สง่เสรมิและพัฒนาดา้นทักษะกระบวนการคิด และการนำศาสตร์พระราชาใช้  
 ๙. รับผิดชอบโครงการสะเต็มศกึษา (STEM Education)  
        ๑๐. รับผิดชอบกจิกรรมลดเวลาเรยีนเพ่ิมเวลารู้ Active Learning  
 ๑๑. รบัผิดชอบโครงการสง่เสรมินสิัยรกัการอ่าน และพัฒนาหอ้งสมุดโรงเรยีนใหมี้ชีวติ 
    ๑๒. รับผิดชอบโครงการพัฒนาการอ่าน การเขียนเพื่อการสื่อสาร ตามแนวประเมินนานาชาต ิ(PISA) 
        ๑๓. ปฏิบัตงิานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
๒. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา 

  ๑. นายถาวร  บัณฑิตเสน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติ
หน้าที ่หัวหน้ากลุ ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยพิจารณา 
กลั่นกรองงาน ดูแลใหค้ำปรกึษา ตดิตามการปฏิบัตงิานของศกึษานเิทศก์ในกลุม่งาน และปฏิบัตงิาน ดังนี้  
 ๑. งานสง่เสรมิ พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา  
 ๑.๑. ศกึษา ความตอ้งการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยทีางการศกึษา  
 ๑.๒. ดำเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื ่อต้นแบบของหน่วยงานเพื่อ
สนับสนุนช่วยเหลอืตามความตอ้งการของสถานศกึษา  
 ๑.๓. ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม  
และเทคโนโลย ี 
 ๑.๔. นเิทศตดิตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยทีาง การศกึษา เพื่อ
นำผลมาปรับปรุงและพัฒนาใหมี้ประสทิธภิาพ  
 ๑.๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยทีางการศกึษา  
 ๑.๖. เผยแพรป่ระชาสัมพันธก์ารพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยทีางการศกึษา 

 ๒. งานศึกษาค้นคว้า วเิคราะห ์วจิัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยทีางการศกึษา  
 ๒.๑. ศกึษา ค้นคว้า วเิคราะห ์วจิัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยทีางการ
ศกึษา  
 ๒.๒. วจิัยเพื่อพัฒนาสื่อตน้แบบ นวัตกรรมและเทคโนโลย ีทางการศกึษาใหส้อดคลอ้งกับความ
ตอ้งการของสถานศกึษา  
 ๒.๓. สง่เสรมิ สนับสนุน ใหส้ถานศกึษาทีด่ำเนนิการ ศกึษา วเิคราะห์ วจิัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยทีางการศกึษา ไดมี้โอกาสแลกเปลี่ยนผลการวเิคราะห์ วจิัย นำไปใช้ และเผยแพร่สื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยทีางการศกึษา 

  ๓. ปฏิบัตงิานรว่มกันในลกัษณะองค์รวม การมีสว่นรว่ม การทำงานเป็นทมี และการบูรณาการงาน 
ภายในกลุม่นเิทศ ตดิตาม และประเมินผลการจดัการศกึษา 
 ๔. ปฏิบัตหินา้ทีร่ับผิดชอบนเิทศ ตดิตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรยีนรู ้การวัดและ
ประเมินผล ในกลุม่สาระกลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลย ีตลอดทัง้งานหรอื
โครงการที่เกีย่วข้อง 
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 ๕. ปฏิบัตหินา้ทีน่เิทศ ตดิตามโรงเรยีนในเขตอำเภอดงหลวง ไดแ้ก่ เครอืข่ายดงหลวง จำนวน ๑๔ 
โรงเรยีน  และเครอืข่ายหวา้นใหญ่ จำนวน ๑๕ โรงเรยีน รวม  ๒๙ โรงเรยีน  
 ๖. รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม (DLTV) และ DLIT 
 ๗. รับผิดชอบโครงการกจิกรรมที่สนองกลยุทธแ์ละนโยบาย สพฐ. โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
เพื่อการจดัการเรยีนการสอน 
 ๘. ปฏิบัตงิานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  ๒. นางประยูรรัตน์  เดชประมวลพล ตำแหนง่ศกึษานเิทศก์ วทิยฐานะศกึษานเิทศก์ชำนาญการพิเศษ 
ปฏิบัตงิานแทนหัวหนา้กลุม่งานสง่เสรมิและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา คนที่ ๑ กรณี
ที่หัวหนา้กลุม่ไม่อยูห่รอื ไม่สามารถปฏิบัตหินา้ที่ได ้ รับผิดชอบงานและปฏิบัตหิน้าที่ ดังนี้  
 ๑. งานสง่เสรมิ พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา  
 ๑.๑. ศกึษา ความตอ้งการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยทีางการศกึษา  
 ๑.๒. ดำเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื ่อต้นแบบของหน่วยงานเพื่อ
สนับสนุนช่วยเหลอืตามความตอ้งการของสถานศกึษา  
 ๑.๓. สง่เสรมิและพัฒนาครู ผู้บรหิาร ใหมี้ความรู ้ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม  
และเทคโนโลย ี 
 ๑.๔. นเิทศตดิตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยทีาง การศกึษา      
เพื่อนำผลมาปรับปรุงและพัฒนาใหมี้ประสทิธภิาพ  
 ๑.๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยทีางการศกึษา  
 ๑.๖. เผยแพรป่ระชาสัมพันธก์ารพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยทีางการศกึษา 

 ๒. งานศึกษาค้นคว้า วเิคราะห ์วจิัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยทีางการศกึษา  
 ๒.๑. ศกึษา ค้นคว้า วเิคราะห ์วจิัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลย ีทาง
การศกึษา  
 ๒.๒. วจิัยเพื่อพัฒนาสื่อตน้แบบ นวัตกรรมและเทคโนโลย ีทางการศกึษาใหส้อดคลอ้งกับความ
ตอ้งการของสถานศกึษา  
 ๒.๓. สง่เสรมิ สนับสนุน ใหส้ถานศกึษาทีด่ำเนนิการ ศกึษา วเิคราะห ์วจิัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยทีางการศกึษา ไดมี้โอกาสแลกเปลี่ยนผลการวเิคราะห์ วจิัย นำไปใช้ และเผยแพรส่ื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยทีางการศกึษา 

  ๓. ปฏิบัตงิานรว่มกันในลกัษณะองค์รวม การมีสว่นรว่ม การทำงานเป็นทมี และการบูรณาการ 
งานภายในกลุม่นเิทศ ตดิตาม และประเมินผลการจัดการศกึษา 
  ๔. ปฏิบัตหินา้ทีร่ับผิดชอบนเิทศ ตดิตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรยีนรู ้การวัดและ
ประเมินผล ในกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย และงานหรอืโครงการที่เกี่ยวข้อง 
  ๕. ปฏิบัตหินา้ทีน่เิทศ ตดิตามโรงเรยีนในเขตอำเภอเมือง ไดแ้ก ่เครอืข่ายคำอาฮวนดงเย็นพัฒน
ศกึษา จำนวน ๑๗ โรงเรยีน  
  ๖. รับผิดชอบโครงการกจิกรรมทีส่นองกลยุทธแ์ละนโยบาย สพฐ. โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลย ี
เพื่อการจดัการเรยีนการสอ 
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  ๗. รับผิดชอบโครงการพัฒนาการเรยีนการสอนภาษาไทย (วันภาษาไทย,รักษภ์าษาไทย) 
การอ่านรูเ้รื่อง (PISA) และสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน 
  ๘. รับผิดชอบโครงการสง่เสรมินสิัยรกัการอ่าน และพัฒนาหอ้งสมุดโรงเรยีนใหมี้ชีวติ 
      ๙. รับผิดชอบโครงการพัฒนาการอ่าน การเขียนเพื่อการสื่อสาร ตามแนวประเมินนานาชาต ิ(PISA) 
  ๑๐. ปฏิบัตงิานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  ๓. นายอดศิร ก้อนคำ ตำแหนง่ ศกึษานเิทศก ์ ปฏิบัตงิานแทนหัวหนา้กลุม่งานสง่เสรมิและพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา คนที ่๒ กรณทีีห่ัวหนา้กลุม่ไม่อยูห่รอื ไม่สามารถปฏิบัตหินา้ที่ได ้ 
รับผิดชอบงานและปฏิบัตหินา้ที่ ดังนี้  
 ๑. งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา  
 ๑.๑. ศกึษา ความตอ้งการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยทีางการศกึษา  
 ๑.๒. ดำเนนิการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลย ีรวมทัง้สื่อตน้แบบของหนว่ยงานเพื่อ
สนับสนุนช่วยเหลอืตามความตอ้งการของสถานศกึษา  
 ๑.๓. สง่เสรมิและพัฒนาครู ผู้บรหิาร ใหมี้ความรู ้ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม  
และเทคโนโลย ี 
 ๑.๔. นเิทศตดิตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยทีาง การศกึษา  
เพื่อนำผลมาปรับปรงุและพัฒนาใหมี้ประสทิธภิาพ  
 ๑.๕. ประสานความรว่มมือกับหนว่ยงานภาครัฐและเอกชนในการสง่เสรมิการใช้สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยทีางการศกึษา  
 ๑.๖. เผยแพรป่ระชาสัมพันธก์ารพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยทีางการศกึษา 
       ๒. รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม (DLTV) และ DLIT 
     ๓. รับผิดชอบโครงการการอบรมเชิงปฏิบัตกิารการผลติสื่ออิเล็กทรอนกิสใ์นการจดัการเรยีนรู ้ 
เพื่อยกระดับคุณภาพการเรยีนการสอน 
 ๔. ปฏิบัตหินา้ทีร่ับผิดชอบนเิทศ ตดิตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรยีนรู ้การวัดและ
ประเมินผล ในกลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ตลอดทัง้งานหรอืโครงการที่เกี่ยวข้อง 
        ๕. รับผิดชอบโครงการโรงเรยีนคุณภาพประจำตำบล ,โรงเรยีนประชารัฐ (โรงเรยีนแม่เหล็ก),สื่อ 
แหลง่เรยีนรู ้สื่อพระเทพฯ  
        ๖. รับผิดชอบโครงการจัดการเรยีนการสอนทางไกลสื่อสาร ๒ทาง โรงเรยีนในโครงการกอง
ทุนการศกึษา 
        ๗. ปฏิบัตหินา้ที่นเิทศ ตดิตามโรงเรยีนในเขตอำเภอดงหลวง ไดแ้ก่ ไดแ้ก ่เครอืข่ายดงหลวงตอนบน 
จำนวน ๑๕ โรงเรยีน และรว่มรับผิดชอบเครอืข่ายหนองสูงและคีรวีงศกึษา ๑๙ โรงเรยีน รวม  ๓๔ 
โรงเรยีน 
        ๘. รับผิดชอบระบบข้อมูลสารสนเทศและการบรหิารงานของกลุม่ ประสานการดำเนนิงาน
ประชาสัมพันธ ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุม่ใหค้ร ูบุคลากรทางการศกึษา และประชาชนท่ัวไปทราบ 
       ๙. จดัทำ พัฒนา ดูแลเว็บไซตข์องกลุม่นเิทศฯ และสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา 
    ๑๐. ปฏิบัตงิานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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๓. กลุ่มงานนเิทศ ตดิตามและประเมนิผลระบบบริหารและการจัดการศกึษา 

 ๑. นางทวิกา  บำรุงสวัสดิ์  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติ
หน้าที ่หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา โดยพิจารณา 
กลั่นกรองงาน ดูแลใหค้ำปรกึษา ติดตามการปฏิบัตงิานของศกึษานเิทศก์ในกลุม่งาน และปฏิบัตงิาน ดังนี้  
 ๑. งานสง่เสรมิและพัฒนาระบบการนเิทศและการจัดกระบวนการเรยีนรู ้ 
 ๑.๑. รวบรวม จัดทำ ระบบข้อมูลสารสนเทศเกี ่ยวกับพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัด
กระบวนการเรยีนรู้  
 ๑.๒. ศกึษาสภาพปัญหา ความตอ้งการ ของการนเิทศและการจัดกระบวนการเรยีนรู ้ 
 ๑.๓. จัดทำแผนการสง่เสรมิและพัฒนาระบบการนเิทศ และการจัดกระบวนการเรยีนรู้  
 ๑.๔. ดำเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและโครงการเป็นฐาน ๔ รูปแบบ  ได้แก่ Area 
Based , School network , Roving team ,ทมีบรหิารเขตพื้นที ่ 
 ๑.๕. จัดทำสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ที่ประสบผลสำเร็จ 

  ๒. งานนเิทศ ตดิตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบรหิารและการจดัการศกึษาข้ันพื้นฐานของ
สถานศกึษา 
 ๒.๑. จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนเิทศและตดิตามการบรหิารและการจัด  
การศกึษาข้ันพื้นฐานของสถานศกึษา  
 ๒.๒. ศกึษาวเิคราะหแ์ละจัดทำเกณฑ์ ดัชนช้ีีวัดความสำเร็จ ในการบรหิารและการจดั  
การศกึษา  
 ๒.๓. ดำเนนิการนเิทศ ตดิตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบรหิารและการจัดการศกึษา 
ข้ันพื้นฐานของสถานศกึษา  
 ๒.๔. สรุปผลการนเิทศ ตดิตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจดัทำรายงานเผยแพร ่

 ๓. งานศึกษาค้นคว้า วเิคราะห ์วจิัย การพัฒนาระบบบรหิารและการจัดการศกึษา  
 ๓.๑. ศกึษา ค้นคว้า วเิคราะหส์ภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบรหิารและการจดัการศกึษา  
 ๓.๒. ดำเนนิการวจิัยเกี่ยวกบัการพัฒนาระบบบรหิารและการจดัการศกึษา การพัฒนาระบบ
บรหิารและการจัดการศกึษา การนเิทศ ตดิตามประเมินผล การพัฒนาเครอืข่ายการนเิทศ  
 ๓.๓. สนับสนุน สง่เสรมิ และเผยแพรก่ารวเิคราะห์ วจิัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ การบรหิาร
และการจัดการศกึษา  
 ๔. ปฏิบัตงิานรว่มกันในลกัษณะองค์รวม การมีสว่นรว่ม การทำงานเป็นทมี และการบูรณาการงาน 
ภายในกลุม่นเิทศ ตดิตาม และประเมินผลการจดัการศกึษา 
  ๕. ปฏิบัตหินา้ทีร่ับผิดชอบพัฒนาคร ูผู้บรหิารเกี่ยวกับหลักสูตรการศกึษาระดับปฐมวัย 
กระบวนการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้การวัดและประเมินผลพัฒนาการ ตอลดทัง้นเิทศ ตดิตาม และวเิคราะห์ 
วจิัยพัฒนาการจัดการศกึษาระดับปฐมวัย 
 ๖. ปฏิบัตหินา้ที่นเิทศ ตดิตามโรงเรยีนในเขตอำเภอคำชะอี ไดแ้ก่ เครอืข่ายคำชะอีคำบก  ๑๑  โรง 
คำชะอีกา้วหนา้ ๑๐  โรง และ คำชะอีศกึษาพัฒน ์ ๑๒  โรงจำนวน  ๓๓  โรงเรยีน  
 ๗. รับผิดชอบโครงการโรงเรยีนตน้แบบ PLC, BBL, PBL, Jittasuksa   
     ๘. รับผิดชอบโครงการบา้นวทิยาศาสตรน์อ้ย ประเทศไทย ,  
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        ๙. รับผิดชอบโครงการสะเต็มศกึษาระดับปฐมวัย (STEM) การพัฒนาภาษาเพื่อการสื่อสารเด็ก
ปฐมวัย 
            การสง่เสรมิรักการอ่านในเดก็ปฐมวัย 
 ๑๐ .รับผิดชอบโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ ,  เขตคุณธรรม  
     ๑๑. รบัผิดชอบจัดทำคู่มือ แผนนิเทศ /ปฏิทนิและรายงานการนเิทศ  
     ๑๒. ปฏิบัตงิานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 ๒. นางเณริศรา   ว่องไว   ตำแหนง่ศกึษานเิทศก ์วทิยฐานะศกึษานเิทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติ
หนา้ที่ในกลุม่งานนเิทศ ตดิตามและประเมินผลระบบบรหิารและการจดัการศกึษา กรณทีี่หัวหนา้กลุม่ไม่อยู่
หรอื ไม่สามารถปฏิบัตหินา้ที่ได้  รับผิดชอบงานและปฏิบัตหินา้ที ่ดังนี้  
 ๑. งานสง่เสรมิสนับสนุนเครือข่ายการนเิทศของเขตพื้นที่การศกึษาสถานศกึษา หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง
และชุมชน 
 ๑.๑. ประสานการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกบัเครอืข่ายการนเิทศในเขตพื้นที่การศกึษา  
 ๑.๒. จัดทำแผนการสง่เสรมิสนับสนุนเครอืข่ายการนเิทศในเขตพื้นที่การศกึษาและ สถานศกึษา  
 ๑.๓. ดำเนนิการและรว่มมือกบัหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครอืข่ายการนเิทศ ในรูปแบบตา่ง ๆ  
ที่หลากหลาย  
 ๑.๔. จัดทำสรุปรายงาน และเผยแพรเ่ทคนคิ วิธกีาร สือ่ เครื่องมือ หรอืรูปแบบ เครอืข่าย 
การนเิทศ 

 ๒. งานศกึษาค้นคว้า วเิคราะห ์วจิัย การพัฒนาระบบบรหิารและการจัดการศกึษา  
 ๒.๑. ศกึษา ค้นคว้า วเิคราะหส์ภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบรหิารและการจดัการศกึษา  
 ๒.๒. ดำเนนิการวจิัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบรหิารและการจัดการศกึษา การพัฒนาระบบ
บรหิารและการจัดการศกึษา การนเิทศ ตดิตามประเมินผล การพัฒนาเครอืข่ายการนเิทศ  
 ๒.๓. สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพรก่ารวเิคราะห ์วจิัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ การบรหิาร
และการจัดการศกึษา  
 ๓. ปฏิบัตงิานรว่มกันในลกัษณะองค์รวม การมีสว่นรว่ม การทำงานเป็นทมี และการบูรณาการงาน 
ภายในกลุม่นเิทศ ตดิตาม และประเมินผลการจดัการศกึษา 
  ๕. ปฏิบัตหินา้ทีร่ับผิดชอบนเิทศ ตดิตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรยีนรู ้การวัดและ
ประเมินผล ในกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) และสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี
  ๖. ปฏิบัตหินา้ที่รับผิดชอบพัฒนาครู ผู้บรหิารเกี่ยวกับหลักสูตรการศกึษาภาษาตา่งประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) กระบวนการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้การวัดและประเมินผลพัฒนาการ ตลอดทัง้นเิทศ 
ตดิตาม และวเิคราะห ์วจิัยพัฒนาการจัดการศกึษา 
  ๗. ปฏิบัตหินา้ทีน่เิทศ ตดิตามโรงเรยีนในเขตอำเภอเมืองมุกดาหาร ไดแ้ก ่เครอืข่ายดอนตาล 
จำนวน ๑๐ โรง เครอืข่ายภูสระดอกบัว  ๑๑  โรง และเครอืข่ายภูผาเทบิพัฒนา ๑๕ โรง จำนวน ๓๖  
โรงเรยีน   
    ๘. รับผิดชอบโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ , PLC, เขตคุณธรรม 
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  ๙. รับผิดชอบโครงการการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ , Boot Camp, EBE, Peer Center  
      ๑๐. รับผิดชอบจัดทำคู่มือ แผนนเิทศ /ปฏิทนิและรายงานการนเิทศ  
  ๑๑. ปฏิบัตงิานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
๔. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนเิทศการศกึษา 

 ๑. นางกรรณิการ์ บัณฑิตเสน ตำแหนง่ศกึษานเิทศก ์วทิยฐานะศกึษานเิทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติ
หนา้ที่หัวหนา้กลุม่งานเลขานกุารคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนเิทศการศกึษา โดย
พิจารณา กลั่นกรองงาน ดูแลใหค้ำปรกึษา ตดิตามการปฏิบัตงิานของศกึษานเิทศก์ในกลุม่งาน และ
ปฏิบัตงิาน ดังนี้  
 ๑. งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ  
 ๑.๑ ดำเนนิการใหมี้ฐานข้อมูลดา้นวชิาการ บรหิารงานบุคคล บรหิารงบประมาณ และบริหารงาน
ท่ัวไป ของเขตพื้นที่การศกึษา  
 ๑.๒ รวบรวม วเิคราะห ์และบันทกึข้อมูลทางดา้นวชิาการ ดา้นบรหิารงานบุคคล ดา้นบรหิารงาน
งบประมาณ และดา้นบรหิารงานท่ัวไป ในระบบฐานข้อมูล  
 ๑.๓ ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลใหเ้ป็นปัจจุบัน  
 ๑.๔ เผยแพรข้่อมูลในระบบเครอืข่ายและ Internet  
 ๑.๕ รายงานผลการวิเคราะห์ ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลและ
นเิทศการศกึษาของเขตพื้นที่การศกึษา 
 ๒. งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศกึษา  
 ๒.๑. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที ่เกี ่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาใน เขตพื้นที่
การศกึษา  
 ๒.๒. จัดทำแผนยุทธศาสตรก์ารตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศกึษา  
 ๒.๓. เสนอแผนยุทธศาสตรต์อ่คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศกึษา  
 ๒.๔. ประสานงานกับคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศกึษา  
เพื่อดำเนนิการตามแผน 
 ๓. งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศกึษา  

 ๓.๑ รวบรวม ประมวล วเิคราะหข้์อมูลจากเครื่องมือการนเิทศ ตดิตาม และประเมินผล การ
บรหิารและการจัดการศกึษา  
 ๓.๒ จัดทำสรปุและรายงานผลการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศกึษาตอ่
คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนเิทศการศกึษา 
 ๓.๔  ประสานกับคระกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการนเิทศการศกึษา เพื่อ
ดำเนนิการตามแผน 
 ๔. ปฏิบัตหินา้ทีร่ับผิดชอบ นเิทศ  ตดิตามการพัฒนาคุณภาพการจดัการศกึษาดา้นการพัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรยีนรู ้การวัดและประเมินผล ของกลุม่สาระการเรยีนรูคฺ้ณติศาสตร์และงานหรือ
โครงการที่เกีย่วข้อง 
 ๕. ปฏิบัตหินา้ทีน่เิทศ ตดิตามโรงเรยีนในเขตอำเภอดอนตาล ไดแ้ก่ เครอืข่ายหว้านใหญ่  ๑๕  โรง 
เครอืข่ายดงหลวงลา่ง  จำนวน ๑๔ โรง  รวมจำนวน ๒๙ โรง  
        ๖. รับผิดชอบโครงการ การประชุมเลขานกุารคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นเิทศการศกึษา การจัดทำแผนและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจดัการศกึษา การประชุมในกลุม่
นเิทศ สวัสดคุีณครูหรอื ผอ.เขตพบเพื่อนครู การสอบอัจฉรยิภาพทางคณติศาสตร ์การแข่งขันทักษะ
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วชิาการระดับนานาชาติ ทักษะการคิดเลขเร็ว โครงการพัฒนาการคิดข้ันสูงทางคณติศาสตรข์อง
มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
 ๗. วเิคราะห์ วจิัยผลการพัฒนาคุณภาพการจดัการศกึษาของเขตพื้นทีก่ารศกึษาเพื่อเป็นสารสนเทศ
ในการพัฒนาคุณภาพการจดัการศกึษาของเขตพื้นที่ตอ่ไป 
 
๕. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศกึษา 

   ๑. นายเสถยีร  ถิ่นมกุดา  ตำแหนง่ศกึษานเิทศก ์วทิยฐานะศกึษานเิทศก์ชำนาญการพิเศษ 
ปฏิบัตหินา้ทีห่ัวหนา้กลุม่งานสง่เสรมิพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศกึษา โดยพิจารณา กลัน่กรอง
งาน ดแูลใหค้ำปรกึษา ตดิตามการปฏิบัตงิานของศกึษานเิทศก์ในกลุม่งาน ดงันี้  
 ๑. งานสง่เสรมิการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา  

  ๑.๑ ศกึษาระบบหลกัเกณฑ์ วธิีการ การประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
ตลอดจนกฎเกณฑ์ ระเบยีบที่เกี่ยวข้อง  

  ๑.๒  ศกึษา ค้นคว้า หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐาน
การศกึษา แลว้นำมาวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบกับมาตรฐานการศกึษาชาตแิละระดับเขตพื้นที ่การศกึษา  

  ๑.๓ สง่เสรมิและสนบัสนนุใหส้ถานศกึษาสรา้งความตระหนัก ความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและการประกนัคุณภาพการศกึษาแก่บุคลากรทุกคน  

  ๑.๔ สง่เสรมิและสนบัสนนุใหส้ถานศกึษากำหนดมาตรฐานระดับสถานศกึษา ให้
สอดคลอ้งกับสภาพแวดลอ้มและความตอ้งการของชุมชน /ทอ้งถิน่ รวมทัง้การกำหนดตัวบง่ช้ีและเกณฑใ์น
การแปลผลและตัดสนิการผ่านมาตรฐานพรอ้มทัง้จัดใหมี้การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ระหวา่งสถานศกึษาดว้ยกัน  

  ๑.๕ รว่มกำหนดกลยุทธใ์นการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพทัง้ระดับเขตพื้นที่
การศกึษา และระดับสถานศกึษา  

  ๑.๖  สง่เสรมิใหส้ถานศกึษาจัด สรา้ง ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา โดย
มีหลักการและแนวคิดอยูบ่นพื้นฐานการปรับปรงุพัฒนา  

  ๑.๗ นเิทศ ตดิตาม การจดั สรา้ง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศกึษา 
  ๒. งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศกึษา  

  ๒.๑. จัดทำระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศกึษา ระดบัเขตพื้นที่
การศกึษา  

   ๒.๒ นเิทศ สถานศกึษา เพื่อใหส้ามารถดำเนนิการประเมินผล  และตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศกึษาโดยการประเมินตนเอง  

  ๒.๓ รว่มกับสถานศกึษาวเิคราะหผ์ลการประเมินเพื่อหาจุดพัฒนาและนำมาเป็น
แนวทางในการปรับปรงุสถานศกึษาที่ยังไม่ไดม้าตรฐานตามเกณฑ ์ 
  ๒.๔ จัดตัง้คณะทำงานเพื่อรับผิดชอบและใหค้วามช่วยเหลอืสถานศกึษาที่ยังไม่ได้
มาตรฐานตามเกณฑอ์ยา่งเป็นระบบ  
  ๒.๕ จัดตัง้คณะกรรมการระดับเขตพื้นทีก่ารศกึษา ดำเนนิการตรวจสอบ วเิคราะห์ 
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา เพื่อกำหนดนโยบายในการพัฒนาการประกัน คุณภาพภายใน
สถานศกึษา  
  ๒.๖ รวบรวม SAR และจัดทำระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศกึษา  
  ๒.๗ จัดทำเอกสารเผยแพรต่ัวอยา่งสถานศกึษาที่ผ่านเกณฑก์ารประเมินมาตรฐาน  
จากคณะกรรมการระดบัเขตพื้นที่การศกึษา  
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  ๒.๘ นเิทศ ตดิตาม กำกับ สถานศกึษาทุกแหง่ใหไ้ดม้าตรฐานตามเกณฑ์ 
  ๓. ปฏิบัตหินา้ทีร่ับผิดชอบนเิทศ ตดิตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรยีนรู ้การ
วัดและประเมินผล ในกลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ และงานหรอืโครงการที่เกี่ยวข้อง 
  ๔. ปฏิบัตหินา้ทีน่เิทศ ตดิตามโรงเรยีนในเขตอำเภอเมือง ไดแ้ก ่เครอืข่ายดอนตาล จำนวน  
๑๐ โรง เครอืข่ายภูสระดอกบัว  ๑๑  โรง และเครอืข่ายภูผาเทบิพัฒนา ๑๕ โรง จำนวน ๓๖  โรงเรยีน 
  ๕. รับผิดชอบโครงการประกันคุณภาพภายนอก และโครงการเศรษฐกจิพอเพียง 
  ๖. รับผิดชอบโปรแกรม QAMS ,การรายงาน SAR, โรงเรยีนมาตรฐานสากล,  
  ๗. ปฏิบัตงิานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
  ๒. นายคมกริช  ไชยทองศรี ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
รับผิดชอบงานและปฏิบัตหินา้ที่ ดังนี้ 
  ๑. งานสง่เสรมิและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศกึษา  
   ๑.๑. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดทำรายงาน การประเมนิ
ตนเองของสถานศกึษา  
   ๑.๒. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศกึษา  
   ๑.๓. ประสานงานกับสถานศกึษาที่มีความพรอ้มรับการประเมินภายนอก เพื่อเสนอ รายช่ือ
สถานศกึษาตอ่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา (สมศ.)  
   ๑.๔. ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
เม่ือถงึกำหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศกึษา  
   ๑.๕. ประสาน ตดิตามผลการประเมินภายนอก เพื่อนำมาใช้ประโยชนใ์นการจัด การศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 
  ๒. งานการศึกษา ค้นคว้า วเิคราะห ์วจิัย มาตรฐานและการประกัน คุณภาพการศกึษา  
   ๒.๑ ศกึษา วเิคราะห ์วจิัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก สถานศึกษา
ของแต่ละหน่วยงาน  
   ๒.๒ ส่งเสริม สนับสนุนและหรือร่วมกับสถานศึกษาดำเนินการวิจัยมาตรฐานและ การ
ประกันคุณภาพการศกึษา  
   ๒.๓ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานำผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศกึษามาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา  
   ๒.๔ รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศกึษา  
   ๒.๕ นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ สถานศกึษา
และนำผลมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 
  ๓. ปฏิบัตหินา้ที่รับผิดชอบนเิทศ ตดิตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรยีนรู ้การวัดและ
ประเมินผล ในกลุม่สาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาพลศกึษาและกจิกรรมพัฒนาผู้เรยีน,กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคม
ศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม และงานหรอืโครงการที่เกี่ยวข้อง 
  ๔. ปฏิบัติหน้าที ่นิเทศ ติดตามโรงเรียนในเขตอำเภอหนองสูง ได้แก่ เครือข่ายเมืองหนองสูง 
จำนวน  ๘ โรงเรยีน และเครอืข่ายคีรวีงศกึษา จำนวน  ๑๑ โรงเรยีน และรว่มรับผิดชอบเครอืข่ายดงหลวง
ตอนบน ๑๕ โรงรวม ๓๔ โรงเรยีน 
  ๕. โครงการโรงเรยีนสุจรติ และเขตสุจรติ  
  ๖. รับผิดชอบโครงการประกันคุณภาพภายนอก และโครงการเศรษฐกจิพอเพียง 
  ๗. รับผิดชอบโปรแกรม QAMS ,การรายงาน SAR, โรงเรยีนมาตรฐานสากล,  
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  ๘. จัดทำระบบสารสนเทศ ข้อมูลข่าวสารกลุ่มนิเทศ ป้าย/บอรด์การนิเทศ, วิจัย, ข่าวสารกลุ่ม
นเิทศ(สารการพัฒนาคุณภาพการศกึษา) 
     ๙. ปฏิบัตงิานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
๖. กลุ่มงานวัดและประเมนิผลการศกึษา  
 
 ๑. นางฉวีวรรณ  มีสติ  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษามุกดาหาร ปฏิบัตหินา้ที่หัวหนา้กลุม่งานวัดและประเมินผลการศกึษา โดยพิจารณา 
กลั่นกรองงาน ดูแลใหค้ำปรกึษา ตดิตามการปฏิบัตงิานของศกึษานเิทศก์ในกลุม่งาน และปฏิบัตงิาน ดังนี้  

๑. งานสง่เสรมิการวัดและประเมินผลการศกึษา  
   ๑. สง่เสรมิใหค้รูพัฒนาตนเอง โดยศกึษาหาความรูเ้กีย่วกับวธิกีารวัดผล และประเมินผล

การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศัย  
   ๒. สง่เสรมิและพัฒนาผู้บรหิาร ครูใหใ้ช้วธิกีารทีห่ลากหลายในการวัดและประเมินผลใน

สถานศกึษา    ทัง้การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศัย  
   ๓. ศกึษา วเิคราะห ์รูปแบบ วธิกีารในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผลใน

สถานศกึษาทัง้การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศัย  
   ๔. จดัทำคู่มือการวัดผล เทยีบโอนผลการศกึษาสำหรบัการศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ 

และการศกึษาตามอัธยาศัย 
๒. งานสง่เสรมิและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศกึษา  
   ๑. รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศกึษา  
   ๒. ศกึษา วเิคราะห ์เครื่องมือวัดผลและประเมินผลทีมี่ผู้จัดทำแลว้ คัดเลอืกให ้เหมาะสมกับเขต

พื้นที่การศกึษาและสถานศกึษา  
   ๓. จดัประชุมเชิงปฏิบัตกิารการจดัทำและพัฒนาเครือ่งมือวัดและประเมินผลให ้ครอบคลุมดา้น

ตอ่ไปนี้  
๓.๑ เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุม่สาระการเรยีนรู ้๘ กลุม่สาระ  
๓.๒ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกจิกรรมพัฒนาผู้เรยีน  
๓.๓ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจรงิ  
๓.๔ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลกัษณะที่พึงประสงค์  
๓.๕ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิดวเิคราะห ์ 

และการเขียนสื่อความ  
   ๔. บรกิารเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศกึษาแก่สถานศกึษา 
๓. งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศกึษา  
   ๑. ศกึษา วเิคราะห ์แนวทาง ในการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศกึษา  
   ๒. ดำเนนิการ ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศกึษา  
   ๓. จดัทำรายงาน การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศกึษา  
   ๔. เผยแพรผ่ล การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศกึษา 
๔. งานทดสอบทางการศกึษา  
   ๑. ศกึษา วเิคราะห ์วจิัย เกี่ยวกับระบบ วธิีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลการศกึษา  
   ๒. วางแผนการทดสอบทางการศกึษา ใหค้รอบคลุมสาระการเรยีนรูทั้ง้ ๘ กลุม่สาระของ

หลักสูตรการศกึษาข้ันพื้นฐาน  
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   ๓. กำหนดแนวทางในการทดสอบทางการศกึษา ใหส้อดคลอ้งตามที่กระทรวงศกึษาธกิารและ
สถาบันทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาตกิำหนด  

   ๔. ประสานความรว่มมือกับสถาบันทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาต ิ 
   ๕. ดำเนนิการทดสอบทางการศกึษาและใหบ้รกิารสอบวัดความรู้ ความสามารถ ใหก้ับนกัเรยีน  
   ๖. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศกึษา  
   ๗. จดัสรา้งโปรแกรมเกบ็ข้อมูลคุณภาพการศกึษาของผู้เรยีนทุกกลุม่สาระการเรยีนรู ้
   ๘.ดำเนนิการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติ (O – NET) ช้ันประถมศกึษาปทีี่ ๖  

และช้ันมัธยมศกึษาปทีี่ ๓  
 ๔. ปฏิบัตงิานรว่มกันในลกัษณะองค์รวม การมีสว่นรว่ม การทำงานเป็นทมี และการบูรณาการงาน 
ภายในกลุม่งานวัดและประเมินผลการจัดการศกึษา 
 ๕. ปฏิบัตหินา้ทีร่ับผิดชอบนเิทศ ตดิตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรยีนรู ้การวัดและ
ประเมินผล ในกลุม่สาระการเรยีนรูส้ังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตลอดทัง้งานหรอืโครงการที่
เกี่ยวข้อง 
 ๖. ปฏิบัตหินา้ที่นเิทศ ตดิตามโรงเรยีนใน เครอืข่ายคำสรอ้ยนาอุดม จำนวน  ๑๐  โรงเรยีน  
เครอืข่ายรม่กกชัยพัฒนา  จำนวน  ๑๓ โรงเรยีน  และเครอืข่ายธารบังอ่ี จำนวน  ๑๐  โรงเรยีน  รวมทัง้สิ้น  
๓๓  โรงเรียน ๗. รับผิดชอบโครงการการสอนประวัตศิาสตร์ การพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม ๑๒ 
ประการ  
โรงเรยีนวถิพุีทธ การวัดประเมินผลตามหลกัสูตร 
         ๘. งานข้อมูลดเีดน่ของศกึษานเิทศก์ โรงเรยีน ผู้บรหิาร ครู และนักเรยีน 
     ๙. ปฏิบัตงิานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
๒. นางกิ่งแก้ว  ภูทองเงนิ ตำแหนง่ศกึษานเิทศก ์วทิยฐานะชำนาญการพิเศษ สำนกังานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษามุกดาหาร ปฏิบัตงิานแทนหัวหนา้กลุม่งานวัดและประเมินผล คนท่ี ๑ กรณทีี่
หัวหนา้กลุม่ ไม่อยูห่รอื ไม่สามารถปฏิบัตหินา้ที่ได ้ รับผิดชอบงานและปฏิบัตหินา้ที ่ดงันี้ 

๑. งานสง่เสรมิการวัดและประเมินผลการศกึษา  
   ๑. สง่เสรมิใหค้รูพัฒนาตนเอง โดยศกึษาหาความรูเ้กีย่วกับวธิกีารวัดผล และประเมินผล

การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศัย  
   ๒. สง่เสรมิและพัฒนาผู้บรหิาร ครูใหใ้ช้วธิกีารทีห่ลากหลายในการวัดและประเมินผลใน

สถานศกึษา    ทัง้การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศัย  
   ๓. ศกึษา วเิคราะห ์รูปแบบ วธิกีารในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผลใน

สถานศกึษาทัง้การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศัย  
   ๔. จดัทำคู่มือการวัดผล เทยีบโอนผลการศกึษาสำหรบัการศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ 

และการศกึษาตามอัธยาศัย 
๒. งานสง่เสรมิและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศกึษา  
   ๑. รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศกึษา  
   ๒. ศกึษา วเิคราะห ์เครื่องมือวัดผลและประเมินผลทีมี่ผู้จัดทำแลว้ คัดเลอืกให ้เหมาะสมกับเขต

พื้นที่การศกึษาและสถานศกึษา  
   ๓. จดัประชุมเชิงปฏิบัตกิารการจดัทำและพัฒนาเครือ่งมือวัดและประเมินผลให ้ครอบคลุมดา้น

ตอ่ไปนี้  
๓.๑ เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุม่สาระการเรยีนรู ้๘ กลุม่สาระ  
๓.๒ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกจิกรรมพัฒนาผู้เรยีน  
๓.๓ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจรงิ  
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๓.๔ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลกัษณะที่พึงประสงค์  
๓.๕ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิดวเิคราะห ์ 

และการเขียนสื่อความ  
   ๔. บรกิารเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศกึษาแก่สถานศกึษา 
๓. งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศกึษา  
   ๑. ศกึษา วเิคราะห ์แนวทาง ในการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศกึษา  
   ๒. ดำเนนิการ ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศกึษา  
   ๓. จดัทำรายงาน การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศกึษา  
   ๔. เผยแพรผ่ล การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศกึษา 
๔. งานทดสอบทางการศกึษา  
   ๑. ศกึษา วเิคราะห ์วจิัย เกี่ยวกับระบบ วธิีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลการศกึษา  
   ๒. วางแผนการทดสอบทางการศกึษา ใหค้รอบคลุมสาระการเรยีนรูทั้ง้ ๘ กลุม่สาระของ

หลักสูตรการศกึษาข้ันพื้นฐาน  
   ๓. กำหนดแนวทางในการทดสอบทางการศกึษา ใหส้อดคลอ้งตามที่กระทรวงศกึษาธกิารและ

สถาบันทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาตกิำหนด  
   ๔. ประสานความรว่มมือกับสถาบันทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาต ิ 
   ๕. ดำเนนิการทดสอบทางการศกึษาและใหบ้รกิารสอบวัดความรู้ ความสามารถ ใหก้ับนกัเรยีน  
   ๖. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศกึษา  
   ๗. จดัสรา้งโปรแกรมเกบ็ข้อมูลคุณภาพการศกึษาของผู้เรยีนทุกกลุม่สาระการเรยีนรู ้
   ๘. ดำเนนิการทดสอบทางการศกึษาและใหบ้รกิารสอบวัดความรู ้ความสามารถใหก้บันกัเรยีนใน

การจดัสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง (LAS) ในระดับช้ันประถมศกึษาปทีี่ ๒ ,๔,๕ และช้ันมัธยมศกึษาปทีี ่๑,๒ ทัง้
ในสังกัดและสงักดัอ่ืนตามที่ไดร้บัมอบหมาย 

    ๙. ดำเนนิการโครงการประเมินผลการศกึษา PISA ( Programme for International Student 
Assessment) ช้ันมัธยมศกึษาปทีี่ ๓ 
 ๕. ปฏิบัตงิานรว่มกันในลกัษณะองค์รวม การมีสว่นรว่ม การทำงานเป็นทมี และการบูรณาการงาน 
ภายในกลุม่งานวัดและประเมินผลการจัดการศกึษา 
 ๖. ปฏิบัตหินา้ที่รับผิดชอบพัฒนาครู ผู้บรหิารเกี่ยวกับหลักสูตรการศกึษาระดับปฐมวัย กระบวนการ
จัดกจิกรรมการเรยีนรู้ การวัดและประเมินผลพัฒนาการ ตอลดทัง้นเิทศ ตดิตาม และวเิคราะห์ วจิัย
พัฒนาการจดัการศกึษาระดับปฐมวัย 
 ๗. ปฏิบัตหินา้ทีร่ับผิดชอบนเิทศ ตดิตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรยีนรู ้การวัดและ
ประเมินผล ในกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ ตลอดทัง้งานหรอืโครงการที่เกี่ยวข้อง 
 ๘. ปฏิบัตหินา้ที่นเิทศ ตดิตามโรงเรยีนในเขตอำเภอคำชะอี  ไดแ้ก่ เครอืข่ายคำชะอีคำบก  ๑๑  โรง 
คำชะอีกา้วหนา้ ๑๐  โรง และ คำชะอีศกึษาพัฒน ์ ๑๒  โรงจำนวน  ๓๓  โรงเรยีน  
 ๙. รับผิดชอบโครงการการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ, BOOT Camp, EBE, Peer Center 
 ๑๐. รับผิดชอบโครงการบา้นวทิยาศาสตรน์อ้ย , LN 
        ๑๑. ดูแลระบบโปรแกรมการบริหารจัดการสถานศึกษา (School MIS) และการวัดประเมินผลตาม
หลักสูตร 
        ๑๒. งานข้อมูลดเีดน่ของศกึษานเิทศก์ โรงเรยีน ผู้บรหิาร ครู และนักเรยีน 
     ๑๓. ปฏิบัตงิานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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 ๓. นางทองพูล  งามขำ ตำแหน่งศกึษานเิทศก์ วทิยฐานะชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษามุกดาหาร ปฏิบัตงิานแทนหัวหนา้กลุม่งานวัดและประเมินผล คนที่ ๒ กรณทีี่หัวหนา้
กลุม่ไม่อยูห่รอื ไม่สามารถปฏิบัตหินา้ที่ได้  รับผิดชอบงานและปฏิบัตหินา้ที ่ดังนี้ 
 ๓.๑ งานสง่เสรมิการวัดและประเมินผลการศกึษา  
   ๓.๑.๑ สง่เสรมิใหค้รูพัฒนาตนเอง โดยศกึษาหาความรูเ้กี่ยวกับวธิกีารวัดผล และประเมินผล
การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศัย  
     ๓.๑.๒. สง่เสรมิและพัฒนาผู้บรหิาร ครูใหใ้ช้วธิกีารที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลใน
สถานศกึษา    ทัง้การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศัย  
     ๓.๑.๓. ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผลใน
สถานศกึษาทัง้การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศัย  
     ๓.๑.๔. จัดทำคู่มือการวัดผล เทยีบโอนผลการศกึษาสำหรับการศกึษาในระบบ การศกึษานอก
ระบบ และการศกึษาตามอัธยาศัย 
 ๓.๒ งานสง่เสรมิและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศกึษา  
     ๓.๒.๑. รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศกึษา  
     ๓.๒.๒. ศกึษา วเิคราะห ์เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดทำแลว้ คัดเลอืกให ้เหมาะสม
กับเขตพื้นที่การศกึษาและสถานศกึษา  
     ๓.๒.๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและพัฒนาเครื ่องมือวัดและประเมินผลให้ 
ครอบคลุมดา้นตอ่ไปนี้  
   ๓.๒.๓.๑ เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุม่สาระการเรยีนรู ้๘ กลุม่สาระ  
   ๓.๒.๓.๒ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกจิกรรมพัฒนาผู้เรยีน  
   ๓.๒.๓.๓ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจรงิ  
   ๓.๒.๓.๔ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
   ๓.๒.๓.๕ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการ
เขียนสื่อความ  
     ๓.๒.๔. บรกิารเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศกึษาแก่สถานศกึษา 
 ๓.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศกึษา  
     ๓.๓.๑. ศกึษา วเิคราะห ์แนวทาง ในการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศกึษา  
     ๓.๓.๒. ดำเนนิการ ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศกึษา  
     ๓.๓.๓. จัดทำรายงาน การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศกึษา  
     ๓.๓.๔. เผยแพรผ่ล การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศกึษา 
 ๓.๔ งานทดสอบทางการศึกษา  
     ๓.๔.๑. ศกึษา วเิคราะห ์วจิัย เกี่ยวกับระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลการศกึษา  
     ๓.๔.๒. วางแผนการทดสอบทางการศึกษา ใหค้รอบคลุมสาระการเรยีนรูทั้ง้ ๘ กลุม่สาระของ
หลักสูตรการศกึษาข้ันพื้นฐาน  
     ๓.๔.๓. กำหนดแนวทางในการทดสอบทางการศกึษา ใหส้อดคลอ้งตามที่กระทรวงศกึษาธกิาร
และสถาบันทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาตกิำหนด  
     ๓.๔.๔. ประสานความรว่มมือกับสถาบันทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาต ิ 
     ๓.๔.๕. ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาและใหบ้ริการสอบวัดความรู้ ความสามารถ ให้กับ
นักเรยีน  
     ๓.๔.๖. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศกึษา  
     ๓.๔.๗. จัดสรา้งโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศกึษาของผู้เรยีนทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
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  ๓.๔.๘  ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถให้กับ
นักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ทั้งใน
สังกัดและสังกัดอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  และดูแลการใช้ระบบโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูล NT- 
Access และโปรแกรมเช่ือมโยงการจัดสอบกับสถาบันทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาติ (EPCC) 
  ๓.๔.๙ ดำเนินการจัดสอบและประเมินความสามารถด้านการอ่าน  (Reading Test) ชั ้น
ประถมศกึษาปีที่ ๑ และดูแลการใช้ระบบโปรแกรมการวเิคราะหข้์อมูลผ่านโปรแกรม RT- Access เช่ือมโยง
การจัดสอบกับสถาบันทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาติ EPCC 
 ๓.๕ ปฏิบัติหน้าที่รับผดิชอบนิเทศติดตามและการพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผลในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตลอดทั้งงาน
โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 ๓.๖ ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศติดตามรงเรียนในเขตอำเภอนิคมคำสร้อย ได้แก่เครือข่ายคำ
สรอ้ยนาอุดม จำนวน  ๑๐  โรงเรยีน  เครอืข่ายรม่กกชัยพัฒนา  จำนวน  ๑๓ โรงเรยีน  และเครือข่ายธาร
บังอ่ี จำนวน  ๑๐  โรงเรยีน  รวมทัง้สิ้น  ๓๓  โรงเรยีน 
 ๓.๗ ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบโครงการ  ดังนี้  การสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ โครงการ
พัฒนาการคิดข้ันสูงของมหาวทิยาลัยขอนแก่น  โครงการแข่งขันวชิาการนานาชาติ การสอนประวิติศาสตร์  
การพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม ๑๒ ประการ โรงเรียนวถิพุีทธ  
 ๓.๘ งานข้อมูลดเีดน่ของศกึษานเิทศก ์โรงเรยีน ผู้บรหิาร ครู และนักเรยีน 
 ๓.๙ โครงการแข่งขันศลิปหัตถกรรมนักเรยีนระดับเขตพื้นที่ ระดับภูมิภาค และประเทศ 
 ๓.๑๐ โครงการโรงเรยีนสุจรติ และเขตสุจรติ 
 ๓.๑๑ โครงการพัฒนาการคิดข้ันสงู และโครงการพัฒนา STEMA ของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ๓.๑๒ ปฏิบัตงิานอ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
งานธุรการ กลุ่มนเิทศตดิตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา 

นางปาริชาต ิ พันพ่ัว ตำแหนง่เจา้พนกังานธรุการ ชำนาญงาน มีหนา้ที่รบัผิดชอบงานธรุการ  
กลุม่นเิทศตดิตามและประเมินผลการจดัการศกึษารับผิดชอบการปฏิบัตงิาน ดังนี้  

๑. งานสารบรรณของกลุม่นเิทศตดิตามและประเมินผลการจดัการศกึษา  
๑.๑ ลงทะเบยีนรับ–สง่หนังสอืทางราชการ ดูแลและพัฒนาการใช้โปรแกรม E-Filing และ  

Smart office  
๑.๒ จัดทำเอกสาร/จดัทำหนงัสอืเวยีน/หนังสอืเชิญประชุม/จัดทำวาระการประชุม/รายงาน   

การประชุมของกลุม่นเิทศตดิตามและประเมินผลการจดัการศกึษา  
๑.๓ ทำหนา้ที่ปฏิคมในการประชุมกลุม่นเิทศ/จองสถานที่ประชุม  
๑.๔ เสนอและตดิตามแฟ้มงาน เสนอตอ่ผู้อำนวยการกลุม่นเิทศ รองผู้อำนวยการ และ

ผู้อำนวยการสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา ตามลำดับ   
๑.๕ ออกเลขที่หนงัสอืรบั–สง่ พรอ้มสง่งานใหโ้รงเรยีนและหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง  
๑.๖ ดำเนนิการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุม่ และจดัทำบันทกึ/รายงานการประชุม  
๑.๗ รับผิดชอบการเบกิจ่ายพัสดุและดูแลการใช้วัสด ุครุภัณฑภ์ายในกลุม่ นเิทศตดิตาม

และประเมินผลการจดัการศกึษา  
๒. จัดทำข้อมูลข่าวสาร แผ่นพับ วารสารเพื่อประชาสัมพันธผ์ลงานของกลุม่นเิทศ ตดิตามและ 

ประเมินผลการจัดการศกึษา ใหส้ถานศกึษา บุคลากรทางการศกึษา ประชาชนท่ัวไปและ ผู้ที่มีสว่น
เกี่ยวข้องทราบ  

๓. ประสานงานกับกลุม่อ่ืนในสำนักงาน หนว่ยงานและสถานศกึษาในงานธุรการที ่เกีย่วข้อง  
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กับงานของกลุม่นเิทศตดิตามและประเมินผลการจัดการศกึษา  
 ๔. ประสานรับเอกสารหรอืหนังสอืของกลุม่นเิทศ และจดัทำหนังสอืแจง้/จัดสรร แจกจ่ายแก่
โรงเรยีนในสังกัดและหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๕. ใหบ้รกิารผู้มีตดิตอ่ประสานและทำหนา้ที่ปฏิคมในกลุม่งานนเิทศ และดูแลความเรยีบรอ้ยการ
เปดิ-ปดิไฟฟ้า เครื่องทำความเย็น เครื่องปรับอากาศ และเครื่องคอมพิวเตอร ์
 ๖. ปฏิบัตงิานอ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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ตอนที่ ๓ 

แนวปฏิบัตริาชการและการรายงานผลการปฏิบัตริาชการ 
 

แนวปฏิบตักิารปฏิบตัริาชการ 
 

เม่ือมาถงึสำนกังานใหล้งเวลาที่กลุม่อำนวยการ ช้ัน ๑ ของสานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษามุกดาหาร ไม่เกนิเวลา ๐๘.๓๐ น. และปฏิบัตงิานจนถงึเวลา ๑๖.๓๐ น.  

 
๑. การแต่งกาย 

การแตง่กายใหเ้ป็นไปตามที่สานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษามุกดาหาร กำหนด ดงันี้  
วันจันทร์        ชุดสกีาก ี 
วันอังคาร       ชุดผ้าไทย  
วันพุธ           ชุดกฬีา ออกกำลงักาย 
วันพฤหสับด ี  ชุดสุภาพ  
วันศุกร์         ชุดสุภาพ 
 

๒. การขออนุมัตไิปราชการ 

     การขออนุมัตไิปราชการและการลา 
   การขออนุญาตไปราชการ ใหบั้นทกึข้อความขออนุญาตไปราชการผ่านระบบ AMSS ผ่าน
ผู้บังคับบัญชาตามระบบ (ผู้อำนวยการกลุม่นเิทศฯ ใหค้วามเห็นชอบ  รองผู้อำนวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษามุกดาหาร และหรอืผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา
มุกดาหาร อนุญาต ตามลำดับ) 

ขออนุญาตไปปฏิบัตภิารกจินอกสำนักงาน 
การขออนุญาตไปปฏิบัตงิานนอกสำนกังานไม่เกนิ ๓ ช่ัวโมง ใหบั้นทกึในสมุดขออนุญาต

ของกลุม่นเิทศผ่านผู้อำนวยการกลุม่นเิทศฯ ในกรณทีี่ผู้อำนวยการกลุม่นเิทศฯ ไปราชการ ใหข้ออนุญาต
หัวหนา้กลุม่งานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหป้ฏิบัตหินา้ที่แทนตามลำดับ 
 
๓. การลาพักผ่อน 

การลาพักผ่อน ใหผู้้ประสงค์จะลาพักผ่อนเสนอใบลาพักผ่อนลว่งหนา้ โดยบันทกึข้อความขอ
อนุญาตลาพักผ่อนผ่านระบบ AMSS เจา้หนา้ทีจ่ะทำการตรวจสอบ แลว้ผ่านความเหน็ชอบจาก
ผู้อำนวยการกลุม่นเิทศฯ และเสนอขออนุญาตตอ่รองผู้อำนวยการสานักงานเขตพื้นที่การศกึษา
ประถมศกึษามุกดาหาร และผู้อำนวยการสานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษามุกดาหาร ตามลำดับ 
ซ่ึงจะตอ้งไดร้ับอนุญาตก่อนจงึหยุดพักผ่อนได ้กรณยีกเลกิวันลาพักผ่อนใหบั้นทกึ ตามแบบบันทกึเสนอ
ผ่านระบบ AMSS  
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๕. การเป็นผู้แทนไปร่วมงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

 

 
๔. การขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง 

ศกึษานเิทศกท์า่นใดมีความประสงค์ขอใช้รถยนตข์องทางราชการเพื่อเดนิทางไปราชการตา่งๆ ให้
บันทกึขออนุญาตใช้รถยนต ์ตามแบบฟอรม์ที่กลุม่อำนวยการกำหนด ผู้อำนวยการกลุม่อำนวยการเสนอขอ
อนุญาตจากผู้อำนวยการสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 
 
 
 

เม่ือสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษามุกดาหาร สัง่ใหบุ้คลากรในสำนักงานไปรว่มงาน
เกี่ยวกับพิธกีารสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ ์วันสำคัญอ่ืนๆ หรอืการใหไ้ปรว่มงานตามที่ไดร้ับมอบ 
กลุม่นเิทศฯ จงึกำหนดแนวทางเพื่อใหศ้กึษานเิทศกถ์อืปฏิบัตริว่มกนั ดังนี้  

๑. กรณงีานใดเจาะจงหรอืมอบหมายใหผู้้อำนวยการกลุม่นเิทศฯ เป็นการเฉพาะ ผู้อำนวยการกลุม่
นเิทศฯ เป็นผู้ไปรว่มงานหรอืมอบใหผู้้อ่ืนแทน  

๒. ใหศ้กึษานเิทศก์เป็นผู้ไปรว่มงานตามกลุม่รายช่ือ ที่สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
มุกดาหาร กำหนดในแตล่ะคราว 
 
๖. การประชุมของกลุ่มนเิทศ ตดิตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา 

กลุม่นเิทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศกึษา สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษามุกดาหาร 
กำหนดการประชุม ดังนี้  

๑. การประชุมคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและนเิทศการศกึษา (ก.ต.ป.น.)  
การประชุมคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศกึษา กำหนดประชุมสามเดอืน/๑ 
ครัง้     ผู้เข้าประชุมประกอบดว้ย ผู้อำนวยการกลุม่นเิทศฯ และศกึษานเิทศก์ที่เกีย่วข้องในการนาเสนองาน
ในวาระของการประชุมครัง้นัน้ๆ การบันทกึการประชุมโดยกลุม่งานเลขานุการฯ บันทกึการประชุมเสนอผ่าน
ผู้อำนวยการ  กลุม่นเิทศฯ เพื่อรายงานผู้อำนวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษามุกดาหาร 

๒. การประชุมประจำเดอืนของศกึษานเิทศก์  
การประชุมประจำเดอืนของศกึษานเิทศก ์กำหนดประชุมเดอืนละ ๑ ครัง้ (ทุกวันจนัทรข์อง

สัปดาหแ์รกของเดอืน)  
อนึ่ง การประชุมประจำเดอืนของศกึษานเิทศก ์กรณทีีไ่ม่สามารถประชุมไดต้ามวัน เวลาที่กำหนด 

ผู้อำนวยการกลุม่นเิทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศกึษาจะแจง้เลื่อนเป็นคราวๆ ไป สว่นบันทกึการ
ประชุมมอบงานธุรการจัดทำ(กลุม่งานเลขานกุารตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ ์)และเสนอผ่าน
ผู้อำนวยการกลุม่นเิทศฯ เพื่อนำเสนอผ่านรองผู้อำนวยการสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
มุกดาหาร และรายงานผู้อำนวยการสานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษามุกดาหาร ตามลำดับ 
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๗. การรายงานผลการปฏิบัตริาชการ 

กลุม่นเิทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศกึษา กำหนดใหศ้กึษานเิทศก์ทุกคนตอ้งรายงานผล
การปฏิบัตริาชการ ดังนี้  

๑. การรายงานผลการปฏิบัตงิานประจำวัน  
ศกึษานเิทศกแ์ตล่ะคนตอ้งบันทกึการปฏิบัตริาชการตามภารกจิ/กจิกรรมเป็นรายวันตาม

แบบฟอรม์ที่เขตพื้นทีก่ารศกึษากำหนด จากนัน้นำสง่ผู้อำนวยการกลุม่นเิทศ ตดิตามและประเมินผลการจัด
การศกึษาทุกวันศกุรห์รอืวันสุดทา้ยของการปฏิบัตริาชการในแตล่ะสัปดาห์  

๒. การรายงานผลการไปราชการตามคำสั่งของหนว่ยงานตน้สังกัดหรอืหนว่ยงานอ่ืนๆ (ประชุม 
อบรม สัมมนา คณะทางาน ฯลฯ) เม่ือเสร็จสิ้น/กลับจากการไปปฏิบัตริาชการตามคำสั่งของหนว่ยงานตน้
สังกดัหรือหนว่ยงานอ่ืนๆ ใหศ้กึษานเิทศก์หรอืตัวแทน(กรณไีปเป็นคณะ) รายงานผลการไปราชการโดย
จัดทำบันทกึข้อความเสนอผ่านผู้อำนวยการกลุม่นเิทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศกึษา รอง
ผู้อำนวยการสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา  ผู้อำนวยการสานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา ตามลำดับ  

๓. การรายงานผลการปฏิบัตงิานตามปฏิทนิการนเิทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศกึษา  
๓.๑ การนเิทศแบบ Coaching รว่มกับทมีบรหิารหรอืรายบุคคล ใหด้ำเนนิการรายงานตาม

แบบและระยะเวลาที่กลุม่นเิทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศกึษากำหนด  
๓.๒ การนเิทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศกึษาตามนโยบาย จดุเนน้ และงาน/

โครงการ ใหด้ำเนนิการรายงานตามแบบและระยะเวลาที่ผู้รับผิดชอบกำหนด  
๔. รายงานการปฏิบัตริาชการ ๖ เดอืน ศกึษานเิทศกต์อ้งจัดทำรายงานการปฏิบัตริาชการตาม

บทบาท หนา้ที ่ปงีบประมาณละ ๒ ครัง้ ตามประเดน็ทีก่ำหนด ดงันี้ 
ครัง้ที ่๑ รวบรวมรอ่งรอยหลักฐานการปฏิบัตงิานระหวา่งตุลาคมถงึมีนาคม โดยสง่

เอกสารรายงานผ่านผู้อำนวยการกลุม่นเิทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศกึษา ภายในวันที่ ๒๐ 
มีนาคม เพื่อนาเสนอผู้อำนวยการสานักงานเขตพื้นที่การศกึษาตอ่ไป  

ครัง้ที ่๒ รวบรวมร่องรอยหลกัฐานการปฏิบัตงิานระหวา่งเมษายนถงึกันยายน โดยสง่
เอกสารรายงานผ่านผู้อำนวยการกลุม่นเิทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศกึษา ภายในวันที่ ๒๐ 
กันยายน เพื่อนาเสนอผู้อำนวยการสานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาตอ่ไป 
 

        กรอบการเขียนรายงานการปฏิบัตริาชการทุก ๖ เดอืน  
๑. ข้อมูลผู้รายงาน  
๒. หนา้ที่ ความรับผิดชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย (ตามคาสั่ง สพป.มุกดาหาร)  
๓. ผลการปฏิบัตริาชการ  

๓.๑ งานตามมาตรฐานตำแหนง่  
(๑) งานนเิทศ  (๒) งานศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ  
(๓) งานวจิัย   (๔) งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล  

๓.๒ งานตามภารกลุม่งาน 
๓.๓ งานกลุม่สาระการเรยีนรู้  
๓.๔ งานอ่ืนๆ (งานกลุม่สถานศกึษา งานพิเศษ งานโครงการ ฯลฯ)  

๔. แนวทางการพัฒนางานในรอบ ๖ เดอืนตอ่ไป 
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ตอนที่ ๔ 

รูปแบบการนเิทศของกลุ่มนเิทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

 
 
หลักการ  

๑. การนเิทศโดยใช้โรงเรยีนและหอ้งเรยีนเป็นฐาน (School and Classroom based Supervision)  
๒. ยดึหลกักัลยาณมิตรนเิทศ คอื ปัญญาธรรม เมตตาธรรมและความเป็นจรงิในชีวติ (สุมน อมร 

ววัิฒน์ , ๒๕๔๗)  
๓. การสรา้งองค์ความรูแ้หง่การเรยีนรู้ (Learning Organization) และการพัฒนาวชิาชีพครูใน 

ลักษณะ Professional learning community (PLC)  
๔. ยดึหลกัการมีสว่นรว่ม Team work , Information , Node & Network  
๕. การประกันคุณภาพทัง้ระบบ ประกอบดว้ย ระบบการบรหิารจัดการ ระบบการเรยีนการสอน 

และระบบการนเิทศ  
 

เป้าหมาย  

๑. คุณภาพผู้เรยีนรอบดา้น : เดก็ดศีรมุีกดาหาร  ๑ คน ๑ อัตลักษณ ์
๒. ครูปรับการเรยีนเปลี่ยนการสอนใช้ Active Learning : ครูเก่ง  ๑ คน ๑ นวัตกรรม 
๓. คุณภาพสถานศกึษา : โรงเรยีนคุณภาพ  ๑ โรงเรยีน ๑ กจิกรรมเดน่  
๔. การพัฒนาวชิาชีพครูและบุคลากรทางการศกึษา : ครูมืออาชีพ 

รูปแบบการนเิทศและขับเคลื่อนคุณภาพการศกึษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษามุกดาหาร   
 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษามุกดาหาร  ไดใ้ช้รูปแบบและวธิกีารในการนเิทศและ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศกึษาในหลายรูปแบบบูรณาการตามบรบิทและสภาวการณ์ ๔ รปูแบบหลกั ดงันี้ 
 
รูปแบบการนเิทศ ( ๔ ways Supervision) 

รูปแบบท่ี ๑ การนเิทศโดยทีม School Network เป็นการนเิทศโดยคณะผู้บรหิารโรงเรยีนใน
เครอืข่ายพัฒนาคุณภาพการศกึษารว่มกับศกึษานเิทศกท์ี่รับรับผิดชอบเครอืข่าย มีข้ันตอนดงันี้ 

1. คณะผู้นเิทศประชุมวางแผน กำหนดปฏิทนิออกนเิทศ กำหนดโรงเรยีน แบง่ช้ันเรยีน 
ที่จะเข้าสังเกต  กำหนดการนเิทศอยา่งนอ้ยภาคเรยีนละ ๑ ครัง้ 

2. เตรยีมเครื่องมือนเิทศ เช่น แบบบนัทึกการตดิตามงานนโยบาย แบบบันทกึการสังเกตช้ันเรยีน 
 แบบวัดการอ่านออกเขียนได้ การคิดคำนวณ  

3. ออกนเิทศตามกำหนด โดย ภาคเช้า ๑ โรงเรยีน ภาคบา่ย ๑ โรงเรยีน สังเกตการ
จัดการเรยีนการสอนของครูทุกหอ้ง แบง่เข้าคนละ ๑ หอ้งอยา่งนอ้ย ใช้เวลาการสงัเกต ๑ ช่ัวโมงเต็ม         
( เช่น ๙.๐๐-๑๐.๐๐ ) ตามกลุม่สาระการเรยีนรูท้ี่คุณครูสอน ณ วันนัน้และช่ัวโมงนัน้ หลังจากครบ ๑ 
ช่ัวโมง ผู้นเิทศทุกคนและครูผู้รบัการนเิทศ มานั่งประชุมสะทอ้นผลรว่มกัน จนครบทกุคน  ลงสมุดนเิทศของ
โรงเรยีนพรอ้มสำเนา 
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นำกลับมาดว้ย 
4. คณะนิเทศ สรุปรายการการนเิทศของโรงเรยีนทุกโรงเรยีนในเครอืข่ายตามแบบบันทกึการ

นเิทศทัง้เชิงปรมิาณและคุณภาพ พรอ้มเขียนรายงานการเดนิทาง สง่กลุม่งานนเิทศฯ สพป. มุกดาหาร โดย
ศกึษานิเทศกห์รอืเลขานุการเครอืข่าย เพื่อรวบรวมเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 

5. นำผลการนเิทศไปวางแผนรว่มกับเครอืข่ายในการพัฒนาและออกนเิทศในครัง้ตอ่ไป 

รูปแบบท่ี ๒ การนเิทศกระตุ้นพัฒนาการ( Stimulate Development : SD ) เป็นการนเิทศ
โดยศกึษานเิทศก์ท่ีรับผดิชอบแต่ละกลุ่มงาน ตามขอบข่ายภารกจิกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ี
รับผดิชอบ ซึ่งอาจเป็นงานนโยบายเร่งด่วน งานเฉพาะกจิของกลุ่มงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ี
รับผดิชอบ  มข้ัีนตอนในการดำเนนิการดังนี ้

1. ศกึษาทำความเข้าใจ วิเคราะหภ์ารกจิงานกำหนดวัตถุประสงค์ในการแกปั้ญหาหรอืพัฒนา
ใหชั้ดเจน 

2. วางแผนการดำเนนิงาน ออกแบบเทคนคิวธิกีารนเิทศ เช่น  การอบรม สัมมนา เสวนา  
นำเสนองาน /ประชุมปฏิบัตกิารดำเนนิการแบบมีสว่นรว่ม ออกนเิทศรายบุคคล เป็นตน้ 

3. เตรยีมสื่อเครื่องมือนเิทศ กำหนดปฏิทนิ/กลุม่เปา้หมายการนเิทศ อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
4. ปฏิบัตกิารนเิทศปฏิทนิ 
5. สรุปรายงานการนเิทศกลุม่เปา้หมาย ตามเครื่องมือนเิทศที่กำหนด ทัง้เชิงปรมิาณและ 

คุณภาพ แนบรูปแบบหรอืเอกสารที่เกี่ยวข้อง เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 
6. ใหข้้อมูลปอ้นกลับซ่ึงกันและกันนำผลการนเิทศไปปรับปรุงพัฒนาในครัง้ตอ่ไป 

 

รูปแบบที่ ๓ การนิเทศโดยทีมศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย ( Area Supervisor Team 
:AST)  เป็นการนเิทศการศกึษาโรงเรยีนทุกโรงในเครือข่ายที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
ยกระดับคุณภาพการศกึษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และเป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาปฐมวัย  และระบบประกัน
คุณภาพการศกึษา  มีข้ันตอนในการดำเนนิการดังนี้ 

1. วเิคราะหข้์อมูลผลการศกึษา O-NET, NT ,RT และสภาพปัญหา บรบิทโรงเรยีนในเครอืข่าย 
2. จัดกลุม่เปา้หมายการพัฒนา (โรงเรยีน ครู นักเรยีน)  
3. ออกแบบรปูแบบ เทคนคิวธิกีารนเิทศ แนวทางการพัฒนา วางแผนการดำเนนิงาน  
4. สรา้งทมีงาน ประสานเครอืข่าย (ยดึการมีสว่นรว่มและแบบกัลยาณมิตร) 
5. เตรยีมสื่อเครื่องมือนเิทศ กำหนดปฏิทนิ/กลุม่เปา้หมายการนเิทศ อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
6. ปฏิบัตกิารนเิทศตามรูปแบบที่กำหนด  
7. สรุปรายงานการนเิทศกลุม่เปา้หมาย ตามเครื่องมือนเิทศที่กำหนด ทัง้เชิงปรมิาณและ

คุณภาพ แนบรูปแบบหรอืเอกสารที่เกี่ยวข้อง เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 
8. นำผลการนเิทศไปตดิตามและพัฒนาตอ่ยอดครัง้ตอ่ไปอยา่งต่อเนื่อง 

 

รูปแบบท่ี ๔ การนเิทศโดยทีมเคลื่อนท่ีเร็ว( Roving Team : RT ) เป็นการนเิทศโดยทมีผู้บรหิาร
ระดับเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษามุกดาหาร ผู้เช่ียวชาญเฉพาะดา้น เพื่อแกปั้ญหาแบบเรง่ดว่น ทมี
นเิทศจะถูกกำหนดโดยผู้บังคับบัญชา มีข้ันตอนดงันี้ 

1. กำหนดผู้นเิทศ โดยผู้บังคับและผู้เกี่ยวข้อง 
2. ผู้นเิทศประชุมวางแผน หารอื กำหนดวธิกีารและแนวทางการนเิทศ 
3. เตรยีมสื่อ เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง  
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4. ออกปฏิบัตกิารนเิทศ บันทกึผลการนเิทศ 
5. สรุปรายงานการนเิทศ และตดิตามผลการนเิทศเพื่อแกปั้ญหาและพัฒนาตอ่ไป 

นอกจากนัน้ยังใช้รูปแบบการนเิทศที่ขับเคลื่อนทัง้ระบบ โดยการมีสว่นรว่มของทุกฝ่าย ดังนี้ 

รูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพการศกึษา  ๕M Model 
รูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพการศกึษา  ๕M Model เป็นรูปแบบหลักในการขับเคลื่อนคุณภาพ

การศกึษาทัง้ระบบ ทัง้ระบบบรหิารจดัการ ระบบการเรยีนการสอน และระบบการนเิทศการศกึษา 

นยิามศัพท์ของรูปแบบ ๕M Model  
๕M Model หมายถงึ รูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพการศกึษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศกึษามุกดาหาร ที่ประกอบดว้ย ๕ องค์ประกอบ ไดแ้ก่   ๑)  Goal  (กำหนดเปา้หมาย) ๒)  
Awareness (สรา้งความตระหนกั) ๓)  Strategy (กำหนดกลยุทธ)์ ๔) Action (ดำเนนิการ) ๕) Motivate 
(เสรมิสรา้งขวัญกำลงัใจ)   รายละเอียดดังนี้ 

 

M : Mukdahan หมายถงึ สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษามุกดาหาร 
G : Goal  หมายถงึ รว่มกันกำหนดเปา้หมาย กำหนดเปา้หมายการขับเคลื่อนคุณภาพการศกึษา  

โดยการมีสว่นรว่มของผู้เกี่ยวข้อง ไดแ้ก ่ผอ.สปพ. ,รอง ผอ.สพป. , ศกึษานเิทศก์ ,ประธานเครอืข่าย,
ผู้บรหิารโรงเรยีน ,ประธานคณะกรรมการสถานศกึษา  

A : Awareness หมายถงึ รว่มสรา้งความตระหนักทุกระดับตัง้แต ่เขตพื้นที่ เครอืข่าย สถานศึกษา  
หอ้งเรยีน จัดกจิกรรมใหผู้้เกี่ยวข้องเกดิความเข้าใจ มีความตระหนัก เห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  

S : Strategy หมายถงึ รว่มกำหนดกลยุทธ ์ผู้มีสว่นเกี่ยวข้องรว่มกนักำหนดกลยุทธ ์แนวทาง 
กจิกรรม การพัฒนาคุณภาพการศกึษา เพื่อใหบ้รรลตุามเปา้หมาที่กำหนดไว้  

Ac : Action หมายถงึ รว่มดำเนนิการ ทุกระดับตัง้แตเ่ขตพื้นที ่เครอืข่าย สถานศกึษา หอ้งเรยีน  
จัดกจิกรรมพัฒนาคุณภาพการศกึษา ตามที่ไดร้ว่มกันกำหนดไว ้

M: Motivate หมายถงึ รว่มเสรมิสรา้งขวัญกำลังใจ  ใหมี้การใหข้วัญกำลังใจ ยกยอ่งเชิดชูเกยีรต ิ 
ดว้ยวิธกีารหลากหลาย แกส่ถานศกึษา คร ูนกัเรยีน และบุคลากรที่ประสบผลสำเร็จ 
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คำสั่งสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษามุกดาหาร 

ที่ ๐๖๕ /๒๕๖๒ 
เรื่อง  แตง่ตัง้และกำหนดหนา้ที่ความรับผิดชอบของข้าราชการกลุม่นเิทศตดิตามและประเมินผล 

การจดัการศกึษา สำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษามุกดาหาร 
-------------------------------------------------------------- 

 ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีการบรรจุแต่งตั้งตำแหนง่ศึกษานเิทศก์
ใหม่ จำนวน ๗ ตำแหน่ง จึงต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการกำหนดหน้าที ่ความรับผิดชอบและ
มอบหมายงานบุคลากรในกลุม่นเิทศตดิตามและประเมินผลการจัดการศกึษาใหท่ั้วถงึ ครอบคลุม เหมาะสม
กับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละคน และเพื่อให้การปฏิบัตริาชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ประสิทธิภาพและประสทิธิผล บังเกิด
ผลดีแก่ทางราชการ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ มาตรา ๓๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และประกาศกระทรวงศึกษาศึกษาธิการ เรื่อง 
การแบง่ส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงยกเลิกคำสั่งสำนักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามุกดาหาร ที่ ๑๗๔ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๑  ของกลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศกึษา และใหใ้ช้กำหนดหนา้ที่ความรับผิดชอบตามคำสั่งตอ่ไปนี้แทน 
  นางวิหาญ  พละพร  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติ
หน้าที่ผู้อำนวยการกลุม่นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน 
ดังนี้  
 ๑. อำนวยการ ให้คำปรึกษา ดูแล ติดตาม และกำกับการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์และ
เจ้าหนา้ที่ใน กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยถูกตอ้ง มีประสทิธภิาพบังเกดิผลดตีอ่ทางราชการ  
 ๒. พิจารณา ตรวจสอบ กลัน่กรองงาน และบันทกึความเห็นอิงระเบยีบกฎหมายหรอืหนงัสอืสั่ง
การ                                                                   ทเีกี่ยวข้อง เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา  
 ๓. ปฏิบัตหินา้ที่เลขานุการคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษาของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษามุกดาหาร 
 ๔. ปฏิบัติหน้าที ่ร ับผิดชอบภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ประกอบด้วย    ๑ งาน และ ๖ กลุ่มงาน ได้แก่ งานธุรการกลุ่ม ๑) กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานและกระบวนการเรยีนรู้  ๒) กลุม่งานวัดและประเมินผลการศกึษา  ๓) กลุม่งานสง่เสรมิและพัฒนา
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา ๔) กลุ่มงานนเิทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารการจัด
การศึกษา ๕) กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และ ๖) กลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนเิทศการศกึษา 
 ๕. ส่งเสริมสนับสนุนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้ง ๑๙ เครือข่าย และงานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย 
การพัฒนาคุณภาพ  การจัดการศกึษา  
 
 

      ........กลุม่งานธุรการ/.......... 

หน้า  ๑ 
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กลุ่มงานธุรการ กลุ่มนเิทศตดิตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา 
นางปาริชาต ิ พันพ่ัว ตำแหนง่เจา้พนกังานธรุการ ชำนาญงาน มีหนา้ที่รบัผิดชอบงานธรุการ  

กลุม่นเิทศตดิตามและประเมินผลการจดัการศกึษารับผิดชอบการปฏิบัตงิาน ดังนี้  
๑. งานสารบรรณของกลุม่นเิทศตดิตามและประเมินผลการจดัการศกึษา  

๑.๑ ลงทะเบยีนรับ–สง่หนังสอืทางราชการ ดูแลและพัฒนาการใช้โปรแกรม E-Filing และ  
Smart office  

๑.๒ จัดทำเอกสาร/จดัทำหนงัสอืเวยีน/หนังสอืเชิญประชุม/จัดทำวาระการประชุม/รายงาน   
การประชุมของกลุม่นเิทศตดิตามและประเมินผลการจดัการศกึษา  

๑.๓ ทำหนา้ที่ปฏิคมในการประชุมกลุม่นเิทศ/จองสถานที่ประชุม  
๑.๔ เสนอและตดิตามแฟ้มงาน เสนอตอ่ผู้อำนวยการกลุม่นเิทศ รองผู้อำนวยการ และ

ผู้อำนวยการสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา ตามลำดับ   
๑.๕ ออกเลขที่หนงัสอืรบั–สง่ พรอ้มสง่งานใหโ้รงเรยีนและหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง  
๑.๖ ดำเนนิการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุม่ และจดัทำบันทกึ/รายงานการประชุม  
๑.๗ รับผิดชอบการเบกิจ่ายพัสดุและดูแลการใช้วัสด ุครุภัณฑภ์ายในกลุม่ นเิทศตดิตาม

และประเมินผลการจดัการศกึษา  
๒. จัดทำข้อมูลข่าวสาร แผ่นพับ วารสารเพื่อประชาสัมพันธผ์ลงานของกลุม่นเิทศ ตดิตามและ 

ประเมินผลการจัดการศกึษา ใหส้ถานศกึษา บุคลากรทางการศกึษา ประชาชนท่ัวไปและ ผู้ที่มีสว่น
เกี่ยวข้องทราบ  

๓. ประสานงานกับกลุม่อ่ืนในสำนักงาน หนว่ยงานและสถานศกึษาในงานธุรการที ่เกีย่วข้อง  
กับงานของกลุ่มนเิทศตดิตามและประเมินผลการจัดการศกึษา  
 ๔. ประสานรับเอกสารหรอืหนังสอืของกลุม่นเิทศ และจดัทำหนังสอืแจง้/จัดสรร แจกจ่ายแก่
โรงเรยีนในสังกัดและหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๕. ใหบ้รกิารผู้มีตดิตอ่ประสานและทำหนา้ที่ปฏิคมในกลุม่งานนเิทศ และดูแลความเรยีบรอ้ยการ
เปดิ-ปดิไฟฟ้า เครื่องทำความเย็น เครื่องปรับอากาศ และเครื่องคอมพิวเตอร ์
 ๖. ปฏิบัตงิานอ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

ใหผู้้ที่ไดร้บัการแตง่ตัง้ปฏิบัตหินา้ทีด่ว้ยความรับผิดชอบอยา่งเต็มความสามารถและ 
บังเกดิผลประโยชนส์ูงสุดตอ่ทางราชการ  

ทัง้นี้ ตัง้แต่ วันที ่  ๑  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็นตน้ไป  

       สั่ง ณ วันที ่  ๕  เดอืน มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒     

 

                                     ลงช่ือ 
(นายมารุต  อุปนสิากร) 

ผู้อำนวยการสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษามุกดาหาร 
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หมวด ๑ 
มาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วชิาชีพของศกึษานเิทศก์ 

 
ข้อ ๑ ผู้ประกอบวชิาชีพศกึษานเิทศก ์ตอ้งมีมาตรฐานความรู้ ดังตอ่ไปนี้  
(ก) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกวา่ปรญิญาโททางการศกึษา หรอืเทยีบเทา่ หรอืคุณวุฒิอ่ืนที่คุรสุภารับรองโดย

มีความรู้ ดังตอ่ไปนี้  
(๑) การนเิทศการศกึษา  
(๒) นโยบายและการวางแผนการศกึษา  
(๓) การพัฒนาหลกัสูตรและการสอน  
(๔) การประกันคุณภาพการศกึษา  
(๕) การบรหิารการจดัการศกึษา  
(๖) การวจิัยทางการศกึษา  
(๗) กลวธิกีารถา่ยทอดความรู ้แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ  
(๘) การบรหิารการจดัการทางเทคโนโลยสีารสนเทศ  
(๙) คุณธรรมและจรยิธรรมสำหรับศกึษานเิทศก ์ 

 (ข) ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการนเิทศการศกึษาที่คณะกรรมการคุรสุภารับรอง  
 ข้อ ๒ ผู้ประกอบวชิาชีพศกึษานเิทศก์ ตอ้งมีมาตรฐานประสบการณวิ์ชาชีพ ดังตอ่ไปนี้  

(๑) มีประสบการณด์า้นปฏิบัตกิารสอนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สบิปี หรอืมีประสบการณด์า้น
ปฏิบัตกิารสอนและมีประสบการณใ์นตำแหนง่ผู้บรหิารสถานศกึษา หรอืผู้บรหิารการศกึษารวมกนัมาแลว้
ไม่นอ้ยกว่าสบิปี  

(๒) มีผลงานทางวชิาการที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร ่ 
 

หมวด ๒ 
สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวชิาชีพศกึษานเิทศก์ตามมาตรฐานความรู้ 

 
ข้อ ๓ การนเิทศการศกึษา ประกอบดว้ย สาระความรูแ้ละสมรรถนะ ดังตอ่ไปนี้  
(ก) สาระความรู้  

(๑) หลักการและรูปแบบการนเิทศ  
(๒) วิธีการและกระบวนการนิเทศ  
(๓) กลยุทธก์ารนเิทศการศกึษา  
 (๓.๑) การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการนเิทศการศกึษา  
 (๓.๒) การสรา้งทักษะในการนเิทศ  
 (๓.๓) การใช้กลยุทธใ์นการนเิทศ 
 (๓.๔) การนำนวัตกรรมมาประยุกตใ์ช้ในการนเิทศ  
 (๓.๕) การควบคุมและการประเมินเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศกึษา  
(๔) การนเิทศภายใน  

 (ข) สมรรถนะ  
(๑) สามารถวเิคราะห ์วจิัย สง่เสรมิ ใหข้้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการนเิทศภายใน

สถานศกึษา  
(๒) สามารถตดิตาม ประเมินผล และรายงานผลการจดักระบวนการเรยีนรูก้ารสอนและการ

บรหิารจดัการศกึษา  
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(๓) สามารถประสาน สนับสนนุ และเผยแพรผ่ลงานดา้นการนเิทศการศกึษาแก่หนว่ยงาน ที่
เกี่ยวข้อง  

(๔) สามารถใช้เทคนคิการนเิทศไดอ้ยา่งหลากหลายดว้ยความเป็นกัลยาณมิตร  
 ข้อ ๔ นโยบายและการวางแผนการศึกษา ประกอบดว้ย สาระความรูแ้ละสมรรถนะ ดังตอ่ไปนี้  
 (ก) สาระความรู้  

(๑) ระบบและทฤษฏีการวางแผน  
(๒) บรบิททางเศรษฐกจิ สังคม และการเมืองไทยที่มีอิทธพิลตอ่การศกึษา  
(๓) แผนการศกึษาระดับชาตแิละระดับตา่งๆ  
(๔) การวเิคราะหแ์ละกำหนดนโยบายการศกึษา  
(๕) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา  
(๖) การพัฒนาและประเมินนโยบายการศกึษา  

 (ข) สมรรถนะ  
(๑) สามารถใหค้ำแนะนำ ปรกึษาเกี่ยวกบัการวเิคราะหข้์อมูล และรายงานผลเพื่อการจดัทำ

นโยบาย แผน และการตดิตามประเมินผลดา้นการศกึษา  
(๒) สามารถใหค้ำแนะนำ ปรกึษาเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและการวางแผนดาเนนิงานและ

การประเมินคุณภาพการจดัการศกึษา  
(๓) สามารถใหค้ำแนะนำ ปรกึษาเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาที่มุ่งให้

เกดิผลดี คุ้มค่าตอ่การพัฒนาคุณภาพการศกึษา สงัคม และสิ่งแวดลอ้มอยา่งย่ังยนื  
 ข้อ ๕ การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ประกอบดว้ย สาระความรูแ้ละสมรรถนะ ดังตอ่ไปนี้  
 (ก) สาระความรู้  

(๑) ความรูเ้กี่ยวกบัหลกัสตูร  
(๒) การสรา้งหลกัสตูรสถานศกึษา  
(๓) หลักการพัฒนาหลกัสตูร  
(๔) การจัดการเรยีนรู้  
(๕) จติวิทยาการศกึษา  
(๖) การวัดและการประเมินผล 
(๗) การจัดการศกึษาพิเศษ  

 (ข) สมรรถนะ 
(๑) สามารถใหค้ำแนะนำ ปรกึษาเกี่ยวกบัการพัฒนาหลกัสูตรและการจัดทาหลักสูตร
สถานศกึษา  
(๒) สามารถสาธติ แนะนำครใูหจ้ดักจิกรรมทีส่ง่เสรมิการเรยีนรูไ้ดเ้ต็มศกัยภาพของผู้เรยีน  
(๓) สามารถประเมินหลักสูตรและการแนะนำหลกัสตูรไปใช้  

 ข้อ ๖ การประกันคุณภาพการศกึษา ประกอบดว้ย สาระความรูแ้ละสมรรถนะ ดังตอ่ไปนี้  
 (ก) สาระความรู้  

(๑) การบรหิารคุณภาพ  
(๒) การประกนัคุณภาพการศกึษา  
(๓) มาตรฐานคุณภาพการศกึษา  
(๔) กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศกึษา  

 (ข) สมรรถนะ  
(๑) สามารถศกึษา วเิคราะห ์วจิัย การจัดทำมาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศกึษา  
(๒) สามารถนเิทศ กากับ ตดิตาม และประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา  
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(๓) สามารถประสาน สนับสนนุ และเผยแพรผ่ลงานดา้นการนเิทศการศกึษาแก่หนว่ยงาน ที่
เกี่ยวข้อง  

(๔) สามารถใช้เทคนคิการนเิทศไดอ้ยา่งหลากหลายดว้ยความเป็นกัลยาณมิตร  
 ข้อ ๔ นโยบายและการวางแผนการศึกษา ประกอบดว้ย สาระความรูแ้ละสมรรถนะ ดังตอ่ไปนี้  
 (ก) สาระความรู้  

(๑) ระบบและทฤษฏีการวางแผน  
(๒) บรบิททางเศรษฐกจิ สังคม และการเมืองไทยที่มีอิทธพิลตอ่การศกึษา  
(๓) แผนการศกึษาระดับชาตแิละระดับตา่งๆ  
(๔) การวเิคราะหแ์ละกำหนดนโยบายการศกึษา  
(๕) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา  
(๖) การพัฒนาและประเมินนโยบายการศกึษา  

 (ข) สมรรถนะ  
(๑) สามารถใหค้ำแนะนำ ปรกึษาเกี่ยวกบัการวเิคราะหข้์อมูล และรายงานผลเพื่อการจดัทำ

นโยบาย แผน และการตดิตามประเมินผลดา้นการศกึษา  
(๒) สามารถใหค้ำแนะนำ ปรกึษาเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและการวางแผนดาเนนิงานและ

การประเมินคุณภาพการจดัการศกึษา  
(๓) สามารถใหค้ำแนะนำ ปรกึษาเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาที่มุ่งให้

เกดิผลดี คุ้มค่าตอ่การพัฒนาคุณภาพการศกึษา สงัคม และสิ่งแวดลอ้มอยา่งย่ังยนื  
 ข้อ ๕ การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ประกอบดว้ย สาระความรูแ้ละสมรรถนะ ดังตอ่ไปนี้  
 (ก) สาระความรู้  

(๑) ความรูเ้กี่ยวกบัหลกัสตูร  
(๒) การสรา้งหลกัสตูรสถานศกึษา  
(๓) หลักการพัฒนาหลกัสตูร  
(๔) การจัดการเรยีนรู้  
(๕) จติวิทยาการศกึษา  
(๖) การวัดและการประเมินผล 
(๗) การจัดการศกึษาพิเศษ  

 (ข) สมรรถนะ 
(๑) สามารถใหค้ำแนะนำ ปรกึษาเกี่ยวกบัการพัฒนาหลกัสูตรและการจัดทาหลักสูตร
สถานศกึษา  
(๒) สามารถสาธติ แนะนำครใูหจ้ดักจิกรรมทีส่ง่เสรมิการเรยีนรูไ้ดเ้ต็มศกัยภาพของผู้เรยีน  
(๓) สามารถประเมินหลักสูตรและการแนะนำหลกัสตูรไปใช้  

 ข้อ ๖ การประกันคุณภาพการศกึษา ประกอบดว้ย สาระความรูแ้ละสมรรถนะ ดังตอ่ไปนี้  
 (ก) สาระความรู้  

(๑) การบรหิารคุณภาพ  
(๒) การประกนัคุณภาพการศกึษา  
(๓) มาตรฐานคุณภาพการศกึษา  
(๔) กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศกึษา  

 (ข) สมรรถนะ  
(๑) สามารถศกึษา วเิคราะห ์วจิัย การจัดทำมาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศกึษา  
(๒) สามารถนเิทศ กากับ ตดิตาม และประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา  
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(๓) สามารถใหค้ำปรกึษา ข้อเสนอแนะ และการวางระบบการจดัทำรายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศกึษา เพื่อการพัฒนาอยา่งตอ่เนื่องและพรอ้มรับการประเมินภายนอก  
 ข้อ ๗ การบรหิารการจดัการการศกึษา ประกอบดว้ย สาระความรูแ้ละสมรรถนะ ดังตอ่ไปนี้  
 (ก) สาระความรู้  

(๑) หลักและระบบขอบข่ายการจดัการศกึษา  
(๒) หลักการบรหิารจดัการการศกึษาโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน  
(๓) การปฏิรูปการศกึษา  
(๔) กฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวข้อง กับการจดัการศกึษา  

 (ข) สมรรถนะ  
(๑) สามารถใหค้ำปรกึษา แนะนำการจดัการศกึษาใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณข์อง

การศกึษา  
(๒) สามารถนเิทศการบรหิารจดัการสถานศกึษาไปสูอ่งค์กรแหง่การเรยีนรู้  
(๓) สามารถบรหิารจัดการการศกึษาโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน  

 ข้อ ๘ การวจิัยทางการศกึษา ประกอบดว้ย สาระความรูแ้ละสมรรถนะ ดังตอ่ไปนี้  
 (ก) สาระความรู้  

(๑) ระเบยีบวธิวีจิัย  
(๒) กระบวนการวจิัย  
(๓) การนำผลการวจิัยไปใช้  

 (ข) สมรรถนะ  
(๑) สามารถใหค้ำ แนะนำ ปรกึษาเกี่ยวกับการนำกระบวนการวจิยัไปใช้ในการแกปั้ญหาและ

พัฒนาการเรยีนการสอน  

(๒) สามารถใหค้ำแนะนำ ปรกึษาเกี่ยวกับการนำผลการวจิัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการ
เรยีนการสอน  

(๓) สามารถดำเนนิการวจิัยเพื่อสรา้งองค์ความรูใ้หม่ ๆ ดา้นการเรยีนรูแ้ละการจดัการศกึษา  
 ข้อ ๙ กลวธิกีารถา่ยทอดความรู้ แนวคดิ ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ประกอบดว้ยสาระ
ความรูแ้ละสมรรถนะ ดงัตอ่ไปนี้  
 (ก) สาระความรู้  

(๑) กลวธิกีารนำเสนอความรู้ แนวคดิ ทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรยีนรู้  
(๒) การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศกึษาค้นควา้และอ่ืนๆ  
(๓) การวเิคราะห ์วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์  

 
 (ข) สมรรถนะ  

 (๑) สามารถเขียนเอกสารทางวชิาการประเภทตา่งๆ  
 (๒) สามารถแนะนำและใหค้ำปรกึษาการเขียนเอกสารทางวชิาการแก่ครูและบุคลากร  
ทางการศกึษา  
 (๓) สามารถนำเสนอความรู ้แนวคดิ ทฤษฎีดว้ยวธิกีารที่หลากหลายและเหมาะสมตอ่การ

เรยีนรู ้ 
ข้อ ๑๐ การบรหิารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ ประกอบดว้ย สาระความรูแ้ละสมรรถนะ 
ดังตอ่ไปนี้  
(ก) สาระความรู้  

(๑) หลักการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
(๒) อินเทอรเ์น็ต  
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(๓) คอมพิวเตอรช่์วยสอน  
(๔) ระบบมัลตมีิเดยีแบบปฏิสัมพันธ์  
(๕) สานักงานอัตโนมัต ิ 

(ข) สมรรถนะ  
(๑) สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการพัฒนาตน และการพัฒนางานไดอ้ยา่ง
เหมาะสม  
(๒) สามารถใหค้ำปรกึษา แนะนำการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อพัฒนาการจดัการศกึษา
แก่สถานศกึษา  

ข้อ ๑๑ คุณธรรมและจรยิธรรมสำหรับศกึษานเิทศก ์ประกอบดว้ย สาระความรูแ้ละสมรรถนะ 
ดังต่อไปนี้  

(ก) สาระความรู้  
(๑) คุณธรรมและจรยิธรรมสาหรบัศกึษานเิทศก ์ 
(๒) จรรยาบรรณของวชิาชีพศกึษานเิทศก ์ 
(๓) การบรหิารกจิการบา้นเมืองที่ด ี

(ข) สมรรถนะ  
(๑) ปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณของวชิาชีพศกึษานเิทศก ์ 
(๒) มีหลักธรรมในการนเิทศ และประพฤตเิป็นแบบอยา่งที่ด ี 

 
หมวด ๓ 

มาตรฐานการปฏิบัตงิานของศกึษานเิทศก์ 
 

ข้อ ๑๒ ผู้ประกอบวชิาชีพศกึษานเิทศก์ ตอ้งปฏิบัตงิานตามมาตรฐานการปฏิบัตงิาน ดงัตอ่ไปนี้  
(๑) ปฏิบัตกิจิกรรมทางวชิาการเกี่ยวกับการพัฒนาการนเิทศการศกึษา เพื่อใหเ้กดิการ

พัฒนาวชิาชีพทางการศกึษา  
(๒) ตัดสนิใจปฏิบัตกิจิกรรมการนเิทศการศกึษา โดยคำนงึถงึผลที่จะเกดิแก่ผู้รับการนเิทศ  
(๓) มุ่งม่ันพัฒนาผู้รับการนเิทศใหล้งมือปฏิบัตกิจิกรรมจนเกดิผลตอ่การพัฒนาอยา่งเต็ม

ศักยภาพ  
(๔) พัฒนาแผนการนเิทศใหส้ามารถปฏิบัตไิดเ้กดิผลจรงิ  
(๕) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนเิทศการศกึษาจนเกดิผลงานที่มีคุณภาพสงูข้ึนเป็นลำดบั  
(๖) จัดกจิกรรมการนเิทศการศกึษาโดยเนน้ผลถาวรที่เกดิแก่ผู้รับการนเิทศ  
(๗) รายงานผลการนเิทศการศกึษาไดอ้ยา่งเป็นระบบ  
(๘) ปฏิบัตตินเป็นแบบอยา่งทีด่ ี 
(๙) รว่มพัฒนางานกับผู้อ่ืนอยา่งสร้างสรรค์  
(๑๐) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา  
(๑๑) เป็นผู้นำและสรา้งผู้นำทางวชิาการ  

  (๑๒) สรา้งโอกาสในการพัฒนางานไดทุ้กสถานการณ ์ 
 

ประกาศ ณ วันที ่๓ เมษายน ๒๕๔๔ 
 

เสรมิศกัดิ ์วิศาลาภรณ ์
(ศาสตราจารยเ์สรมิศกัดิ์ วิศาลาภรณ)์ 

ประธานกรรมการคุรุสภา 
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กฎกระทรวง 
การประกอบวชิาชีพควบคมุ 

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

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แหง่พระราชบัญญัตสิภาครูและ
บุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเป็นกฎหมายทีมี่บทบัญญัตบิางประการเกี่ยวกับการจากัดสทิธแิละ
เสรภีาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๓๙ และมาตรา ๕๐ ของรฐัธรรมนูญแหง่ 
ราชอาณาจักรไทย บัญญัตใิหก้ระทำไดโ้ดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัตแิหง่กฎหมายรฐัมนตรวีา่การ
กระทรวงศกึษาธกิารออกกฎกระทรวงไว้ ดังตอ่ไปนี้  
 

ใหว้ชิาชีพศกึษานเิทศก์เป็นวชิาชีพควบคุม  
 

ใหไ้ว้ ณ วันที ่๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 
 

จาตุรนต์ ฉายแสง 
(นายจาตุรนต์ ฉายแสง) 

รัฐมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิาร 
 

 

 

 

 

ข้อมูลศกึษานเิทศก์ สพป.มุกดาหาร 
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ท่ี ช่ือ-สกุล 
ปท่ีี

เกษียณ วุฒกิารศกึษา/สาขาวชิาเอก 
อายุ

ราชการ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
๑ นางประยูรรัตน์   

เดชประมวลพล 
๒๕๖๒ ศศ.บ. 

ภาษาไทย 
ศษ.ม.บรหิาร
การศึกษา  
(ม.รามคำแหง ) 

 

๒ นางทวกิา               
บำรุงสวัสดิ ์

๒๕๖๓ ค.บ.การ
ประถมศึกษา 

กศ.ม.การบรหิาร
การศึกษา (มมส.) 

 

๓ นางสาวภัชร ี             
ภูมหิาทอง 

๒๕๖๓ ศศ.บ.สังคม
ศึกษา 

กศ.ม.การบรหิาร
การศึกษา 

 

๔ นายเสถยีร                  
ถิ่นมุกดา 

๒๕๖๓ ค.บ.ศิลปะ กศ.ม.หลักสูตรและ
การสอน 
(ม.รามคำแหง) 

 

๕ นายถาวร             
บัณฑติเสน 

๒๕๖๕ ค.บ.การ
ประถมศึกษา 

ศษ.ม.การบรหิาร
การศึกษา 
(ม.รามคำแหง) 

 

๖ นางวหิาญ   
พละพร 

๒๕๖๖ ค.บ. 
คณติศาสตร ์
(วค.จันทร
เกษม) 

ค.ม. การพัฒนา
หลักสูตรและการ

เรียนการสอน  
(ม.ราชภัฏ
อุบลราชธานี) 

ปร.ด. วจิัยและ
ประเมินผล

การศึกษา      
(ม.ราชภัฏอบุล
ฯ) 

๗ นางกรรณกิาร ์ 
บัณฑติเสน 

๒๕๖๖ ค.บ.เทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

ศษ.ม.การบรหิาร
การศึกษา 
(ม.รามคำแหง) 

 

๘ นายย่ิงศักดิ์                  
วรโยธา 

๒๕๖๗ ค.บ.พลศึกษา ศษ.ม.การบรหิาร
การศึกษา 
(ม.รามคำแหง) 

 

๙ นางฉววีรรณ   
มสีติ 

๒๕๖๘ ศศ.บ.
บรหิารธุรกจิ

และการ

จัดการ 

ศษ.ม.การบรหิาร
การศึกษา 
(ม.รามคำแหง) 
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ท่ี 

 
ช่ือ-สกุล 

ปท่ีี
เกษียณ วุฒกิารศกึษา/สาขาวชิาเอก 
อายุ

ราชการ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
๑๐ นายคมกรชิ              

ไชยทองศร ี
๒๕๗๓ ค.บ.พลศกึษา  

(วิชาโท 
ภาษาอังกฤษ) 
(วค.
มหาสารคาม) 

กศ.ม.บรหิาร
การศกึษา 
(ม.อีสาน) 

ปร.ด.ภาวะผู้นำ
ทางการบรหิาร

การศกึษา  
(ม.ราชภัฏสกลนคร) 

๑๑ นางกิ่งแกว้                  
ภูทองเงนิ 

๒๕๗๕ ค.บ.การ
ประถมศกึษา 

ศษ.ม. การประเมิน
การศกึษา  
(ม.สุโขทัย) 

ค.ด.หลกัสตูรและ
การเรยีนการสอน 
(ม.ราชภัฏ
มหาสารคาม) 

๑๒ นางรัตตยิา                
ศรนีาม 

๒๕๗๕ กศ.บ.
วิทยาศาสตร์

สุขภาพ (มศว.) 

ค.ม.การบรหิาร
การศกึษา (ม.ราชภัฏ
กาฬสนิธุ)์ 

 

๑๓ นางเณรศิรา  
ว่องไว 

๒๕๗๙ ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ 

กศ.ม.การบรหิาร
การศกึษา (มมส.) 

 

๑๔ นายอดศิร  กอ้น
คำ 

๒๕๘๑ ศษ.บ.
คอมพิวเตอร ์

ศษ.ม.เทคโนโลยทีาง
การศกึษา (มศว.) 

กำลังศกึษา 

๑๕ นางทองพูล             
งามขำ 

๒๕๘๑ ค.บ. การ
ประถมศกึษา 

กศ.ม.หลกัสูตรและ  
การสอน (มมส.) 

 

๑๖ นางศริกิาญจนา  
พละศกึ 

๒๕๖๕ ค.บ.
อุตสาหกรรม

ศลิป ์
 

กศ.ม.การบรหิาร
การศกึษา 
ม.มหาสารคาม 

ปร.ด.การบรหิาร
การศกึษา 
ม.อดัมสัน ฟิลปิปนิส ์
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คณะผู้จัดทำ 
 

ท่ีปรึกษา 
        ดร.มารุต  อุปนสิากร ผู้อำนวยการสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษามุกดาหาร 

นายณรงค์  โลห่ค์ำ  รองผู้อำนวยการสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษามุกดาหาร 
 

คณะทำงาน 
๑. ดร.วิหาญ  พละพร      ผู้อำนวยการกลุม่นเิทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศกึษา 
๒. นางทวิกา  บำรุงสวัสดิ ์     ศกึษานเิทศก์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.มุกดาหาร 
๓. นางสาวภัชร ี ภูมิหาทอง     ศกึษานเิทศก์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.มุกดาหาร 
๔. นางประยูรรัตน ์ เดชประมวลพล  ศกึษานเิทศก์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.มุกดาหาร 
๕. นายถาวร  บัณฑติเสน      ศกึษานเิทศก์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.มุกดาหาร 
๖. นายเสถยีร  ถิ่นมุกดา      ศกึษานเิทศก์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.มุกดาหาร 
๗. นางกรรณกิาร ์ บัณฑติเสน     ศกึษานเิทศก์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.มุกดาหาร 
๘. นางฉวีวรรณ  มีสต ิ      ศกึษานเิทศก์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.มุกดาหาร 
๙. นายยิ่งศักดิ์  วรโยธา        ศกึษานเิทศก์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.มุกดาหาร 
๑๐. ดร.คมกรชิ  ไชยทองศร ี     ศกึษานเิทศก ์ ชำนาญการพิเศษ  สพป.มุกดาหาร 
๑๑. ดร.กิง่แกว้  ภูทองเงนิ     ศกึษานเิทศก์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.มุกดาหาร 
๑๒. นางรตัตยิา  ศรนีาม      ศกึษานเิทศก์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.มุกดาหาร 
๑๓. นางเณรศิรา  ว่องไว      ศกึษานเิทศก์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.มุกดาหาร 
๑๔. นางทองพูล  งามขำ      ศกึษานเิทศก์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.มุกดาหาร 
๑๕. นายอดศิร  กอ้นคำ      ศกึษานเิทศก์  สพป.มุกดาหาร 
๑๖. ดร.ศริกิาญจนารัตน์  พละศกึ     ศกึษานเิทศก์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.มุกดาหาร 
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