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คำนำ 
 

 คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางใน
การดำเนินงานของศึกษานิเทศก์ทกกลุ่มงาน  ซึ่งเป็นกลุ่มงานดำเนินการเกี่ยวกับ การนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ 
วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษามี
ความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยยึด
โรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และ
บรรลุเป้าหมายของการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย แนวคิด งานตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่ง  
งานตามขอบข่ายภารกิจงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ทั้ง 6 กลุ่มงานกับอีก 1 งาน โครงสร้าง
การบริหารงานและการจัดวางบุคลากร การมอบหมายงาน และแนวปฏิบัติราชการ การรายงานผลการปฏิบัติราชการ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อศึกษานิเทศก์ทุกท่าน 
 
 
    

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
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 แนวคิด  
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

เป็นกลุ่มงานดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การพัฒนา 
ระบบการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา 
 

 วัตถุประสงค์  
 

๑. เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติในการปฏิบัติราชการของบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
๒. เพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
๓. เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในบทบาท หน้าที่  

และภารกิจของศึกษานิเทศก์ 

 

ตอนที่ ๑ 
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ 

 

๑. งานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่ง  
 

ศึกษานิเทศก์ทุกคน ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงาน
วิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ดังนี้  

๑.๑ งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการเรียนรู้   
มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  

๑.๒ การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพ่ือจัดทำเป็นเอกสาร คู่มือและสื่อใช้ในการปฏิบัติงานและ เผยแพร่
ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน  

๑.๓ การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและ เทคโนโลยี
ทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้สนใจทั่วไป  

๑.๔ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนการนิเทศและ
การพัฒนางานวิชาการ  

๑.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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๒. งานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
เป็นกลุ่มงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนา
ระบบบริหารและจัดการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ในการบริหารและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศ
การศึกษาเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการนิเทศการศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
การประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือครูและผู้เรียนในระดับสูง มีความสามารถ 
ในการวางแผนการนิเทศการศึกษา งานวิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา และจัดท ำ
รายงานโดยแสดงให้เห็นว่ามีการวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือนำผลไปใช้ในการพัฒนาการนิเทศ
การศึกษา มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง มีการถ่ายทอดและได้รับการยอมรับและมีการพัฒนาตนและพัฒนา
วิชาชีพ มีเทคนิคชั้นสูงในการนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถพัฒนานวัตกรรมการนิเทศการศึกษา
จนเป็นแบบอย่างแก่วิชาชีพส่งผลให้ครูและบุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้บรรลุ
เป้าหมายของหลักสูตร มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มี
วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
 

ภารกิจ สาระความรู้ และ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

๑. การนิเทศการศึกษา ได้แก่ หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและกระบวนการนิเทศ กลยุทธ์ 
การนิเทศการศึกษาในเรื่อง การวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสร้างทักษะในการนิเทศการใช้กลยุทธ์
ในการนิเทศ การนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ การควบคุมและการประเมินเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การนิเทศภายใน โดยสามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศภายใน
สถานศึกษาได้ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้การสอนและการบริหารจัดการ
การศึกษา ประสาน สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศการศึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เทคนิค 
การนิเทศได้อย่างหลากหลายด้านความเป็นกัลยาณมิตร  

๒. นโยบายและการวางแผนการศึกษา ได้แก่ ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริบททางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่าง ๆ การวิเคราะห์และกำหนด
นโยบายการศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและประเมินนโยบายการศึกษา โดยสามารถให้
คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพ่ือจัดทำนโยบาย แผน และการติดตามประเมินผล
ด้านการศึกษา ให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและการวางแผนดำเนินงานและการประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษา ให้คำแนะนำ ปรึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดทำมาตรฐาน 
และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะและการวางระบบการจัดทำรายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับการประเมินภายนอก  
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 ๓. การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร การสร้างหลักสูตร
สถานศึกษา หลักการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา การวัดและประเมินผล 
การจัดการศึกษาพิเศษ โดยสามารถให้คำแนะนำ คำปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษา สาธิตแนะนำครูให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียนประเมินหลักสูตรและการ
นำหลักสูตรไปใช้ 
 ๔. การประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถศึกษาวิเคราะห์ วิจัย  
การจัดทำมาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยนิเทศ กำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะและการวางระบบการจัดทำ
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับการประเมินภายนอก  

๕. การบริหารจัดการการศึกษา ได้แก่ หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา หลักการบริหารจัดการ
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับ การจัดการศึกษา 
โดยสามารถให้คำปรึกษาแนะนำ การจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามเจตนารมณ์ของการนิเทศการศึกษา 
การบริหารจัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  

๖. การวิจัยทางการศึกษา ได้แก่ ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การนำผลการวิจัยไปใช้ โดยสามารถ
ให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการนำกระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ให้
คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ดำเนินการวิจัยเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษา  

๗. กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ได้แก่ กลวิธีการนำเสนอความรู้
แนวคิดทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษาค้นคว้า ฯลฯ การวิเคราะห์ วิจารณ์
ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์ โดยสามารถเขียนเอกสารทางวิชาการประเภทต่าง ๆ แนะนำและให้คำปรึกษาการ
เขียนเอกสารทางวิชาการแก่คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา นำเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎีด้วยวิธีการที่
หลากหลาย และเหมาะสมต่อการเรียนรู้  

๘. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ต 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ สำนักงานอัตโนมัติ โดยสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการพัฒนาตนและการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม ให้คำปรึกษา แนะนำ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
พัฒนาการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา  

๙. คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับศึกษานิเทศก์ ได้แก่ คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับศึกษานิเทศก์ 
จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยปฏิบัติตน     
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ มีหลักธรรมในการนิเทศและประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี 
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ขอบข่ายภารกิจกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 
  
1. งานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

มีหน้าที่ความรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้  
   ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่ม ให้สามารถ

ดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   ๒. ศึกษา วิเคราะห์ สภาพของกลุ่ม และออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม และสอดคล้อง 

กับระบบงานสารบรรณของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   ๓. ดำเนินการเก่ียวกับการประชุมภายในกลุ่ม  
   ๔. ประสานงานกับกลุ่มอื่นในสำนักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการ ที่เก่ียวข้องกับ 

การบริหารงานของกลุ่ม  
   ๕. ประสานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของกลุ่ม ให้ครู บุคลากร              

ทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ  
   ๖. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่ม 

๒. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้  
๒.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ  
   ๑. ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความ 
สามารถพิเศษ  

   ๒. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษท้ังในและ
ต่างประเทศ  

   ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา   

๓.๑ พัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และดำเนินการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาหลักสูตรได้  

๓.๒ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ  

   ๔. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้มีความสามารถพิเศษ และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้าน การพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  

   ๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ที่จัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ ด้อยโอกาส และมี
ความสามารถพิเศษ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น  

๒.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
   ๑. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมาตรฐานการเรียนรู้ 

ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
   ๒. ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดทำระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษาดำเนินการดังนี้  

๒.๑ ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร  
๒.๒ รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร  
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   ๓. พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  
   ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมี ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกฝ่าย  
   ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น โรงเรียน ๒ ภาษา โรงเรียนตาม

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

ประกอบการ ฯลฯ เป็นต้น  
   ๗. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
   ๘. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยใน      

ชั้นเรียนและการนิเทศภายใน  
   ๙. ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา และ      

นำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา 

๒.๓ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
   ๑. ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
   ๒. ดำเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
   ๓. สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู 

ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง  
   ๔. เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
   ๕. นำผลการวิจัยไปกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 

๓. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  

๓.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา  
   ๑. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผลการศึกษา 

ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
   ๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลในสถานศึกษา    

ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
   ๓. ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาท้ัง

การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
   ๔. จัดทำคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัย 

๓.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา  
   ๑. รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา  
   ๒. ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดทำแล้ว คัดเลือกให้ เหมาะสมกับเขตพ้ืนที่

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

   ๔. บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 

๓.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา  
   ๑. ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  
   ๒. ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  
   ๓. จัดทำรายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  
   ๔. เผยแพร่ผล การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 

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

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
   ๓. กำหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามที่กระทรวงศึกษาธิการและสถาบัน

ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติกำหนด  
   ๔. ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  
   ๕. ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถ ให้กับนักเรียน  
   ๖. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา  
   ๗. จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๔. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  

๔.๑ งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
   ๑. ศึกษาความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
   ๒. ดำเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพ่ือสนับสนุน

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

ปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ  
   ๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา  
   ๖. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
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๔.๒ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยีทางการศึกษา  
   ๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
   ๒. วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของสถานศึกษา  
   ๓. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาท่ีดำเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย นำไปใช้ และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

๕. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

๕.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  
   ๑. รวบรวม จดัทำ ระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้  
   ๒. ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  
   ๓. จัดทำแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้  
   ๔. ดำเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ โครงการเป็นฐาน ดังนี้  

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

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

   ๕. จัดทำสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่ประสบผลสำเรจ็ 

๕.๒ งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน 

 

   ๑. ประสานการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   ๒. จัดทำแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษาและ สถานศึกษา  
   ๓. ดำเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ ในรูปแบบต่าง ๆ  

ที่หลากหลาย  
๓.๑ พัฒนาห้องเรียน หรือสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
๓.๒ จัดตั้งและดำเนินการในรูปแบบของเครือข่ายชุมชน  
๓.๓ จัดเวทีวิชาการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
๓.๔ จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนนำ ครูต้นแบบ ครูแห่งชาติ เป็นต้น  

   ๔. จัดทำสรุปรายงาน และเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบ เครือข่ายการนิเทศ 

๕.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ของสถานศึกษา 

   ๑. จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

   ๒. ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำเกณฑ์ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ในการบริหารและการจัดการศึกษา  
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   ๓. ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
สถานศึกษา  

   ๔. สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดทำรายงานเผยแพร่ 

๕.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
   ๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
   ๒. ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
      ๒.๑ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
      ๒.๒ การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล  
      ๒.๓ การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ  
   ๓. สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ การบริหาร 

และการจัดการศึกษา  
 

๖. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
๖.๑ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
   ๑. ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจน กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
   ๒. ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดทามาตรฐาน การศึกษา แล้วนำมา

วิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนา

คุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน  
   ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษากำหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน /ท้องถิ่น รวมทั้งการกำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการแปลผลและตัดสิน
การผ่านมาตรฐานพร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน  

   ๕. รว่มกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา  
   ๖. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดสร้างระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีหลักการและแนวคิด

อยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา  
   ๗. นิเทศ ติดตาม การจัด สร้างพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๖.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  
   ๑. จัดทำระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   ๒. นิเทศ สถานศึกษา เพ่ือให้สามารถดำเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา

โดยการประเมินตนเอง  
   ๓. รว่มกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือหาจุดพัฒนาและนำมาเป็น แนวทางในการปรับปรุง

สถานศึกษาท่ียังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์  
   ๔. จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์

อย่างเป็นระบบ  
   ๕. จัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ ผลการประเมิน

คุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือกำหนดนโยบายในการพัฒนาการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา  
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   ๖. จัดทำระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
   ๗. จัดทำเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน จากคณะกรรมการ

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   ๘. นิเทศ ติดตาม กำกับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ ์ 

๖.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา  
   ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดทำรายงาน การประเมินตนเองของ

สถานศึกษา  
   ๒. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
   ๓. ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพ่ือเสนอรายชื่อสถานศึกษาต่อ

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
   ๔. ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อถึงกำหนดการ

ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  
   ๕. ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอกเพ่ือนามาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๖.๔ งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  
   ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก สถานศึกษาของแต่ละหน่วยงาน  
   ๒. ส่งเสริม สนับสนุนและหรือร่วมกับสถานศึกษาดาเนินการวิจัยมาตรฐานและ การประกันคุณภาพการศึกษา  
   ๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานำผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ใน

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
   ๔. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
   ๕. นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษาและนำผลมาใช้

ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๗. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

๗.๑ งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ  
 ๑. ดำเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และบริหารงานทั่วไป 

ของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
๒. รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงาน

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

การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๗.๒ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
๑. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
๒. จัดทำแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
๓. เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
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๔. ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพ่ือดำเนินการ
ตามแผน 

๗.๓ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
๑. รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การบริหารและ

การจัดการศึกษา  
๒. จัดทำสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  
๓. ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพ่ือดำเนินการตามแผน 

 
๓. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ หมายถึง องค์ความรู้ ทักษะและค่านิยมที่ผู้เรียนควรเรียนรู้ เพ่ือจะช่วยนำพาให้บรรลุ
คุณภาพตามเป้าหมายที่กำหนด  

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

มาตรฐานการเรียนรู้  (Content standards/Academic standards/Learning standards หมายถึง 
คุณภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนเป็นสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้เมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ความรู้ 
ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะที่ระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้เรียนทุกคน ดังนั้น 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาทั้งระดับชาติ เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุคุณภาพตามที่มาตรฐานกำหนด มาตรฐานการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานถือ
เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อน และพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นเป้าหมาย  และกรอบทิศทางในการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัยและใช้สำหรับผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แนวคิดดังกล่าวอยู่บนฐานความเชื่อที่ว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันได้  

ตัวชี้วัด (Indicators) หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดมี
ลักษณะเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรมในการนำไปใช้ในการกำหนดเนื้อหา การเรียนการสอน และเป็น
เกณฑ์สำคัญสาหรับการวัดและประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน โดยทั่วไปจะมีการกำหนดตัวชี้วัดเพ่ือใช้ใน
การตรวจสอบผู้เรียนเป็นระยะ ๆ ในการพัฒนาไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ การกำหนดตัวชี้วัดดังกล่าวนั้น ในระบบ
การศึกษาบางแห่งอาจกำหนดไว้เป็นช่วงๆ ทุก ๓-๔ ปี แต่บางแห่งอาจ กำหนดทุกระดับชั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมกับบริบทการศึกษาแต่ละแห่ง (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา , ๒๕๕๓)  

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

ภาคีเครือข่าย หมายถึง กลุ่มบุคคล องค์กรที่มีเป้าหมายร่วมกัน มารวมตัวกันด้วยความสมัครใจ  
เพ่ือทำกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย (ร่วมคิด / ร่วมวางแผน/ ร่วมทำ /ร่วมประเมินผล/ร่วมรับผิดชอบ) โดยมี
ความสัมพันธ์ แนวราบ มีความเสมอภาค และเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  

งานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพ่ือพัฒนางานของสถานศึกษาใน  
รูปของภาคีเครือข่าย ในการทำงานร่วมกันกับกลุ่มสถานศึกษาในลักษณะของเครือข่ายใน ด้านการประสานงาน 
(Coordination) ความร่วมมือ (Cooperation) การทำงานร่วมกัน  (Collaboration) และการมีส่ วนร่วม 
(Participation) ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและการ ปฏิบัติงานของสถานศึกษา  ครอบคลุม ๔ ภาระงาน 
ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป 

 
 

๕. งานพิเศษ งานโครงการและตัวชี้วัด  

งานพิเศษ งานโครงการและตัวชี้วัด เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพ่ือพัฒนางานในหน้าที่ของ
ศึกษานิเทศก์ที่เกี่ยวข้องกับงานพิเศษที่ไม่ใช่งานตามมาตรฐานตำแหน่ง รวมถึงงานโครงการและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึงเป็นฐานข้อมูลใน
การปฏิบัติงานหรือพัฒนางานในปีต่อไปในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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 ตอนที่ ๒ 
การจัดโครงสร้างการบริหารและการจัดวางบุคลากร 

 

การจัดบุคลากรตามกลุ่มภารกิจ กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๑. การจัดบุคลากรตามภารกิจทั้ง 6 กลุ่ม 

ที ่ กลุ่มงาน/ภาระงาน ผู้รับผิดชอบ งานนโยบาย/โครงการพิเศษท่ีเกี่ยวข้อง 
1 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
กระบวนการเรียนรู ้
(ภาระงานตามกรอบของ  
กลุ่มงาน ในคู่มือปฏิบัติงาน) 

๑.นางกิ่งแก้ว  ภูทองเงิน 
๒.นายพิทักษ์ชาติ  สุวรรณไตรย ์
๓.นางสาวนิศรา  แสงทอง 
๔.นางฉวีวรรณ วะรงค ์
 

โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ, ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
(Active  Learning), โรงเรียนเด็กพิเศษเรียนร่วม, การพัฒนา
ผู้เรยีนสู่ศตวรรษที่ 21 /อาเซียน/การพัฒนาทักษะ
กระบวนการคดิ / ศาสตร์พระราชา,พระบรมราโชบาย/
โครงการอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง 

2 กลุ่มงานส่งเสรมิและพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
(ภาระงานตามกรอบของ   
กลุ่มงาน ในคู่มือปฏิบัติงาน) 

1.นายอดิศร  ก้อนคำ 
2.นายธนวัฒน์  ปากหวาน 
 

-การใช้และพัฒนา DLTV,DLIT,OBEC Content Center 
-ห้องสมุด หนังสือเรียน สื่อแหล่งเรียนรู้ สื่อพระเทพฯ 
-โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  
-โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี,โรงเรยีนขนาดเล็ก 
-โครงการจดัการเรียนการสอนทางไกลสื่อสารสองทาง  
–โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา/  
- โรงเรียนในโครงการพระราชดำร ิ
-เว็บไซตก์ลุ่มงานนิเทศและเขตพืน้ท่ี  
- โครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

3 กลุ่มงานนิเทศตดิตามและ
ประเมินผลระบบบริหารฯ 
 (ภาระงานตามกรอบของ  
กลุ่มงาน ในคู่มือปฏิบัติงาน) 

๑.นางเณริศรา  ว่องไว 
๒.นางสายฝน เอนกนวล 

-คู่มือนิเทศ,แผนนิเทศ/ปฏิทินและรายงานนิเทศ 
-การนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พื้นเป็นเป็นฐาน 
-โรงเรียนคณุธรรม สพฐ ,เขตพื้นทีก่ารศึกษาคุณธรรม , 
Roving Team(RT) /โครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

4 กลุ่มงานส่งเสรมิระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 (ภาระงานตามกรอบของ  
กลุ่มงาน ในคู่มือปฏิบัติงาน) 

๑. นายคมกริช ไชยทองศร ี
๒. นายจรีศักดิ์  ยาโน 
๓. นางสุตานันท์  ปางชาต ิ

-การประกันคณุภาพการศึกษา/โรงเรียนมาตรฐานสากล  
-การรายงาน SAR / โครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

๕ กลุ่มงานวัดผลและประเมินผล
การศึกษา 
(ภาระงานตามกรอบของ  
กลุ่มงาน ในคู่มือปฏิบัติงาน) 

1.นางทองพูล  งามขำ 
2.นายชยา  ภาคภูม ิ
3.นางสาวพิไลวรรณ วะลัยสุข 
 

-การสอบ O-NET/ การสอบปลายปี/  
การสอบ RTช้ัน ป.1, NT ป.3 
-การประเมิน PISA /Assessment for Learning 
-โปรแกรมบริหารการศึกษา School MIS 
-การพัฒนากระบวนการ PLC 
-การประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรยีน/อ่านคดิ 
วิเคราะห์และเขียน / โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 
-การคัดเลือกรางวัลดีเด่นด้านคร/ูด้านนักเรียน  
-โรงเรียนสุจรติ /โครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

6 กลุ่มงานเลขานุการฯ 
(ภาระงานตามกรอบของ  
กลุ่มงาน ในคู่มือปฏิบัติงาน) 

1.นางสาวอรพร  คนสนิท 
2.นางสาวปญัญาพร  
ธิพรพันธ ์
๓. นางพิมสุภางค ์นามบุตร 

-ระบบสารสนเทศ ป้าย/บอร์ดการนิเทศ 
-การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และการประชุม ก.ต.ป.น.  
-การจัดทำแผนและรายงานคณุภาพการศึกษา  
-การประชุมในกลุม่นิเทศ 
- สารนิเทศของกลุ่ม,โครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
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๒. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที ่ กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ งานโครงการพิเศษ/เฉพาะกิจที่เกี่ยวกับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1 ภาษาไทย  

 
๑.นางทองพูล  งามขำ 
๒.นางสาวปญัญาพร ธิพรพันธ ์
๓. นายชยา  ภาคภูม ิ
๔. นางฉวีวรรณ วะรงค ์

-การประเมินการอ่าน/เขียน ช้ัน ป.1-ม.3 
-โครงการส่งเสรมินิสยัรักการอ่าน 
-โครงการแข่งขันวันภาษาไทย/รักษ์ภาษาไทย 
-โครงการเขียนสวย อ่านคล่อง คิดเลขเร็ว ๑๐๐% 
-โครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านข้ันสูง  
-โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูก้ลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาไทย 
โครงการต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

2 
 

คณิตศาสตร ์
 

1. นางสาวอรพร คนสนิท 
2. นางสาวพิไลวรรณ วะลัยสุข 
๓. นายอดิศร ก้อนคำ 
๔. นายจรีศักดิ์ ยาโน 
 

-การสอบอัจฉรยิภาพวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 
ของ สสวท. 
-การแข่งขันวิชาการนานาชาติ  
-เวทคณิต 
-โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง (Open Approach) 
ร่วมกับ มข.   
-โครงการ SMT สสวท. 
-STEM Education 
-PISA คณิตศาสตร ์
-โครงการพัฒนาครผููส้อนคณติศาสตร์ 
โครงการต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

๓ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

๑. นายอดิศร ก้อนคำ 
๒. นายจรีศักดิ์  ยาโน 
๓. นางสุตานันท์  ปางชาต ิ
๔. นางสาวอรพร คนสนิท 
๕. นางสาวพิไลวรรณ วะลัยสุข 

-การสอบอัจฉรยิภาพวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 
ของ สสวท. 
-โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ   
-โครงการ SMT สสวท. 
-STEM Education 
-PISA วิทยาศาสตร ์
-โครงการโรงเรียนสีเขียว 
-โครงการอัจฉรยิะเกษตรประณีต 
-โครงการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
-โครงการส่งเสรมิการจัดการเรียนรู้ PBL, GBL 
-โครงการวิทยาการคำนวณ/Coding  
โครงการต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

๔ ภาษาอังกฤษ 1. นางเณริศรา  ว่องไว 
2. นางกิ่งแก้ว  ภูทองเงิน 
3. นางสาวนิศรา  แสงทอง 

-การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
-B00t Camp, EBE, Peer center 
-โครงการพัฒนาครผููส้อนภาษาอังกฤษ 
-โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิภาษาอังกฤษ 
โครงการต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

 

 



คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมกุดำหำร            17  
 

ที ่ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ผู้รับผิดชอบ งานโครงการพิเศษ/เฉพาะกิจที่เกี่ยวกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๕ สังคมศึกษา 1. นางทองพูล  งามขำ 
2. นายพิทักษ์ชาติ  สุวรรณไตรย ์
3. นางสายฝน  อเนกนวล 

-การสอนประวัติศาสตร ์
-หน้าท่ีพลเมือง 
-โรงเรียนวิธีพุทธ 

๖ การงานพ้ืนฐาน
อาชีพ 

๑. นางเณริศรา ว่องไว 
๒. นางสายฝน เอนกนวล 
๓. นางพิมสุภางค์ นามบุตร 
๔. นางสาวปัญญาพร ธิพรพันธ ์

- การจัดการการเรยีนการสอนสู่อาชีพ 
- ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลติภณัฑ์ 
โครงการต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

๗ สุขศึกษาพลศึกษา 
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

1. นายคมกริช  ไชยทองศรี 
๒. นางสาวนิศรา  แสงทอง 
๓. นายธนวัฒน์  ปากหวาน 
 

- เพศวิถี 
- โครงการพัฒนาการจดัการเรียนการสอนสุขศึกษา
พลศึกษา 
-โรงเรียนรอบรูสุ้ขภาพแนวใหม ่
โครงการต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
 

๘ ศิลปะ ๑. นายชยา  ภาคภูม ิ
๒. นายธนวัฒน์  ปากหวาน 
๓. นางสุตานันท์ ปางชาต ิ

โครงการต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
 
 

๙ ปฐมวัย ๑. นางกิ่งแก้ว ภูทองเงิน 
๒. นายพิทักษ์ชาติ สุวรรณไตรย ์
๓. นางพิมสุภางค์ นามบุตร 
๔. นางสาวปัญญาพร ธิพรพันธ ์

-บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ,BBL 
-การพัฒนา STEM/SMT/วิทยาการคำนวณ
ปฐมวัย/EF 
-การพัฒนาภาษาเพื่อการสื่อสารเด็กปฐมวัย 
-การส่งเสริมรักการอ่านในเด็กปฐมวัย 
-โครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษาปฐมวัย 
โครงการต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

๑๐ การศึกษาพิเศษ ๑. นายธนวัฒน์ ปากหวาน 
๒. นายพิทักษ์ชาติ สุวรรณไตรย ์
๓. นางฉวีวรรณ วะรงค ์
๔. นางสาวนิศรา แสงทอง 

-โครงการยกระดับคุณภาพการจดัการเรยีนรวม 
โครงการอื่นๆ ท่ีเกีย่วข้อง 
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๑. งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

ทีมที่ เครือข่าย ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ รองผอ.สพป.ที่รับผิดชอบ 
1 
 

แก้วมุกดาหาร           15  โรงเรียน 
คำอาฮวนดงเย็นพัฒนศึกษา  17  โรงเรียน 

นางสาวอรพร    คนสนิท 
นางสุตานันท์  ปางชาติ 
นางฉวีวรรณ  วะรงค์ 

 
นายประภาส  ไชยมี 
 

๒ 
 

เมืองน้ำทิพย์            17  โรงเรียน 
ไตรมิตรนวพัฒน์        17  โรงเรียน 

นางสาวปัญญาพร  ธิพรพันธ์ 
นางสายฝน เอนกนวล 

นายประภาส  ไชยมี 

๓ สะพานมิตรภาพ        12  โรงเรียน
หว้านใหญ่               15  โรงเรียน 

นายชยา  ภาคภูมิ 
นางสาวนิศรา  แสงทอง 

นายประภาส  ไชยมี 
 

 
๔ 

ดงหลวงตอนบน       15  โรงเรียน 
ดงหลวง                 15  โรงเรียน 

นายอดิศร  ก้อนคำ 
นายจีรศักดิ์  ยาโน 

นายพิเชษฐ  มหาวงศ์ 

๕ ดอนตาล                 10  โรงเรียน 
ภูสระดอกบัว            11  โรงเรียน 
ภูผาเทิบพัฒนา          15  โรงเรียน 

นางเณริศรา   ว่องไว 
นางกรรณิการ์  บัณฑิตเสน 
นายธนวัฒน์  ปากหวาน 

นายพิเชษฐ  มหาวงศ์ 

๖ คำสร้อยนาอุดม         10  โรงเรียน 
ร่มกกชัยพัฒนา          13  โรงเรียน 
ธารบังอี่                  10  โรงเรียน 

นางพิมสุภางค์  นามบุตร 
นายคมกริช  ไชยทองศรี  
นางทองพูล   งามขำ 

นางวรกัญญาพิไล     แกระหัน 

๗ คำชะอีก้าวหน้า         10  โรงเรียน
และ คำชะอีคำบก      11  โรงเรียน 
คำชะอีศึกษาพัฒน์      12  โรงเรียน 

นางกิ่งแก้ว  ภูทองเงิน 
 
นายพิทักษ์ชาติ  สุวรรณไตรย์ 

นางวรกัญญาพิไล     แกระหัน 

๘ เมืองหนองสูง              8   โรงเรียน
และ คีรีวงศึกษา       11   โรงเรียน 

นางสาวพิไลวรรณ  วะลัยสุข นายมนตรี  ลาดนาเลา 
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การมอบหมายงาน 
 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของ
ข้าราชการและลูกจ้าง ตามคำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ๓๑๓ /256๕  
 ลงวันที่ ๔  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 256๕ 
     
 
 
 
 

 

  คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
          ที่ ๓1๓ / ๒๕๖5 

เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                                 
ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติราชการ 

         ------------------------------- 
  ด้วยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  เห็นสมควรต้องปรับปรุงการกำหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบ  และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ตามคำสั่ งสำนักงาน เขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึ กษามุกดาหาร                                           
ที่ ๓1๓/256๕ ลงวันที่ 5 ธันวาคม 256๕ ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานในหน้าที่เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ภารกิจหลักของหน่วยงาน  เป็นไปตามนโยบายแนวทางในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  
เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  และเพ่ือให้การบริการติดต่อสถานศึกษา ส่วนราชการ  หน่วยงาน องค์กร  
ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปเกิดความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นและชอบด้วยระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ  
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา๓๗แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ กฎกระทรวง  กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วน
ราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง แบ่งส่วนราชการ
ภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ และระเบียบ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่าด้วย  การมอบอำนาจในการสั่งการอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติ
ราชการ หรือการดำเนินการอ่ืนของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ที่ใช้อยู่ก่อน
นี้ทุกคำสั่งและใช้คำสั่งนี้แทนคำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้  
ที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้  ให้ใช้คำสั่งนี้แทน  ดังนี้  
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

นางกรรณิการ์  บัณฑิตเสน ตำแหน่งเลขที่ ๖๓ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  มีหน้าที่รับผิดชอบ   
การปฏิบัติงาน ดังนี้  
 1. อำนวยการ ให้คำปรึกษา ดูแล ติดตาม และกำกับการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ใน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพบังเกิดผลดีต่อทางราชการ  
 2. พิจารณา ตรวจสอบ กลั่นกรองงาน และบันทึกความเห็นอิงระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการ                                                                   
ทีเก่ียวข้อง เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา  
 3. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 4. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 
1 งาน และ 6 กลุ่มงาน ได้แก่ งานธุรการกลุ่ม 1) กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการ
เรียนรู้  2) กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  3) กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 4) กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารการจัดการศึกษา 5) กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และ 6) กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา 
 5. ส่งเสริมสนับสนุนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้ง 19 เครือข่าย และงานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาคุณภาพ  
การจัดการศึกษา  
 ๖.  ปฏิบัติหน้าที่ร่วมรับผิดชอบนิเทศติดตามโรงเรียนในเขตอำเภอดอนตาล ได้แก่ เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาภูผาเทิบพัฒนา จำนวน 1๕  โรงเรียน และร่วมรับผิดชอบ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาภู
สระดอกบัว จำนวน 1๑  โรงเรียน เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดอนตาล จำนวน 1๐  โรงเรียน   
 ๗. วิเคราะห์ วิจัยผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือเป็นสารสนเทศใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่ต่อไป 
 ๘. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและศึกษานิเทศก์ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานตำแหน่ง 
 ๙. โครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ๕ Q Model 
 ๑๐. ขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น สพฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
 ๑๑. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
การปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
          ในกรณีที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงขอให้บุคคลดังต่อไปนี้ ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ  
          1. นายคมกริช  ไชยทองศรี ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติ
หน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ ๑ กรณีผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
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          2. นางเณริศรา  ว่องไว  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ ๒ กรณีผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
          ๓. นางกิ่งแก้ว  ภูทองเงิน  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ ๓ กรณีผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
     ๔. นางทองพูล  งามขำ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่  ๔ กรณีผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
         5. นางสาวอรพร  คนสนิท ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่  5 กรณีผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
   ๖. นายอดิศร  ก้อนคำ  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ ๖ กรณีผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ไม่อยู่
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
๑. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
๑.๑. นางกิ่งแก้ว  ภูทองเงิน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ     ตำแหน่งเลขที่ ๒๙ 
  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ โดยพิจารณา 
กลั่นกรองงาน ดูแลให้คำปรึกษา ติดตามการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงาน และปฏิบัติงาน ดังนี้  
  ๑. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ  
   1.๑ ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ  
   1.๒ ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ  
ทั้งในและต่างประเทศ  
   1.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการการศึกษาปฐมวัย จัดการศึกษาพิเศษ 
ผู้ด้อยโอกาสและ ผู้มีความสามารถพิเศษ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา   
    1.๓.๑ พัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และ 
ผู้มีความสามารถพิเศษ การศึกษาปฐมวัย และดำเนินการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาหลักสูตร  
    1.๓.๒ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี ความสามารถพิเศษ  
   1.๔ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี
ความสามารถพิเศษ และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้าน การพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  
   1.๕ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ที่จัดการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และมีความสามารถ
พิเศษ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น  
  ๒. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้  
        ๒.๑ ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมาตรฐานการเรียนรู้  
ทั้ง  ๘ กลุ่มสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
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        ๒.๒ ศึกษา รวบรวมข้อมูล และจัดทำระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษาดำเนินการ
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร  
        ๒.๓ พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  
        ๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน 
ได้ส่วนเสียทุกฝ่าย  
   ๒.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น โรงเรียน 2 ภาษา ,ห้องเรียน
พิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ( AP) ฯลฯ เป็นต้น 
   ๒.๖ ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น Home School การศึกษาท่ีจัดในสถาน
ประกอบการ ฯลฯ เป็นต้น  
   ๒.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
   ๒.๘ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัย     
ในชั้นเรียนและการนิเทศภายใน  
   ๒.๙ ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา และนำ
ข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา 
  ๓. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
   ๓.๑ ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
   ๓.๒ ดำเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
   ๓.๓ สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู 
ผู้บริหาร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง  
   ๓.๔ เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
   ๓.๕ นำผลการวิจัยไปกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 
  ๔. ปฏิบัติงานร่วมกันในลักษณะองค์รวม การมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม และการบูรณาการงาน 
ภายในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  ๕. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล การศึกษาปฐมวัย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตลอดทั้งงานหรือโครงการ ที่เกี่ยวข้อง 
  ๖. ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามโรงเรียนในเขตอำเภอคำชะอี ได้แก่ เครือข่ายคำชะอีคำบก  11  โรงเรียน  
และคำชะอีก้าวหน้า 10  โรงเรียน ร่วมรับผิดชอบเครือข่าย คำชะอีศึกษาพัฒน์  12  โรงเรียน  
รวมจำนวน  33  โรงเรียน     

  ๗. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบพัฒนาครู ผู้บริหารเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย กระบวนการ  

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลพัฒนาการ ตอลดทั้งนิเทศ ติดตาม และวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาการ  

จัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
  ๘. รับผิดชอบโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ ๒๑ และไทยแลนด์ ๔.๐  
          ๙. รับผิดชอบโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการคิด/สมรรถนะหลักสำคัญของผู้เรียน  
          ๑๐. รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย, PBL,BBL 
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  ๑๑. รับผิดชอบการประเมินพัฒนาการศึกษาปฐมวัย โครงการ SMT ระดับปฐมวัย , สะเต็มศึกษาระดับ

ปฐมวัย (STEM) , วิทยาการคำนวณระดับปฐมวัย การพัฒนาเชาว์ปัญญาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา  
  ๑๒. โครงการสร้างนวัตกรรมการศึกษาและงานวิจัย,โครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

  ๑๓. รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ  

  ๑๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

กรณี นางกิ่งแก้ว ภูทองเงิน ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้นายพิทักษ์ชาติ สุวรรณไตรย์ นางสาวนิศรา 

แสงทองและนางฉวีวรรณ วะรงค์ ปฏิบัติหน้าที่แทน ตามลำดับ 

๑.๓. นายพิทักษ์ชาติ  สุวรรณไตรย ์ ตำแหน่งเลขที่ ๓๘ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ         
  ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ คนที่ ๑
รับผิดชอบงานและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้  
  ๑. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ  
   1.๑ ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ  
   1.๒ ศึกษาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ ทั้งในและต่างประเทศ  
   1.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและ  
ผู้มีความสามารถพิเศษ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา   
    1.๓.๑ พัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และ 
ผู้มีความสามารถพิเศษ และดำเนินการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
    1.๓.๒ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทำหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี ความสามารถพิเศษ  
   1.๔ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี
ความสามารถพิเศษ และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้าน การพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  
   1.๕ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ที่จัดการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และมีความสามารถ
พิเศษ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น  
  ๒. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้  
        ๒.๑ ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมาตรฐานการเรียนรู้  
ทั้ง  ๘ กลุ่มสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
        ๒.๒ ศึกษา รวบรวมข้อมูล และจัดทำระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษาดำเนินการ
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และ      
ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร  
        ๒.๓ พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  
        ๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่าย  
   ๒.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น โรงเรียน 2 ภาษา 
   ๒.๖ ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น Home School การศึกษาท่ีจัดในสถาน
ประกอบการ ฯลฯ เป็นต้น  
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   ๒.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
   ๒.๘ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัย 
ในชั้นเรียนและการนิเทศภายใน  
   ๒.๙ ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา และนำ
ข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา 
  ๓. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
   ๓.๑ ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
   ๓.๒ ดำเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
   ๓.๓ สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู 
ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง  
   ๓.๔ เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
   ๓.๕ นำผลการวิจัยไปกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 
  ๔. ปฏิบัติงานร่วมกันในลักษณะองค์รวม การมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม และการบูรณาการงาน 
ภายในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  ๕. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล การศึกษาปฐมวัย และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ตลอดทั้งงาน 
หรือโครงการที่เก่ียวข้อง 
  ๖. ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามโรงเรียนในเขตอำเภอคำชะอี ได้แก่ คำชะอีศึกษาพัฒน์  12 โรงเรียน และ
ร่วมรับผิดชอบเครือข่ายคำชะอีคำบก 11  โรงเรียน  คำชะอีก้าวหน้า 10  โรงเรียน รวมจำนวน  33  โรงเรียน     

  ๗. รับผิดชอบโรงเรียนในโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

         ๘. รับผิดชอบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Active Learning 

  ๙. รับผิดชอบโครงการเด็กพิเศษเรียนรวม /ระบบ SET 
  ๑๐. การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และการจัดทำข้อมูล
สารสนเทศ 
          ๑๑. รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย,PBL,BBL 

  ๑๒. รับผิดชอบโครงการ SMT ระดับปฐมวัย , สะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย (STEM) การพัฒนาภาษา 

เพ่ือการสื่อสาร การส่งเสริมรักการอ่านในเด็กปฐมวัย การจัดการศึกษาไฮสโครป มอนเตสเชอรี่ 

  ๑๓. การพัฒนาเชาว์ปัญญาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา 

  ๑๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  ๑๕. กรณี นายพิทักษ์ชาติ สุวรรณไตรย์ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ นางกิ่งแก้ว ภูทองเงิน 

นางสาวนิศรา แสงทองและนางฉวีวรรณ วะรงค์ ปฏิบัติหน้าที่แทน ตามลำดับ 
๑.๓. นางสาวนิศรา  แสงทอง  ตำแหน่งเลขที่ ๖๖ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
  ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้  คนที่ ๒ 
รับผิดชอบงาน และปฏิบัติงาน ดังนี้  
  ๑. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ  
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   1.๑ ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ  
   1.๒ ศึกษาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ ทั้งในและต่างประเทศ  
   1.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและ ผู้
มีความสามารถพิเศษ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา  
    1.๓.๑ พัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และ 
ผู้มีความสามารถพิเศษ และดำเนินการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
    1.๓ .๒ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้องในการจัดทำหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี ความสามารถพิเศษ  
   1.๔ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี
ความสามารถพิเศษ และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้าน การพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  
   1.๕ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ที่จัดการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และมีความสามารถ
พิเศษ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น  
  ๒. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้  
        ๒.๑ ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมาตรฐานการเรียนรู้  
ทั้ง  ๘ กลุ่มสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
   ๒.๒ ศึกษา รวบรวมข้อมูล และจัดทำระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษาดำเนินการ
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร          
   ๒.๓ พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  
        ๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน 
ได้ส่วนเสียทุกฝ่าย  
   ๒.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น โรงเรียน 2 ภาษา 
   ๒.๖ ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น Home School การศึกษาที่จัดใน 
สถานประกอบการ ฯลฯ เป็นต้น  
   ๒.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
   ๒.๘ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัย     
ในชั้นเรียนและการนิเทศภายใน  
   ๒.๙ ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา และ 
นำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา 
  ๓. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
   ๓.๑ ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
   ๓.๒ ดำเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
   ๓.๓ สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู 
ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง  
   ๓.๔ เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
   ๓.๕ นำผลการวิจัยไปกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 
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  ๔. ปฏิบัติงานร่วมกันในลักษณะองค์รวม การมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม และการบูรณาการงาน 
ภายในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  ๕. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษาและพลศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตลอดทั้ง
งานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง    
  ๖. ปฏิบัติหน้าที่ นิเทศ ติดตามโรงเรียนในอำเภอหว้านใหญ่และอำเภอเมืองมุกดาหาร ได้แก่ เครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาหว้านใหญ่ จำนวน 1๕  โรงเรียน และร่วมรับผิดชอบเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะพาน
มิตรภาพ  จำนวน 1๒ โรงเรียน รวม ๒๗  โรงเรียน 
          ๗. รับผิดขอบการจัดการเรียนรู้ Active Learning 
  ๘. รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
  ๙. รับผิดชอบโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ศาสตร์พระราชา และพระบรมราโชบายในด้านการจัดการศึกษาของรัชกาลที่ ๑๐ 
          ๙. รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน 
  ๑๐. รับผิดชอบโครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ, Bootcamp , EBE , Peer Center 
  ๑๑. ร่วมรับผิดชอบโครงการเด็กพิเศษเรียนรวม /ระบบ SET 
  ๑๒. ร่วมรับผิดชอบโครงการโรงเรียนพระราชดำริ โรงเรียนกองทุนการศึกษา 
          ๑๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
กรณี นางสาวนิศรา  แสงทอง ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ นางกิ่งแก้ว ภูทองเงิน นายพิทักษ์ชาติ 
สุวรรณไตรย์ และนางฉวีวรรณ วะรงค์ ปฏิบัติหน้าที่แทน ตามลำดับ 
 

๑.๔. นางฉวีวรรณ วะรงค์  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ช่วยราชการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
  ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้  รับผิดขอบงาน และ
ปฏิบัติงาน ดังนี้  
  ๑. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ  
   1.๑ ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ  
   1.๒ ศึกษาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ ทั้งในและต่างประเทศ  
   1.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและ ผู้
มีความสามารถพิเศษ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา  
    1.๓.๑ พัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และ 
ผู้มีความสามารถพิเศษ และดำเนินการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
    1.๓ .๒ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้องในการจัดทำหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี ความสามารถพิเศษ  
   1.๔ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี
ความสามารถพิเศษ และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้าน การพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  
   1.๕ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ที่จัดการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และมีความสามารถ
พิเศษ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น  
  ๒. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้  
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        ๒.๑ ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมาตรฐานการเรียนรู้  
ทั้ง  ๘ กลุ่มสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
   ๒.๒ ศึกษา รวบรวมข้อมูล และจัดทำระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษาดำเนินการ
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร          
   ๒.๓ พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  
        ๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน 
ได้ส่วนเสียทุกฝ่าย  
   ๒.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น โรงเรียน 2 ภาษา 
   ๒.๖ ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น Home School การศึกษาที่จัดใน 
สถานประกอบการ ฯลฯ เป็นต้น  
   ๒.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
   ๒.๘ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัย     
ในชั้นเรียนและการนิเทศภายใน  
   ๒.๙ ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา และ 
นำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา 
  ๓. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
   ๓.๑ ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
   ๓.๒ ดำเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
   ๓.๓ สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู 
ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง  
   ๓.๔ เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
   ๓.๕ นำผลการวิจัยไปกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 
  ๔. ปฏิบัติงานร่วมกันในลักษณะองค์รวม การมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม และการบูรณาการงาน 
ภายในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  ๕. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง    
  ๖. ปฏิบัติหน้าที่ นิเทศ ติดตามโรงเรียนในอำเภอหว้านใหญ่และอำเภอเมืองมุกดาหาร ได้แก่ เครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาคำอาฮวนดงเย็น  จำนวน 1๗ โรงเรียน  
          ๗. ร่วมรับผิดขอบโครงการเด็กพิเศษเรียนรวม/ ระบบ SET 
  ๘. รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
  ๙.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

กรณี นางฉวีวรรณ  วะรงค์ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ นางกิ่งแก้ว ภูทองเงิน นายพิทักษ์ชาติ 
สุวรรณไตรย์ และนางสาวนิศรา  แสงทอง ปฏิบัติหน้าที่แทน ตามลำดับ 
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๒. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๒.1. นายอดิศร ก้อนคำ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์  ตำแหน่งเลขที่ ๓๐ 
  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา   
โดยพิจารณา กลั่นกรองงาน ดูแลให้คำปรึกษา ติดตามการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงานรับผิดชอบงาน
และปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้  
  ๑. งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
   ๑.๑. ศึกษา ความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
   ๑.๒. ดำเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพ่ือสนับสนุน
ช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา  
   ๑.๓. ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม  
และเทคโนโลยี  
   ๑.๔. นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง การศึกษา  
เพ่ือนำผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ  
   ๑.๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา  
   ๑.๖. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   ๑.๗ พัฒนาระบบ และแอปพลิเคชันด้านการศึกษา 
  ๒. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยีทางการศึกษา  
   ๒.๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
   ๒.๒. วิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานศึกษา  
   ๒.๓. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาที่ดำเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย นำไปใช้ และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

        ๓. รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และ DLIT 
      ๔. รับผิดชอบโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนรู้  
เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน 
  ๕. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดทั้งงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง 

          ๖. รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ,โรงเรียนคอนเน็กอีดี,ระบบคลังสื่อ เทคโนโลยี

ดิจิทัล สพฐ. ( OBEC Content Center )            

  ๗. รับผิดชอบโครงการพระราชดำริ ประกอบด้วย โครงการกองทุนการศึกษา ( รวมโรงเรียนเครอืข่ายคุณธรรม 

จริยธรรม ) โรงเรียนร่มเกล้า และ โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา  

  ๘. รับผิดชอบโครงการจัดการเรยีนการสอนทางไกลสื่อสารสองทางระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

          ๙. ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามโรงเรียนในเขตอำเภอดงหลวง ได้แก่ เครือข่ายดงหลวงตอนบน 

จำนวน ๑๕ โรงเรียน และร่วมรับผิดชอบเครือข่ายดงหลวง จำนวน ๑๔ โรงเรียน รวม  ๒๙  โรงเรียน 
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          ๑๐. รับผิดชอบระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่ม ประสานการดำเนินงาน

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ 
        ๑๑. จัดทำ พัฒนา ดูแลเว็บไซต์ของกลุ่มนิเทศฯ และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๑๒. การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และโค้ดดิ้ง 
  ๑๓. พัฒนาและดูแลระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Smart Area : AMSS) 
  ๑๔. พัฒนาและดูแลระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และดิจิทัล ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     ๑๕. รับผิดชอบโครงการกิจกรรมที่สนองกลยุทธ์และนโยบาย สพฐ.โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอน 
  ๑๖. รับผิดชอบโครงการพัฒนาสื่อและห้องสมุดโรงเรียนมีชีวิต 
  ๑๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
กรณี นายอดิศร  ก้อนคำ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ นายธนวัฒน์  ปากหวาน ปฏิบัติหน้าที่แทน 

๒.๒. นายธนวัฒน์   ปากหวาน      ตำแหน่งเลขที่ ๓๔   ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
  ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  คนที่ ๑ 
รับผิดชอบงานและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้  
  ๑. งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
   ๑.๑. ศึกษา ความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
   ๑.๒. ดำเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพ่ือสนับสนุน
ช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา  
   ๑.๓. ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม  
และเทคโนโลยี  
   ๑.๔. นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง การศึกษา      เพ่ือ
นำผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ  
   ๑.๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา  
   ๑.๖. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  ๒. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยีทางการศึกษา  
   ๒.๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
   ๒.๒. วิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานศึกษา  
   ๒.๓. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาที่ดำเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย นำไปใช้ และเผยแพร่สื่ อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

  ๓. ปฏิบัติงานร่วมกันในลักษณะองค์รวม การมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม และการบูรณาการงาน 

ภายในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
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  ๔. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ

ประเมินผล ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพ้ืนฐานอาชีพ และการศึกษาปฐมวัย ตลอดทั้งงานหรือโครงการ          

ที่เก่ียวข้อง 

  ๕. ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามโรงเรียนในเขตอำเภอเมือง ได้แก่ เครือข่ายพัฒนาการศึกษาภูผาเทิบ

พัฒนา จำนวน   ๑๕ โรงเรียน และร่วมรับผิดชอบเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดอนตาล 

จำนวน ๑๐ โรงเรียน เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาภูสระดอกบัว จำนวน ๑๑ โรงเรียน รวม  ๓๖ โรงเรียน 

  ๖. รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และ DLIT 

  ๗. รับผิดชอบโครงการกิจกรรมที่สนองกลยุทธ์และนโยบาย สพฐ. โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือ           

การจัดการเรียนการสอน 

  ๘. รับผิดชอบโครงการพัฒนาสื่อและห้องสมุดโรงเรียนให้มีชีวิต/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บรรณารักษ์ 

  ๙. รับผิดชอบโครงการเด็กพิเศษเรียนรวม/ระบบ SET 

  ๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

กรณี นายธนวัฒน์  ปากหวาน ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ นายอดิศร  ก้อนคำ  ปฏิบัติหน้าที่แทน 
๓. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
๓.๑. นางเณริศรา   ว่องไว   ตำแหน่งเลขที่ ๓๒  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ        
  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
โดยพิจารณา กลั่นกรองงาน ดูแลให้คำปรึกษา ติดตามการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงาน และรับผิดชอบ/
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  ๑. งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  
   ๑.๑. รวบรวม จัดทำ ระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้  
   ๑.๒. ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  
   ๑.๓. จัดทำแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้  
   ๑.๔. พัฒนารูปแบบการนิเทศ เทคนิควิธีการนิเทศ นวัตกรรมการนิเทศ ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับ
บริบทของเขตพ้ืนที่ 
   ๑.๕ ดำเนินการนิเทศตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น รวมทั้งการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและการนิเทศ  
ที่สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   ๑.๖.จัดทำสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการนิ เทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้  
ที่ประสบผลสำเร็จ 

  ๒. งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน 
   ๒.๑. ประสานการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   ๒.๒. จัดทำแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษาและ สถานศึกษา  
   ๒.๓. ดำเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ ในรูปแบบต่าง ๆ  
ที่หลากหลาย  
   ๒.๔. จัดทำสรุปรายงาน และเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบ เครือข่ายการนิเทศ 

  ๓. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
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   ๓.๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
   ๓.๒. ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา การพัฒนาระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา การนิเทศ ติดตามประเมินผล การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ  
   ๓.๓. สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ การบริหารและ
การจัดการศึกษา  

  ๔. ปฏิบัติงานร่วมกันในลักษณะองค์รวม การมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม และการบูรณาการงาน 

ภายในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

  ๕. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ

ประเมินผล ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

  ๖. ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามโรงเรียนในเขตอำเภอดอนตาล ได้แก่ เครือข่ายดอนตาล จำนวน ๑๐ โรงเรียน และร่วม

รับผิดชอบเครือข่ายภูสระดอกบัว  1๑  โรงเรียน เครือข่ายภูผาเทิบพัฒนา 1๕ โรงเรียน รวมจำนวน ๓๖  โรงเรียน  

  ๗. รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ  

  ๘. รับผิดชอบโครงการการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ , Boot Camp, EBE, Peer Center  

      ๙. รับผิดชอบจัดทำคู่มือ แผนนิเทศ /ปฏิทินและรายงานการนิเทศ  

  ๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๓.๒ นางสายฝน  เอนกนวล  ตำแหน่งเลขที่ ๔๐ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ      
  ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา      
คนที่ ๑  โดยรับผิดชอบ/ปฏิบัติงาน ดังนี้  
  ๑. งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  
   ๑.๑. รวบรวม จัดทำ ระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการ
เรียนรู้  
   ๑.๒. ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  
   ๑.๓. จัดทำแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้  
   ๑.๔. พัฒนารูปแบบการนิเทศ เทคนิควิธีการนิเทศ นวัตกรรมการนิเทศ ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับ
บริบทของเขตพ้ืนที่ 
   ๑.๕ ดำเนินการนิเทศตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น รวมทั้งการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและการนิเทศ 
ที่สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   ๑.๖. จัดทำสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการนิ เทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้  
ที่ประสบผลสำเร็จ 

  ๒. งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน 
   ๒.๑. ประสานการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   ๒.๒. จัดทำแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษาและ สถานศึกษา  
   ๒.๓. ดำเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ ในรูปแบบต่าง ๆ  
ที่หลากหลาย  
   ๒.๔. จัดทำสรุปรายงาน และเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบ เครือข่ายการนิเทศ 
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  ๓. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
   ๓.๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
   ๓.๒. ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา การพัฒนาระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา การนิเทศ ติดตามประเมินผล การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ  
   ๓.๓. สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ การบริหารและ
การจัดการศึกษา  

  ๔. ปฏิบัติงานร่วมกันในลักษณะองค์รวม การมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม และการบูรณาการงาน 

ภายในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

  ๕. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ

ประเมินผล ตลอดทั้งวิเคราะห์ วิจัยพัฒนาการจัดการศึกษา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม  

  ๖. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบพัฒนาครู ผู้บริหารเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลพัฒนาการ  
  ๗. ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามโรงเรียนในเขตอำเภอเมือง  ได้แก่ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาไตร
มิตรนวพัฒน์ จำนวน  ๑๗  โรงเรียน   

  ๘.  โครงการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

  ๙. รับผิดชอบจัดทำคู่มือ แผนนิเทศ /ปฏิทินและรายงานการนิเทศ 

      ๑๐. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

  ๑๑. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

กรณี นางสายฝน อเนกนวล ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ นางเณริศรา  ว่องไว ปฏิบัติหน้าที่แทน 

๔. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
๔.๑. นางสาวอรพร  คนสนิท  ตำแหน่งเลขที่ ๕๐ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ        
    ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา  โดยพิจารณา กลั่นกรองงาน ดูแลให้คำปรึกษา ติดตามการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงาน และ
รับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  ๑. งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ  
   ๑.๑ ดำเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และบริหารงาน
ทั่วไป ของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   ๑.๒ รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงาน
งบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป ในระบบฐานข้อมูล  
   ๑.๓ ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  
   ๑.๔ เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและ Internet  
   ๑.๕ รายงานผลการวิเคราะห์ ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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  ๒. งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
   ๒.๑. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา   
และสถานศึกษา 
   ๒.๒. จัดทำแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครอบคลุม
ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย/กลยุทธ์ จุดเน้นของกระทรวง  สพฐ. และเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๒.๓. เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
   ๒.๔. จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพ่ือเสนอแผนและ
เครื่องมือการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
   ๒.๕. ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิ เทศการศึกษา  
เพ่ือดำเนินการตามแผน  
   ๒.๖. ประสานและรวบรวมข้อมูลผลการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา              
และสถานศึกษา เสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เป็นระยะๆ 
  ๓. งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  

  ๓.๑ รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การบริหาร
และการจัดการศึกษา ของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
   ๓.๒ จัดทำสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิ เทศการศึกษาต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
   ๓.3  ประสานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการนิเทศการศึกษา เพ่ือนำผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ไปจัดทำข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานและสถนศึกษานำไปพัฒนา
การศึกษาต่อไป 
  ๔. งานแผนการดำเนินงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
   ๔.๑  รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการของเขตพ้ืนที่และสถานศึกษา  
   ๔.๒  จัดทำแผนพัฒนาและปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มนิเทศให้สอดคล้องกับนโยบายนโยบาย/กล
ยุทธ์ จุดเน้น และสภาพปัญหาความต้องการของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๔.๓ จัดประชุมศึกษานิเทศก์เพ่ือดำเนินงานตามแผน และตามภารกิจงานจากทุกหน่วยงาน/ทุกส่วน 
   ๔.๔ ประสานงาน รวบรวม และรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี
งบประมาณ/ประจำปีการศึกษาของกลุ่มนิเทศ  
   ๔.๕ งานประสานงานการติดตาม รวบรวมผลการดำเนินงานตามมาตรฐานเขตพ้ืนและการบริหาร
จัดการของเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณของกลุ่มนิเทศ เพ่ือส่งจัดกลุ่มงานที่เก่ียวข้อง 
  ๕. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ นิเทศ  ติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านการพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง 
  ๖. ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามโรงเรียนในเขตอำเภอเมือง  ได้แก่ เครือข่ายแก้วมุกดาหาร จำนวน                             
15  โรงเรียน และร่วมรับผิดชอบเครือข่ายคำอาฮวนดงเย็นพัฒนศึกษา จำนวน 1๗  โรงเรียน รวม  
3๒ โรงเรียน 
          7. รับผิดชอบการจัดทำแผนและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา รายงานผลการ
ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ/ประจำปีการศึกษาของกลุ่มนิเทศ การประชุมใน             
กลุ่มนิเทศ  
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  8.  โครงการการสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ การแข่งขันทักษะวิชาการระดับนานาชาติ ทักษะ           
การคิดเลขเร็ว เวทคณิต  โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  9.   โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
  10. โครงการการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  ๑๑. โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษามุกดาหาร 
  1๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
กรณี นางสาวอรพร  คนสนิท ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางพิมสุภางค์  นามบุตรและ 
 นางสาวปัญญาพร ธิพรพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน ตามลำดับ 
๔.๒ นางพิมสุภางค์  นามบุตร     ตำแหน่งเลขที่    ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ     
  ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา คนที่ ๑  โดยพิจารณา กลั่นกรองงาน ดูแลให้คำปรึกษา ติดตามการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่ม
งาน และรับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี้  
  ๑. งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ  
   ๑.๑ ดำเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และบริหารงานทั่วไป 
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   ๑.๒ รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงาน
งบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป ในระบบฐานข้อมูล  
   ๑.๓ ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  
   ๑.๔ เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและ Internet  
   ๑.๕ รายงานผลการวิเคราะห์ ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๒. งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
   ๒.๑. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา    
และสถานศึกษา 
   ๒.๒. จัดทำแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครอบคลุม
ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย/กลยุทธ์ จุดเน้นของกระทรวง  สพฐ. และเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๒.๓. เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
   ๒.๔. จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพ่ือเสนอแผนและ
เครื่องมือการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
   ๒.๕. ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ป ระเมินผลและนิ เทศการศึกษา  
เพ่ือดำเนินการตามแผน  
   ๒.๖. ประสานและรวบรวมข้อมูลผลการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษา เสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เป็นระยะๆ 
  ๓. งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  

  ๓.๑ รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การบริหาร
และการจัดการศึกษา ของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
   ๓.๒ จัดทำสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิ เทศการศึกษาต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
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   ๓.๔  ประสานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการนิเทศการศึกษา เพ่ือนำผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ไปจัดทำข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานและสถนศึกษานำไปพัฒนา
การศึกษาต่อไป 
         ๔. งานแผนการดำเนินงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
   ๔.๑  รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการของเขตพ้ืนที่และสถานศึกษา  
     ๔.๒  จัดทำแผนพัฒนาและปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มนิเทศให้สอดคล้องกับนโยบายนโยบาย/    
กลยุทธ์ จุดเน้น และสภาพปัญหาความต้องการของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๔.๓ จัดประชุมศึกษานิเทศก์เพ่ือดำเนินงานตามแผน และตามภารกิจงานจากทุกหน่วยงาน/  
ทุกส่วน 
   ๔.๔ ประสานงาน รวบรวม และรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี
งบประมาณ/ประจำปีการศึกษาของกลุ่มนิเทศ  
   ๔.๕ งานประสานงานการติดตาม รวบรวมผลการดำเนินงานตามมาตรฐานเขตพ้ืนและการบริหาร
จัดการของเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณของกลุ่มนิเทศ เพ่ือส่งจัดกลุ่มงานที่เก่ียวข้อง 
  ๕. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ นิเทศ  ติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านการพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ การศึกษาปฐมวัย และ 
งานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง 
  ๖. ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามโรงเรียนในเขตอำเภอนิคมคำสร้อย  ประกอบด้วย เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาคำสร้อยนาอุดม จำนวน ๑๐  โรงเรียน เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาธารบังอ่ี จำนวน ๑๐ 
โรงเรียน และเครือข่ายร่มกกชัยพัฒนา จำนวน ๑๒ โรงเรียน และร่วมรับผิดชอบโรงเรียนในเขตอำเภอเมือง 
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองน้ำทิพย์ จำนวน  ๑๗ โรงเรียน  รวม ๔๙ โรงเรียน 
  7. วิเคราะห์ วิจัยผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือเป็นสารสนเทศใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่ต่อไป 
  8. รับผิดชอบโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชน  
  ๙.  รับผิดชอบโครงการ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ หนึ่งผลิดภัณฑ์ 

  ๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   

กรณี นางพิมสุภางค์  นามบุตร ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ นางสาวอรพร  คนสนิท และ 

นางสาวปัญญาพร  ธิพรพันธฺ ปฏิบัติหน้าที่แทน ตามลำดับ  

๔.๓. นางสาวปัญญาพร ธิพรพันธ์  ตำแหน่งเลขที่ ๖๗  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์   
  ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
รับผิดชอบงานและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้  
  ๑. งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ  
   ๑.๑ ดำเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และบริหารงาน
ทั่วไป ของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   ๑.๒ รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงาน
งบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป ในระบบฐานข้อมูล  
   ๑.๓ ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  
   ๑.๔ เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและ Internet  
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   ๑.๕ รายงานผลการวิเคราะห์ ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๒. งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
   ๒.๑. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษา 
   ๒.๒. จัดทำแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครอบคลุม
ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย/กลยุทธ์ จุดเน้นของกระทรวง  สพฐ. และเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๒.๓. เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
   ๒.๔. จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพ่ือเสนอแผนและ
เครื่องมือการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
   ๒.๕. ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิ เทศการศึกษา  
เพ่ือดำเนินการตามแผน  
   ๒.๖. ประสานและรวบรวมข้อมูลผลการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษา เสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เป็นระยะๆ 
  ๓. งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  

  ๓.๑ รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การบริหาร
และการจัดการศึกษา ของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
   ๓.๒ จัดทำสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิ เทศการศึกษาต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
   ๓.๔  ประสานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการนิเทศการศึกษา เพ่ือนำผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ไปจัดทำข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานและสถนศึกษานำไปพัฒนา
การศึกษาต่อไป 
  ๔. งานแผนการดำเนินงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
   ๔.๑  รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการของเขตพ้ืนที่และสถานศึกษา  
     ๔.๒  จัดทำแผนพัฒนาและปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มนิเทศให้สอดคล้องกับนโยบายนโยบาย/    
กลยุทธ์ จุดเน้น และสภาพปัญหาความต้องการของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๔ .๓  จั ดประชุ มศึ กษานิ เทศก์ เพ่ื อดำเนิ นงานตามแผน และตามภารกิ จงานจากทุ กหน่ วยงาน/ 
ทุกส่วน 
   ๔.๔ ประสานงาน รวบรวม และรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี
งบประมาณ/ประจำปีการศึกษาของกลุ่มนิเทศ  
   ๔.๕ งานประสานงานการติดตาม รวบรวมผลการดำเนินงานตามมาตรฐานเขตพ้ืนและการบริหาร
จัดการของเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณของกลุ่มนิเทศ เพ่ือส่งจัดกลุ่มงานที่เก่ียวข้อง 
  ๕. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ นิเทศ  ติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านการพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและการศึกษาปฐมวัย และงานหรือ
โครงการที่เกี่ยวข้อง 

  ๖. ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามโรงเรียนในเขตอำเภอเมือง ได้แก่ เครือข่ายเมืองน้ำทิพย์  

จำนวน ๑๗ โรงเรียน และร่วมรับผิดชอบเครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ จำนวน ๑๗ โรงเรียน รวม  ๓๔ โรงเรียน 

/๒.๓. เสนอแผนยุทธศาสตร์… 



คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมกุดำหำร            38  
 

          ๗. รับผิดชอบการจัดทำแผนและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา รายงานผลการ
ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ/ประจำปีการศึกษาของกลุ่มนิเทศ การประชุมใน     
กลุ่มนิเทศ  
  ๘. โครงการการประเมินการอ่าน/เขียน ชั้น ป.1-ม.3  การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  การแข่งขันวัน
ภาษาไทย   
  ๙. วิเคราะห์ วิจัยผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือเป็นสารสนเทศใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่ต่อไป 

  ๑๐. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
  ๑๑. จัดทำระบบสารสนเทศ ข้อมูลข่าวสารกลุ่มนิเทศ ป้าย/บอร์ดการนิเทศ ข่าวสารกลุ่มนิเทศ 
(สารนิเทศ) เพ่ือเผยแพร่ 

  ๑๒. ร่วมรับผิดชอบโครงการเด็กพิเศษเรียนรวม/ระบบ SET 

  ๑๓. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

  ๑๔. โครงการรักษ์ภาษาไทย,การแข่งขันวันภาษาไทย 

  ๑๕. รับผิดชอบโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  1๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

กรณี นางสาวปัญญาพร  ธิพรพันธ์ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ นางสาวอรพร  คนสนิท และ นางพิม

สุภางค์  นามบุตร ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ 

๕. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
๕.๑. นายคมกริช  ไชยทองศรี ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   ตำแหน่งเลขที่ ๔๘ 
  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยพิจารณา กลั่นกรอง
งาน ดูแลให้คำปรึกษา ติดตามการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงาน และรับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  ๑. งานส่งเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

  ๑.๑ ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ตลอดจนกฎเกณฑ์ ระเบียบที่เก่ียวข้อง  

  ๑.๒  ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานการศึกษา แล้วนำมา
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพ้ืนที่ การศึกษา  

  ๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน  

  ๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษากำหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน /ท้องถิ่น รวมทั้งการกำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการแปลผลและตัดสิน
การผ่านมาตรฐานพร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน  

  ๑.๕ ร่วมกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับ
สถานศึกษา  

  ๑.๖  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีหลักการและ
แนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา  

  ๑.๗ นิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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  ๒. งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  
  ๒.๑. จัดทำระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  ๒.๒ นิเทศ สถานศึกษา เพ่ือให้สามารถดำเนินการประเมินผล  และตรวจสอบคุณภาพภายใน

สถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง  
  ๒.๓ ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือหาจุดพัฒนาและนำมาเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์  
   ๒.๔ จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์อย่างเป็นระบบ  
   ๒.๕ จัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ ผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือกำหนดนโยบายในการพัฒนาการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา  
   ๒.๖ รวบรวม SAR และจัดทำระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
   ๒.๗ จัดทำเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน  
จากคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   ๒.๘ นิเทศ ติดตาม กำกับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ ์ 
  ๓. งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา  
   ๓.๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดทำรายงาน การประเมินตนเองของ
สถานศึกษา  
   ๓.๒. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
   ๓.๓. ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพ่ือเสนอ รายชื่อ
สถานศึกษาต่อสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
   ๓.๔. ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อถึ ง
กำหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  
   ๓.๕. ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพ่ือนำมาใช้ประโยชน์ในการจัด การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๔. งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกัน คุณภาพการศึกษา  
   ๔.๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก สถานศึกษาของแต่ละ
หน่วยงาน  
   ๔.๒ ส่งเสริม สนับสนุนและหรือร่วมกับสถานศึกษาดำเนินการวิจัยมาตรฐานและ การประกันคุณภาพ
การศึกษา  
   ๔.๓ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานำผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้
ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
   ๔.๔ รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
   ๔.๕ นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษาและนำผล
มาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ๕. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง 
  ๖. ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามโรงเรียนในเขตอำเภอนิคมคำสร้อย ได้แก่ เครือข่ายร่มกกชัยพัฒนา 
จำนวน ๑๓ โรงเรียน และร่วมรับผิดชอบเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคำชะอีคำบก จำนวน ๘  โรงเรียน  
  ๗. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

/๓.๑. ส่งเสรมิและสนับสนุน… 
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  ๘. รับผิดชอบโครงการประกันคุณภาพภายนอก  
  ๙. รับผิดชอบโปรแกรม QAMS , การรายงาน SAR, โรงเรียนมาตรฐานสากล 
  ๑๐. จัดทำระบบสารสนเทศ ข้อมูลข่าวสารกลุ่มนิเทศ ป้าย/บอร์ดการนิเทศ , ข่าวสารกลุ่มนิเทศ 
(สารนิเทศ) 
      ๑๑. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  ๑๒. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
กรณี นายคมกริช  ไชยทองศรี ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้ นายจีรศักดิ์  ยาโน และ นางสุตานันท์ ปางชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทน ตามลำดับ 

๕.๒. นายจีรศักดิ์  ยาโน   ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   ตำแหน่งเลขที่ ๒๗ 
  ปฏิบัติหน้ าที่ หั วหน้ ากลุ่ มงานส่ งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  คนที่  ๑  
โดยพิจารณา กลั่นกรองงาน ดูแลให้คำปรึกษา ติดตามการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงาน และรับผิดชอบ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   ๑. งานส่งเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

  ๑.๑ ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ตลอดจนกฎเกณฑ์ ระเบียบที่เก่ียวข้อง  

  ๑.๒  ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานการศึกษา แล้วนำมา
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพ้ืนที่ การศึกษา  

  ๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน  

  ๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษากำหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน /ท้องถิ่น รวมทั้งการกำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการแปลผลและตัดสิน
การผ่านมาตรฐานพร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน  

  ๑.๕ ร่วมกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับ
สถานศึกษา  

  ๑.๖ ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีหลักการและ
แนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา  

  ๑.๗ นิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ๒. งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  

  ๒.๑. จัดทำระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  ๒.๒ นิเทศ สถานศึกษา เพ่ือให้สามารถดำเนินการประเมินผล  และตรวจสอบคุณภาพภายใน

สถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง  
  ๒.๓ ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือหาจุดพัฒนาและนำมาเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์  
   ๒.๔ จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์อย่างเป็นระบบ  
   ๒.๕ จัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ดำเนินการตรวจสอบ วิ เคราะห์ ผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือกำหนดนโยบายในการพัฒนาการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา  
   ๒.๖ รวบรวม SAR และจัดทำระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
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   ๒.๗ จัดทำเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน  
จากคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   ๒.๘ นิเทศ ติดตาม กำกับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ ์ 
  ๓. งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา  
   ๓.๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดทำรายงาน การประเมินตนเองของ
สถานศึกษา  
   ๓.๒. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
   ๓.๓. ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพ่ือเสนอ รายชื่อ
สถานศึกษาตอ่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
   ๓.๔. ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อถึง
กำหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  
   ๓.๕. ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพ่ือนำมาใช้ประโยชน์ในการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ๔. งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกัน คุณภาพการศึกษา  
   ๔.๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก สถานศึกษาของแต่ละ
หน่วยงาน  
   ๔.๒ ส่งเสริม สนับสนุนและหรือร่วมกับสถานศึกษาดำเนินการวิจัยมาตรฐานและ การประกันคุณภาพ
การศึกษา  
   ๔.๓ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานำผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้
ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
   ๔.๔ รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
   ๔.๕ นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษาและนำผล
มาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
  ๕. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และงานหรือ
โครงการที่เกี่ยวข้อง 

  ๖. ปฏิบัติหน้าที่นิ เทศ ติดตามโรงเรียนในเขตอำเภอดงหลวง  ได้แก่ เครือข่ายดงหลวง จำนวน  

๑๔ โรงเรียน  และร่วมรับผิดชอบเครือข่ายดงหลวงตอนบน จำนวน  ๑๕ โรงเรียน รวม ๒๙ โรงเรียน 
  ๗. รับผิดชอบโครงการประกันคุณภาพภายนอก  
  ๘. รับผิดชอบระบบ e-sar , การรายงาน SAR, โรงเรียนมาตรฐานสากล 
  ๙. รับผิดชอบโครงการสะเต็มศึกษา (STEM Education)  
  ๑๐. รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ 
  ๑๑. ร่วมรับผิดชอบโครงการจัดการเรียนการสอนทางไกลสื่อสารสองทาง 
  ๑๒. ร่วมรับผิดชอบโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 
  ๑๓. รับผิดชอบโครงการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน 
  ๑๔. รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. 
  ๑๕. โครงการสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ การแข่งขันทักษะวิชาการระดับนานาชาติ ทักษะการคิด
เลขเร็ว เวทคณิต โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  ๑๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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กรณี นายจีรศักดิ์  ยาโน ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้ นายคมกริช  ไชยทองศรี และนางสุตานันท์ ปางชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ 

๕.๓. นางสุตานันท์   ปางชาติ  ตำแหน่งเลขที่ ๓๕  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ     
  ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา คนที่ ๒ รับผิดชอบ
งานและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้  
  ๑. งานส่งเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

  ๑.๑ ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ตลอดจนกฎเกณฑ์ ระเบียบที่เก่ียวข้อง  

  ๑.๒  ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานการศึกษา แล้วนำมา
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพ้ืนที่ การศึกษา  

  ๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน  

  ๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษากำหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน /ท้องถิ่น รวมทั้งการกำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการแปลผลและตัดสิน
การผ่านมาตรฐานพร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน  

  ๑.๕ ร่วมกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับ
สถานศึกษา  

  ๑.๖  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีหลักการและ
แนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา  

  ๑.๗ นิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ๒. งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  

  ๒.๑. จัดทำระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  ๒.๒ นิเทศ สถานศึกษา เพ่ือให้สามารถดำเนินการประเมินผล  และตรวจสอบคุณภาพภายใน

สถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง  
  ๒.๓ ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือหาจุดพัฒนาและนำมาเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์  
   ๒.๔ จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์อย่างเป็นระบบ  
   ๒.๕ จัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ ผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือกำหนดนโยบายในการพัฒนาการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา  
   ๒.๖ รวบรวม SAR และจัดทำระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
   ๒.๗ จัดทำเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน  
จากคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   ๒.๘ นิเทศ ติดตาม กำกับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ ์ 
  ๓. งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา  
   ๓.๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดทำรายงาน การประเมินตนเองของ
สถานศึกษา  
   ๓.๒. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

/๒.๒ นิเทศ สถานศึกษา … 
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   ๓.๓. ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพ่ือเสนอ รายชื่อ
สถานศึกษาต่อสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
   ๓.๔. ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อถึง
กำหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  
   ๓.๕. ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพ่ือนำมาใช้ประโยชน์ในการจัด การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๔. งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกัน คุณภาพการศึกษา  
   ๔.๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก สถานศึกษาของแต่ละ
หน่วยงาน  
   ๔.๒ ส่งเสริม สนับสนุนและหรือร่วมกับสถานศึกษาดำเนินการวิจัยมาตรฐานและ การประกันคุณภาพ
การศึกษา  
   ๔.๓ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานำผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้
ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
   ๔.๔ รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
   ๔.๕ นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษาและนำผล
มาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
  ๕. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยี  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ งานหรือ
โครงการที่เกี่ยวข้อง 
  ๖. ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามโรงเรียนในเขตอำเภอเมือง ได้แก่ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคำอา
ฮวนดงเย็นพัฒนศึกษา จำนวน  ๑๗ โรงเรียน  
  ๗. รับผิดชอบโครงการประกันคุณภาพภายนอก  
  ๘. รับผิดชอบระบบ e-sar ,การรายงาน SAR, โรงเรียนมาตรฐานสากล 

  ๙. รับผิดชอบโครงการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  10. รับผิดชอบโครงการโรงเรียนอัจฉริยะเกษตรประณีต 

  ๑1. รับผิดชอบโครงการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

  ๑๒.รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสีเขียว 

  ๑๓.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

กรณี นางสุตานันท์  ปางชาติ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

ให้ นายคมกริช  ไชยทองศรี และ นายจีรศักดิ์  ยาโน ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ 

๖. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  

๖.๑. นางทองพูล  งามขำ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๓๗ 
  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา โดยพิจารณา กลั่นกรองงาน ดูแลให้คำปรึกษา 
ติดตามการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงาน และรับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี้  
  ๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา  
    ๑.๑ ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผลการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
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      ๑.๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลใน
สถานศึกษา    ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
      ๑.๓. ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษา
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
      ๑.๔. จัดทำคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ๒. งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา  
      ๒.๑. รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา  
      ๒.๒. ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดทำแล้ว คัดเลือกให้ เหมาะสมกับเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
      ๒.๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ ครอบคลุมด้านต่อไปนี้  
    ๒.๓.๑ เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ  
    ๒.๓.๒ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
    ๒.๓.๓ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง  
    ๒.๓.๔ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
    ๒.๓.๕ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียนสื่อความ  
      ๒.๔. บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 
  ๓. งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา  
   ๓.๑. ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  
      ๓.๒. ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  
      ๓.๓. จัดทำรายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  
      ๓.๔. เผยแพร่ผล การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
  ๔. งานทดสอบทางการศึกษา  
      ๔.๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา  
      ๔.๒. วางแผนการทดสอบทางการศึกษา ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
      ๔.๓. กำหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามที่กระทรวงศึกษาธิการและ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติกำหนด  
      ๔.๔. ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  
      ๔.๕. ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถ ให้กับนักเรียน  
      ๔.๖. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา  
      ๔.๗. จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   ๔.๘  ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถให้กับนักเรียน             
ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ทั้งในสังกัดและสังกัด 
อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  และดูแลการใช้ระบบโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูล NT- Access และโปรแกรม
เชื่อมโยงการจัดสอบกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (EPCC) 
   ๔.๙ ดำเนินการจัดสอบและประเมินความสามารถด้านการอ่าน  (Reading Test) ชั้นประถมศึกษา  
ปีที่ ๑ และดูแลการใช้ระบบโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านโปรแกรม NT- Access  
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  ๕. ปฏิบัติงานร่วมกันในลักษณะองค์รวม การมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม และการบูรณาการงาน 
ภายในกลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  ๖. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศติดตามและการพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตลอด 
ทั้งงานโครงการที่เกี่ยวข้อง 
  ๗. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศติดตามโรงเรียนในเขตอำเภอนิคมคำสร้อย ได้แก่ เครือข่ายธารบังอ่ี 
จำนวน  ๑๐  โรงเรียน และร่วมรับผิดชอบเครือข่ายคำสร้อย นาอุดม จำนวน  ๑๐  โรงเรียน  เครือข่ายร่มกกชัย
พัฒนา  จำนวน  ๑๓ โรงเรียน  รวมทั้งสิ้น  ๓๓  โรงเรียน 
  ๘. งานข้อมูลดีเด่นของนักเรียน 
  ๙. การประเมินการอ่าน/เขียน ชั้น ป.๑ - ม.๓ 
     ๑๐. รับผิดชอบโครงการการสอนประวัติศาสตร์  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
  ๑๑. โครงการเดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ 
  ๑๒. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
  ๑๓. รับผิดชอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสหกรณ์ในโรงเรียน 
  ๑๔. รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนสิทธิมนุษยชนในโรงเรียน 
  ๑๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
กรณี นางทองพูล  งามขำ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้นางสาวพิไลวรรณ  วะลัยสุข และ นายชยา ภาคภูมิ ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ 
         

 ๖.๒. นางสาวพิไลวรรณ  วะลัยสุข  ตำแหน่งเลขที่ ๖๕  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  
  ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา คนที่ ๑ โดยพิจารณา กลั่นกรองงาน ดูแล
ให้คำปรึกษา ติดตามการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงาน และรับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี้  
  ๑.งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา  
    ๑.๑ ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผลการศึกษา  
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
      ๑.๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลใน
สถานศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
      ๑.๓. ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษา   
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
      ๑.๔. จัดทำคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ๒. งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา  
      ๒.๑. รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา  
      ๒.๒. ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดทำแล้ว คัดเลือกให้ เหมาะสมกับ          
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
      ๒.๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ ครอบคลุมด้านต่อไปนี้  
    ๒.๓.๑ เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ  
    ๒.๓.๒ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
    ๒.๓.๓ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง  
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    ๒.๓.๔ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
    ๒.๓.๕ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียนสื่อความ  
      ๒.๔. บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 
  ๓. งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา  
       ๓.๑. ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  
       ๓.๒. ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  
       ๓.๓. จัดทำรายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  
       ๓.๔. เผยแพร่ผล การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
  ๔. งานทดสอบทางการศึกษา  
       ๔.๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา  
       ๔.๒. วางแผนการทดสอบทางการศึกษา ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระของ
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
       ๔.๓. กำหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามที่กระทรวงศึกษาธิการและ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติกำหนด  
       ๔.๔. ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  
       ๔.๕. ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถ ให้กับนักเรียน  
       ๔.๖. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา  
       ๔.๗. จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

   ๔.๘.  ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถให้กับนักเรียน
ในการจัดสอบโดยใช้ข้อสอบปลายปี(LAS) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ,๔,๕ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑,๒ ทั้งใน
สังกัดและสังกัดอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๕. ปฏิบัติงานร่วมกันในลักษณะองค์รวม การมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม และการบูรณาการงาน
ภายในกลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  ๖. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ตลอดทั้งงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง 
          ๗. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศติดตามโรงเรียนในเขตอำเภอหนองสูง ได้แก่ เครือข่ายเมืองหนองสูง 
จำนวน  ๘  โรงเรียน และเครือข่ายคีรีวงศึกษา จำนวน  ๑๑ โรงเรียน  รวมทั้งสิ้น ๑๙ โรงเรียน 
  ๘. โครงการการสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ การแข่งขันทักษะวิชาการระดับนานาชาติ ทักษะ การ
คิดเลขเร็ว เวทคณิต โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     ๙. ดูแลระบบโปรแกรมการบริหารจัดการสถานศึกษา (School MIS)  
     ๑๐. โครงการพัฒนากระบวนการ PLC ในเขตพ้ืนที่และสถานศึกษา 
            ๑๑. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
     ๑๒. โครงการสร้างนวัตกรรมการศึกษาและงานวิจัย การประสานงานโครงการวิจัยจากทุกหน่วยงาน 

          ๑๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
กรณี นางสาวพิไลวรรณ  วะลัยสุข ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติติหน้าที่ได ้
ให้ นางทองพูล งามขำ และ นายชยา ภาคภูมิปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ   
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๖.๓. นายชยา  ภาคภูมิ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ  ตำแหน่งเลขที่ ๖๔ 
  ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  รับผิดชอบงานและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้  
  ๑. งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
   ๑.๑ ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผลการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
      ๑.๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลใน
สถานศึกษา    ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
      ๑.๓. ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษา
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
      ๑.๔. จัดทำคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ๒. งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา  
      ๒.๑. รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา  
      ๒.๒. ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดทำแล้ว คัดเลือกให้ เหมาะสมกับ     
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
      ๒.๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ ครอบคลุมด้านต่อไปนี้  
    ๒.๓.๑ เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ  
    ๒.๓.๒ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
    ๒.๓.๓ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง  
    ๒.๓.๔ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
    ๒.๓.๕ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียน  สื่อความ  
      ๒.๔. บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 
  ๓. งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา  
      ๓.๑. ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  
      ๓.๒. ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  
      ๓.๓. จัดทำรายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  
      ๓.๔. เผยแพร่ผล การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
  ๔. งานทดสอบทางการศึกษา  
      ๔.๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา  
      ๔.๒. วางแผนการทดสอบทางการศึกษา ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
      ๔.๓. กำหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามที่กระทรวงศึกษาธิการและ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติกำหนด  
      ๔.๔. ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  
      ๔.๕. ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถ ให้กับนักเรียน  
      ๔.๖. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา  
      ๔.๗. จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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   ๔.๘ ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O–NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓  
   ๔.๙ ดำเนินการโครงการประเมินผลการศึกษา PISA ( Program  for International Student 
Assessment) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
  ๕. ปฏิบัติงานร่วมกันในลักษณะองค์รวม การมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม และการบูรณาการงาน
ภายในกลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 
          ๖. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศติดตามและการพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตลอดทั้งงานโครงการที่เกี่ยวข้อง 
  ๗. ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองและหว้านใหญ่ ได้แก่ เครือข่ายสะพานมิตรภาพ 
จำนวน 12 โรงเรียน และร่วมรับผิดชอบเครือข่ายหว้านใหญ่  ๑๕  โรงเรียน  รวม ๒๗  โรงเรียน   
          ๘.  งานข้อมูลดีเด่นของศึกษานิเทศก์ โรงเรียน ผู้บริหาร และครู  
  ๙.  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
  1๐. โครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
  1๑. โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย 
  ๑๒.  โครงการสร้างนวัตกรรมการศึกษาและงานวิจัย ,การประสานงานโครงการวิจัยจากทุกหน่วยงาน 
      ๑๓.  โครงการการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน 
  14.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
กรณี นายชยา  ภาคภูมิ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้ นางทองพูล งามขำ และนางสาวพิไลวรรณ  วะลัยสุข ปฏิบัติหน้าที่แทน 

๗. งานธุรการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
นางปาริชาติ  พันพั่ว  ตำแหน่งเลขที่ อ 50  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน  

  มีหน้าที่ รับผิดชอบงานธุรการกลุ่มนิ เทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รับผิดชอบ 
การปฏิบัติงาน ดังนี้  

 1. งานสารบรรณของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
    1.1 ลงทะเบียนรับ–ส่งหนังสือทางราชการ ดูแลและพัฒนาการใช้โปรแกรม ระบบ Amss และ 
Smart office  

1.2 จัดทำเอกสาร/จัดทำหนังสือเวียน/หนังสือเชิญประชุม/จัดทำวาระการประชุม/รายงาน   
การประชุมของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

1.3 ทำหน้าที่ปฏิคมในการประชุมกลุ่มนิเทศ/จองสถานท่ีประชุม  
1.4 เสนอและติดตามแฟ้มงาน  เสนอต่อผู้อำนวยการกลุ่มนิ เทศ รองผู้อำนวยการ และ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามลำดับ   
1.5 ออกเลขท่ีหนังสือรับ–ส่ง พร้อมส่งงานให้โรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
1.6 ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม และจัดทำบันทึก/รายงานการประชุม  
1.7 รับผิดชอบการเบิกจ่ายพัสดุและดูแลการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ภายในกลุ่ม นิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา  
 2. ร่วมจัดทำข้อมูลข่าวสาร แผ่นพับ วารสารเพ่ือประชาสัมพันธ์ผลงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและ 

ประเมินผลการจัดการศึกษา ให้สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ประชาชนทั่วไปและ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ  
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 3. ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในสำนักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่ เกี่ยวข้อง  
กับงานของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
  ๔. ประสานรับเอกสารหรือหนังสือของกลุ่มนิเทศ และจัดทำหนังสือแจ้ง/จัดสรร แจกจ่ายแก่โรงเรียนใน
สังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๕. ให้บริการผู้มีติดต่อประสานและทำหน้าที่ปฏิคมในกลุ่มงานนิเทศ และดูแลความเรียบร้อยการเปิด-ปิด
ไฟฟ้า เครื่องทำความเย็น เครื่องปรับอากาศ และเครื่องคอมพิวเตอร์ 

    ๖. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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ตอนที ่๓ 

แนวปฏิบัติราชการและการรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
 

แนวปฏิบัติการปฏิบัติราชการ 
 

เมื่อมาถึงสำนักงานให้ลงเวลาที่กลุ่มอำนวยการ ชั้น ๑ ของสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร ไม่เกินเวลา ๐๘.๓๐ น. และปฏิบัติงานจนถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  

 
๑. การแต่งกาย 

การแต่งกายให้เป็นไปตามที่สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร กำหนด ดังนี้  
วันจันทร์        ชุดสีกากี  
วันอังคาร       ชุดผ้าสีเหลืองประจำจังหวัด  
วันพุธ           ชุดกีฬา 
วันพฤหัสบดี   ชุดสุภาพ  
วันศุกร์         ชุดผ้าไทย 
 

๒. การขออนุมัติไปราชการ 

     การขออนุมัติไปราชการและการลา 
   การขออนุญาตไปราชการ ให้บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการเมื่อได้รับคำสั่งให้ไป
ราชการ ให้บันทึกในสมุดขออนุญาตไปราชการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาอีกครั้ง
หนึ่ง การขออนุญาตทั้ง ๒ กรณี ให้ขออนุญาตผ่านผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ในกรณีผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ 
ไปราชการหรือให้ผ่านหัวหน้ากลุ่มงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ
ตามลำดับ เสนอขออนุมัติผ่านรองผู้อำนวยการสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ตามลำดับ 

ขออนุญาตไปปฏิบัติภารกิจนอกสำนักงาน 
การขออนุญาตไปปฏิบัติงานนอกสำนักงานไม่เกิน ๓ ชั่วโมง ให้บันทึกในสมุดขออนุญาตของ

กลุ่มนิเทศผ่านผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ในกรณีท่ีผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ไปราชการ ให้ขออนุญาตหัวหน้า
กลุ่มงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ 
 

 
๓. การลาพักผ่อน 

การลาพักผ่อน ให้ผู้ประสงค์จะลาพักผ่อนเสนอใบลาพักผ่อนล่วงหน้า โดยผ่านความเห็นชอบจาก
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ และต้องมีผู้รับงานแทนลงนามไว้ ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงหยุดพักผ่อนได ้กรณี
ยกเลิกวันลาพักผ่อนให้บันทึก ตามแบบบันทึกเสนอผ่านผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ เสนอขออนุญาตต่อรอง
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ผู้อำนวยการสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และผู้อำนวยการสานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ตามลำดับ 
 
๔. การขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง 

ศึกษานิเทศก์ท่านใดมีความประสงค์ขอใช้รถยนต์ของทางราชการเพ่ือเดินทางไปราชการต่างๆ ให้
บันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ ตามแบบฟอร์มที่กลุ่มอำนวยการกำหนด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการเสนอขอ
อนุญาตจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 
๕. การเป็นผู้แทนไปร่วมงานที่ได้รับมอบหมาย 

เมื่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร สั่งให้บุคลากรในสำนักงานไปร่วมงาน
เกี่ยวกับพิธีการสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วันสำคัญอ่ืนๆ หรือการให้ไปร่วมงานตามที่ได้รับมอบ 
กลุ่มนิเทศฯ จึงกำหนดแนวทางเพ่ือให้ศึกษานิเทศก์ถือปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้  

๑. กรณีงานใดเจาะจงหรือมอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ เป็นการเฉพาะ ผู้อำนวยการกลุ่ม
นิเทศฯ เป็นผู้ไปร่วมงานหรือมอบให้ผู้อ่ืนแทน  

๒. ให้ศึกษานิเทศก์เป็นผู้ไปร่วมงานตามกลุ่มรายชื่อ ที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร กำหนดในแต่ละคราว 

 
๖. การประชุมของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร กำหนดการประชุม ดังนี้  

๑. การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา กำหนดประชุมทุก ๓ เดือน ผู้
เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ และศึกษานิเทศก์ท่ีเกี่ยวข้องในการนำเสนองานในวาระของ
การประชุมครั้งนั้นๆ การบันทึกการประชุมโดยกลุ่มงานเลขานุการฯ บันทึกการประชุมเสนอผ่านผู้อำนวยการ
กลุ่มนิเทศฯ เพ่ือรายงานผู้อำนวยการสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

๒. การประชุมประจำเดือนของศึกษานิเทศก์  
การประชุมประจำเดือนของศึกษานิเทศก์ กำหนดประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง (ทุกวันจันทร์ของ

สัปดาห์แรกของเดือน)  
อนึ่ง การประชุมประจำเดือนของศึกษานิเทศก์ กรณีท่ีไม่สามารถประชุมได้ตามวัน เวลาที่กำหนด 

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจะแจ้งเลื่อนเป็นคราวๆ ไป ส่วนบันทึกการ
ประชุมมอบงานธุรการจัดทำ(กลุ่มงานเลขานุการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ )และเสนอผ่านผู้อำนวยการ
กลุ่มนิเทศฯ เพ่ือนำเสนอผ่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และ
รายงานผู้อำนวยการสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ตามลำดับ 
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๗. การรายงานผลการปฏิบัติราชการ 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กำหนดให้ศึกษานิเทศก์ทุกคนต้องรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ ดังนี้  

๑. การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน  
ศึกษานิเทศก์แต่ละคนต้องบันทึกการปฏิบัติราชการตามภารกิจ/กิจกรรมเป็นรายวันตาม

แบบฟอร์มที่เขตพ้ืนที่การศึกษากำหนด จากนั้นนำส่งผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาทุกวันศุกรห์รือวันสุดท้ายของการปฏิบัติราชการในแต่ละสัปดาห์  

๒. การรายงานผลการไปราชการตามคำสั่งของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอ่ืนๆ (ประชุม อบรม 
สัมมนา คณะทางาน ฯลฯ) เมื่อเสร็จสิ้น/กลับจากการไปปฏิบัติราชการตามคำสั่งของหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานอื่นๆ ให้ศึกษานิเทศก์หรือตัวแทน(กรณีไปเป็นคณะ) รายงานผลการไปราชการโดยจัดทำบันทึก
ข้อความเสนอผ่านผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  ผู้อำนวยการสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามลำดับ  

๓. การรายงานผลการปฏิบัติงานตามปฏิทินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
๓.๑ การนิเทศแบบ Coaching ร่วมกับทีมบริหารหรือรายบุคคล ให้ดำเนินการรายงานตาม

แบบและระยะเวลาที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากำหนด  
๓.๒ การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบาย จุดเน้น และงาน/

โครงการ ให้ดำเนินการรายงานตามแบบและระยะเวลาที่ผู้รับผิดชอบกำหนด  
๔. รายงานการปฏิบัติราชการ ๖ เดือน ศึกษานิเทศก์ต้องจัดทำรายงานการปฏิบัติราชการตาม

บทบาท หน้าที่ ปีงบประมาณละ ๒ ครั้ง ตามประเด็นที่กำหนด ดังนี้ 
ครั้งที ่๑ รวบรวมร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงานระหว่างตุลาคมถึงมีนาคม โดยส่ง

เอกสารรายงานผ่านผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม 
เพ่ือนาเสนอผู้อำนวยการสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อไป  

ครั้งที ่๒ รวบรวมร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงานระหว่างเมษายนถึงกันยายน โดยส่ง
เอกสารรายงานผ่านผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภายในวันที่ ๒๐ 
กันยายน เพ่ือนาเสนอผู้อำนวยการสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อไป 
 

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

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

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

๔. แนวทางการพัฒนางานในรอบ ๖ เดือนต่อไป 
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ตอนที ่๔ 

รูปแบบการนิเทศของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

 
หลักการ  

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

วิวัฒน์ , ๒๕๔๗)  
๓. การสร้างองค์ความรู้แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และการพัฒนาวิชาชีพครูใน 

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

ระบบการนิเทศ  
 

เป้าหมาย  

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

รูปแบบการนเิทศและขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ได้ใช้รูปแบบและวิธีการในการนิเทศและ

ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในหลายรูปแบบบูรณาการตามบริบทและสภาวการณ์ ๔ รูปแบบหลัก ดังนี้ 
 

รูปแบบการนิเทศ ( ๔ ways Supervision) 

รูปแบบท่ี ๑ การนิเทศโดยทีม School Network เป็นการนิเทศโดยคณะผู้บริหารโรงเรียนใน

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับศึกษานิเทศก์ที่รับรับผิดชอบเครือข่าย มีขั้นตอนดังนี้ 

๑. คณะผู้นิเทศประชุมวางแผน กำหนดปฏิทินออกนิเทศ กำหนดโรงเรียน แบ่งชั้นเรียน 

ที่จะเข้าสังเกต  กำหนดการนิเทศอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

๒. เตรียมเครื่องมือนิเทศ เช่น แบบบันทึกการติดตามงานนโยบาย แบบบันทึกการสังเกตชั้นเรียน 

 แบบวัดการอ่านออกเขียนได้ การคิดคำนวณ 
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๓. ออกนิเทศตามกำหนด โดย ภาคเช้า 1 โรงเรียน ภาคบ่าย 1 โรงเรียน สังเกตการจัดการ 
เรียนการสอนของครูทุกห้อง แบ่งเข้าคนละ 1 ห้องอย่างน้อย ใช้เวลาการสังเกต 1 ชั่วโมงเต็ม   
( เช่น 9.00-10.00 ) ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่คุณครูสอน ณ วันนั้นและชั่วโมงนั้น หลังจากครบ 1 ชั่วโมง 
ผู้นิเทศทุกคนและครูผู้รับการนิเทศ มานั่งประชุมสะท้อนผลร่วมกัน จนครบทุกคน  ลงสมุดนิเทศของโรงเรียน
พร้อมสำเนานำกลับมาด้วย 

๔. คณะนิเทศ สรุปรายการการนิเทศของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเครือข่ายตามแบบบันทึกการนิเทศ 

ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ พร้อมเขียนรายงานการเดินทาง ส่งกลุ่มงานนิเทศฯ สพป. มุกดาหาร โดยศึกษานิเทศก์หรือ

เลขานุการเครือข่าย เพ่ือรวบรวมเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 

๕. นำผลการนิเทศไปวางแผนร่วมกับเครือข่ายในการพัฒนาและออกนิเทศในครั้งต่อไป 

รูปแบบท่ี 2 การนิเทศกระตุ้นพัฒนาการ( Stimulate Development : SD ) เป็นการนิเทศโดย
ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบแต่ละกลุ่มงาน ตามขอบข่ายภารกิจกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ 
ซึ่งอาจเป็นงานนโยบายเร่งด่วน งานเฉพาะกิจของกลุ่มงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ  มีขั้นตอนใน
การดำเนินการดังนี ้

1. ศึกษาทำความเข้าใจ วิเคราะห์ภารกิจงานกำหนดวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาให้ชัดเจน 
2. วางแผนการดำเนินงาน ออกแบบเทคนิควิธีการนิเทศ เช่น  การอบรม สัมมนา เสวนา  

นำเสนองาน /ประชุมปฏิบัติการดำเนินการแบบมีส่วนร่วม ออกนิเทศรายบุคคล เป็นต้น 
3. เตรียมสื่อเครื่องมือนิเทศ กำหนดปฏิทิน/กลุ่มเป้าหมายการนิเทศ อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
4. ปฏิบัติการนิเทศปฏิทิน 
5. สรุปรายงานการนิเทศกลุ่มเป้าหมาย ตามเครื่องมือนิเทศที่กำหนด ทั้งเชิงปริมาณและ 

คุณภาพ แนบรูปแบบหรือเอกสารที่เก่ียวข้อง เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 
6. ให้ข้อมูลป้อนกลับซึ่งกันและกันนำผลการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนาในครั้งต่อไป 

 

รูปแบบที่ 3 การนิเทศโดยทีมศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย ( Area Supervisor Team :AST)  
เป็นการนิเทศการศึกษาโรงเรียนทุกโรงในเครือข่ายที่รับผิดชอบ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และเป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาปฐมวัย  และระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
มีข้ันตอนในการดำเนินการดังนี้ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษา O-NET, NT ,RT และสภาพปัญหา บริบทโรงเรียนในเครือข่าย 
2. จัดกลุ่มเป้าหมายการพัฒนา (โรงเรียน ครู นักเรียน)  
3. ออกแบบรูปแบบ เทคนิควิธีการนิเทศ แนวทางการพัฒนา วางแผนการดำเนินงาน  

4. สร้างทีมงาน ประสานเครือข่าย (ยึดการมีส่วนร่วมและแบบกัลยาณมิตร) 

5. เตรียมสื่อเครื่องมือนิเทศ กำหนดปฏิทิน/กลุ่มเป้าหมายการนิเทศ อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

6. ปฏิบัติการนิเทศตามรูปแบบที่กำหนด  
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7. สรุปรายงานการนิเทศกลุ่มเป้าหมาย ตามเครื่องมือนิเทศที่กำหนด ทั้งเชิงปริมาณและ 

คุณภาพ แนบรูปแบบหรือเอกสารที่เก่ียวข้อง เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 

8. นำผลการนิเทศไปติดตามและพัฒนาต่อยอดครั้งต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
 

รูปแบบท่ี 4 การนิเทศโดยทีมเคลื่อนที่เร็ว( Roving Team : RT ) เป็นการนิเทศโดยทีมผู้บริหาร
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพ่ือแก้ปัญหาแบบเร่งด่วน ทีมนิเทศ
จะถูกกำหนดโดยผู้บังคับบัญชา มีขั้นตอนดังนี้ 

1. กำหนดผู้นิเทศ โดยผู้บังคับและผู้เกี่ยวข้อง 
2. ผู้นิเทศประชุมวางแผน หารือ กำหนดวิธีการและแนวทางการนิเทศ 
3. เตรียมสื่อ เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง  
4. ออกปฏิบัติการนิเทศ บันทึกผลการนิเทศ 
5. สรุปรายงานการนิเทศ และติดตามผลการนิเทศเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาต่อไป 

นอกจากนั้นยังใช้รูปแบบการนิเทศท่ีขับเคลื่อนทั้งระบบ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ดังนี้ 

รูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  5Q Model 

รูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  5 Q Model เป็นรูปแบบหลักในการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาท้ังระบบ ทั้งระบบบริหารจัดการ ระบบการเรียนการสอน และระบบการนิเทศการศึกษา  
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 ด้าน ภายใต้การใช้หลักการ ๕ ร่วม  “ร่วมคิด 
ร่วมวางแผน ร่วมทำ ร่วมประเมินผลและร่วมรับผิดชอบ” 

นิยามศัพท์ของรูปแบบ 5Q Model 
5 Q Model หมายถึง รูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษามุกดาหาร ที่ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่   1)  ร่วมคิด  (กำหนดเป้าหมาย)  
2)  ร่วมวางแผน (กำหนดกลยุทธ์) 3)  ร่วมทำ (ดำเนินการ) 4) ร่วมประเมินผล ( สรุปผลการดำเนินการ)  
5) ร่วมรับผิดชอบ (เสริมสร้างขวัญกำลังใจ)   เพ่ือให้เกิดคุณภาพ 5 ด้าน หรือ 5 Quality  Model 
รายละเอียดดังนี้ 
 

1. ห้องเรียนคุณภาพ 
1.1. ความสะอาด ความเป็นระเบียบ 
1.2. ความปลอดภัยภายในห้อง วัสดุ/อุปกรณ์ 
1.3. บรรยากาศปลอดโปร่ง แสงสว่างเพียงพอเหมาะต่อการจัดการเรียนรู้ 
1.4. การจัดตกแต่งสื่อ องค์ความรู้ มุมประสบการณ์ เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
1.5. มีองค์ประกอบพ้ืนฐานที่สำคัญและจำเป็นเหมาะสม 
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2. ครูคุณภาพ 
2.1 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทันยุคทันเหตุการณ์ (ความรู้ความสามารถ ทักษะ) 
2.2 เตรียมการจัดการเรียนการสอนยึดตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดของหลักสูตร 
2.3 พัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ ประกอบการจัดการเรียนรู้ 
2.4 จัดกระบวนการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Active Learning) 
2.5 วัดและประเมินผล และนำผลมาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
2.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับห้องเรียน 

3. ผู้บริหารคุณภาพ 
3.1 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทันยุคทันเหตุการณ์ 
3.2 บริหารจัดการด้านอาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียน 
3.3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและผู้เรียน 
3.4 จัดระบบนิเทศภายในที่เข้มแข็ง 
3.5 บริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณอย่างมีคุณภาพและคุ้มค่า 
3.6 ดำเนินงานตามนโยบายทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและ สพฐ. 
3.7 ประสานสัมพันธ์ความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอ่ืน 

4. สถานศึกษาคุณภาพ 
4.1 ความสะอาด/ความเป็นระเบียบบริเวณโรงเรียน อาคาร สถานที่ 
4.2 ความปลอดภัยของอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และบริเวณโรงเรียน 
4.3 ความร่มรื่น สวยงาม น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน 
3.4 จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
3.5 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4.6 จัดแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4.7 มีเอกลักษณ์/ความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ 
4.8 สร้างความเชื่อม่ันด้านคุณภาพการศึกษาแก่ผู้ปกครองและชุมชนทั่วไป 

5. ผู้เรียนคุณภาพ 
     5.1 ผู้เรียนระดับปฐมวัย 

5.1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย  
5.1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์  
5.1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม  
5.1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

     5.2 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 5.2.1 ความมีระเบียบ วินัย และความรับผิดชอบ  
 5.2.2 ความสะอาดและความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย 
 5.2.3 ความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
 5.2.4 ความสามารถด้านทักษะการคิดและการใช้เทคโนโลยี 
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 5.2.5 ความสามารถด้านทักษะชีวิต  
5.2.6 ความสามารถด้านทักษะอาชีพ ดนตรี กีฬา ฯลฯ 
5.2.7 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
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หมวด ๑ 

มาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพของศึกษานิเทศก์ 
 

ข้อ ๑ ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ต้องมีมาตรฐานความรู้ ดังต่อไปนี้  
(ก) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโททางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภารับรองโดยมี

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

 (ข) ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการนิเทศการศึกษาที่คณะกรรมการคุรุสภารับรอง  
 ข้อ ๒ ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ต้องมีมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้  

(๑) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี หรือมีประสบการณ์ด้าน
ปฏิบัติการสอนและมีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษารวมกันมาแล้วไม่
น้อยกว่าสิบปี  

(๒) มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร่  
 

หมวด ๒ 
สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ตามมาตรฐานความรู้ 

 
ข้อ ๓ การนิเทศการศึกษา ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้  
(ก) สาระความรู้  

(๑) หลักการและรูปแบบการนิเทศ  
(๒) วิธีการและกระบวนการนิเทศ  
(๓) กลยุทธ์การนิเทศการศึกษา  
 (๓.๑) การวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา  
 (๓.๒) การสร้างทักษะในการนิเทศ  
 (๓.๓) การใช้กลยุทธ์ในการนิเทศ 
 (๓.๔) การนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ  
 (๓.๕) การควบคุมและการประเมินเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
(๔) การนิเทศภายใน  
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 (ข) สมรรถนะ  
(๑) สามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศภายใน

สถานศึกษา  
(๒) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้การสอนและการ

บริหารจัดการศึกษา  
(๓) สามารถประสาน สนับสนุน และเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศการศึกษาแก่หน่วยงาน ที่

เกี่ยวข้อง  
(๔) สามารถใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่างหลากหลายด้วยความเป็นกัลยาณมิตร  

 ข้อ ๔ นโยบายและการวางแผนการศึกษา ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้  
 (ก) สาระความรู้  

(๑) ระบบและทฤษฎีการวางแผน  
(๒) บริบททางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา  
(๓) แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่างๆ  
(๔) การวิเคราะห์และกำหนดนโยบายการศึกษา  
(๕) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
(๖) การพัฒนาและประเมินนโยบายการศึกษา  

 (ข) สมรรถนะ  
(๑) สามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพ่ือการจัดทำ

นโยบาย แผน และการติดตามประเมินผลด้านการศึกษา  
(๒) สามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและการวางแผนดาเนินงานและ

การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา  
(๓) สามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งให้เกิดผล

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

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

 (ข) สมรรถนะ 
(๑) สามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา  
(๒) สามารถสาธิต แนะนำครูให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน  
(๓) สามารถประเมินหลักสูตรและการแนะนำหลักสูตรไปใช้  

 ข้อ ๖ การประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้  
 (ก) สาระความรู้  
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(๑) การบริหารคุณภาพ  
(๒) การประกันคุณภาพการศึกษา  
(๓) มาตรฐานคุณภาพการศึกษา  
(๔) กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา  

 (ข) สมรรถนะ  
(๑) สามารถศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดทำมาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา  
(๒) สามารถนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
(๓) สามารถให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และการวางระบบการจัดทำรายงานผลการประเมิน

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

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

 (ข) สมรรถนะ  
(๑) สามารถให้คำปรึกษา แนะนำการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของ

การศึกษา  
(๒) สามารถนิเทศการบริหารจัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  
(๓) สามารถบริหารจัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  

 ข้อ ๘ การวิจัยทางการศึกษา ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้  
 (ก) สาระความรู้  

(๑) ระเบียบวิธีวิจัย  
(๒) กระบวนการวิจัย  
(๓) การนำผลการวิจัยไปใช้  

 (ข) สมรรถนะ  
(๑) สามารถให้คำ แนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการนำกระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและ

พัฒนาการเรียนการสอน  

(๒) สามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
(๓) สามารถดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษา  

 ข้อ ๙ กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วยสาระความรู้
และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้  
 (ก) สาระความรู้  

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

 (๒) สามารถแนะนำและให้คำปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่ครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา  
 (๓) สามารถนำเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎีด้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมต่อการ

เรียนรู้  
ข้อ ๑๐ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้  
(ก) สาระความรู้  

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

(ข) สมรรถนะ  
(๑) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาตน และการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม  
(๒) สามารถให้คำปรึกษา แนะนำการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาแก่
สถานศึกษา  

ข้อ ๑๑ คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ 
ดังต่อไปนี้  

(ก) สาระความรู้  
(๑) คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับศึกษานิเทศก์  
(๒) จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์  
(๓) การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

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

 
หมวด ๓ 

มาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ 
 

ข้อ ๑๒ ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้  
(๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษา เพ่ือให้เกิดการพัฒนา

วิชาชีพทางการศึกษา  
(๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้รับการนิเทศ  
(๓) มุ่งม่ันพัฒนาผู้รับการนิเทศให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลต่อการพัฒนาอย่างเต็ม

ศักยภาพ  
(๔) พัฒนาแผนการนิเทศให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง  
(๕) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นลำดับ  
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(๖) จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้รับการนิเทศ  
(๗) รายงานผลการนิเทศการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ  
(๘) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  
(๙) ร่วมพัฒนางานกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค ์ 
(๑๐) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา  
(๑๑) เป็นผู้นำและสร้างผู้นำทางวิชาการ  

  (๑๒) สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์  
 

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๔ 
 

เสริมศักดิ ์วิศาลาภรณ์ 
(ศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์) 

ประธานกรรมการคุรุสภา 
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กฎกระทรวง 
การประกอบวิชาชีพควบคุม 

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

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้  
 

ให้วิชาชีพศึกษานิเทศก์เป็นวิชาชีพควบคุม  
 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 
 

จาตุรนต์ ฉายแสง 
(นายจาตุรนต์ ฉายแสง) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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คณะผู้จัดทำ 

 

ที่ปรึกษา 
        นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

นายประภาส  ไชยมี          รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 

คณะทำงาน 

1. นางกรรณิการ์  บัณฑิตเสน  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
2. นางฉวีวรรณ  วะรงค์   ศึกษานิเทศก์    สพป.มุกดาหาร 
3. นายคมกริช  ไชยทองศรี   ศึกษานิเทศก์    สพป.มุกดาหาร 
4. นางกิ่งแก้ว  ภูทองเงิน   ศึกษานิเทศก์    สพป.มุกดาหาร 
5. นางเณริศรา  ว่องไว   ศึกษานิเทศก์    สพป.มุกดาหาร 
6. นายอดิศร  ก้อนคำ   ศึกษานิเทศก์    สพป.มุกดาหาร 
7. นางทองพูล  งามขำ   ศึกษานิเทศก์    สพป.มุกดาหาร 
8. นายพิทักษ์ชาติ  สุวรรณไตรย์  ศึกษานิเทศก์    สพป.มุกดาหาร 
9.นางสาวอรพร  คนสนิท   ศึกษานิเทศก์    สพป.มุกดาหาร 
10.นายจีรศักดิ์  ยาโน   ศึกษานิเทศก์    สพป.มุกดาหาร 
11.นายชยา  ภาคภูม ิ   ศึกษานิเทศก์    สพป.มุกดาหาร 
12.นางสาวปัญญาพร ธิพรพันธ์  ศึกษานิเทศก์    สพป.มุกดาหาร 
13.นางสาวนิศรา  แสงทอง   ศึกษานิเทศก์    สพป.มุกดาหาร 
14.นางพิไลวรรณ  กลางประพันธ์  ศึกษานิเทศก์    สพป.มุกดาหาร 
15.นางพิมพ์สุภางค์  นามบุตร  ศึกษานิเทศก์    สพป.มุกดาหาร 
16.นางสายฝน  อเนกนวล   ศึกษานิเทศก์    สพป.มุกดาหาร 
๑๗.นางสุตานันท์  ปางชาติ   ศึกษานิเทศก์  สพป.มุกดาหาร 
๑๘.นายธนวัฒน์  ปากหวาน  ศึกษานิเทศก์  สพป.มุกดาหาร 

 

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

 

 


