
 

คู่มือการปฏบิัติงาน 

นางญาณิศา ดวงสีทอง 
ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรขั้นพื้นฐานและการพัฒนาการเรียนรู้ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต๒ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
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ค าน า 
  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2545 หมวด  5 มาตรา 39  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ได้
ก าหนดให้มีการแบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้มีส านักงานเขตพ้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 183 
เขต และส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต และได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดยแบ่งส่วนราชการ
ภาย ในส านั ก ง าน เขต พ้ื นที่ ก ารศึ กษาประถมศึ กษา  ออก เป็ น กลุ่ ม  และออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา ออกเป็น 7 
กลุ่ม ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน  

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่หลักในการขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติและแบ่งกลุ่มงานในการปฏิบัติงานการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ 7 กลุ่ม
งาน และกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้  จึงได้จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานขึ้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓                 
มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และผู้เกี่ยวข้อง ในการประสานเชื่อมโยงการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละฝ่าย และเป็น
เครื่องมือเสริมสร้างประสิทธิภาพของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต ๓  ต่อไป 
 
 

 
            นางญาณิศา ดวงสีทอง 

         ศึกษานิเทศก์ 
                      กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
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สารบัญ 
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      เรื่อง   หน้า 

      ขอบข่ายงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  4 

 งานธุรการ  7 
 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู ้

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
กลุม่งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  และนิเทศการศึกษา 
งานที่รับผิดชอบและงานที่ได้รับมอบหมายอ่ืน 
การปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 
ภาคผนวก 
ค าสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติงาน 
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ขอบข่ายงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
แนวคิด 
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เป็นกลุ่มงานด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  ติดตาม  ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการ
บริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็น
ฐาน ส่งผลให้ ผู้เรียนทั้งในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย  เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการศึกษา 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษา 
 ๒. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและ
จัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน 
การศึกษาชาติ 
 ๔. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ 
 ๕.  เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา  
๖.  เพ่ือส่งเสริม การศึกษา วิจัย และพัฒนาให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

ขอบข่ายภารกิจ 
 ๑.  งานธุรการ 
 ๒.  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
     ๒.๑  งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 
     ๒.๒  งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      ๒.๓  งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 ๓.  กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
      ๓.๑  งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
      ๓.๒   งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
      ๓.๓   งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
      ๓.๔   งานทดสอบทางการศึกษา 
  ๔.  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
      ๔.๑   งานส่งเสริม  พัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
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      ๔.๒   งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 
 ๕.  กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
       ๕.๑  งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
      ๕.๒  งานส่งเสริมสนบัสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน 
               ๕.๓  งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัด 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
     ๕.๔  งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
๖.  กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
      ๖.๑ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
      ๖.๒   งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
     ๖.๓  งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
     ๖.๔  งานศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๗.  กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
     ๗.๑  งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
      ๗.๒  งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา      
  ๗.๓ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
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                                                                                     งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั 
                                                                                      การศึกษาพิเศษและผู้มีความสามารถพิเศษ 
                                                                                      งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
                                                                                      งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพัฒนาหลักสูตรและ 
                                                                                       กระบวนการเรียนรู ้
 
 

                                                                                   งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
                                                                                   งานส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
                                                                                             งานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผล 
                                                                                                  การศึกษา 
                                                                                     งานทดสอบทางการศึกษา 
 
 
                                                                                    งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
                                                                                    งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั พัฒนาสื่อนวัตกรรมและ      
                                                                                     เทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
 
                                                                                                 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัด  
                                                                                                    กระบวนการเรียนรู้ 
                                                                                       งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่   
                                                                                        การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกีย่วขอ้งและชุมชน 
                                                                                      งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการบริหาร   
                                                                                          การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
                                                                                        งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห ์วจิัยการพัฒนาระบบบริหาร  
                                                                                        การจัดการศึกษา 
 

                                                                                            งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน  
                                                                                             สถานศึกษา 
                                                                                      งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
                                                                                      งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภาย        
                                                                                     ภายนอกสถานศึกษา 
                                                                                     งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยัมาตรฐานและการ            
                                                                                     ประกัน คุณภาพการศึกษา 
 
                                                                                    งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
                                                                                    งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ  
                                                                                    ศึกษางานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ  
                                                                                    นิเทศการศึกษา 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา 
 

กลุ่มงานวดัและประเมินผล 
การศึกษา 

  
 

กลุ่มงานพฒันาหลกัสตูรการศึกษาขัน้
พืน้ฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาส่ือนวตักรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

 
ทางการศึกษา 

 

งานธรุการ 

 

กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบ
บริหารและการจดัการศึกษา 

         
 

กลุ่มงานส่งเสริมพฒันาระบบการประกนั
คณุภาพการศึกษา 

 
 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  

และนิเทศการศึกษา 
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๑. งานธุรการ 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่ม  
ให้สามารถด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. ศึกษา วิเคราะห์ สภาพของกลุ่ม  และออกแบบ  ระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม  และ
สอดคล้องกับ  ระบบงานสารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๓. ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม 
 ๔. ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในส านักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการ 
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานของกลุ่ม 
 ๕. ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่ม ให้ครู  
บุคลากรทางการศึกษา  และประชาชนทั่วไปทราบ 
 ๖. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของกลุ่ม 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 

 การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานเป็นระบบ สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 ๑. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๑๗ 
 ๓. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๔. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  
๒๕๒๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๕. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการข่าวราชการ  
พ.ศ. ๒๕๒๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

๒. กลุม่งานพัฒนาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานพฒันา 
หลกัสตูรการศึกษา 

ขัน้พ้ืนฐานและ 
กระบวนการเรียนรู้ 

งานสง่เสรมิพฒันาหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั  
การศกึษาพเิศษ ผูด้อ้ยโอกาสและผูม้คีวามสามารถ
พเิศษ 

งานสง่เสรมิพฒันาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

งานศกึษาคน้ควา้  วเิคราะห ์วจิยั  การพฒันาหลกัสตูร
และกระบวนการเรยีนรู ้



๘ 
 

 ๒.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี
ความสามารถพิเศษ 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษ 
  ๒. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี
ความสามารถพิเศษ ทั้งในและต่างประเทศ 
 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ   ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของ
สถานศึกษา โดย 
          ๓.๑  พัฒนาครู  ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และด าเนินการวิจัยในชั้นเรียน 
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรได้ 
         ๓.๒  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องในการจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี 
ความสามารถพิเศษ 
  ๔.  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้าน 
การพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
 ๕.  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น  ที่จัดการศึกษาปฐมวัย  การศึกษาพิเศษ  
ผู้ด้อยโอกาส และมีความสามารถพิเศษ  เช่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  นักเรียนก่อนวัยเรียน ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี
ความสามารถพิเศษได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง ในสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้โดยครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้ ความเข้าใจและมีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายและมีความทันสมัยอยู่เสมอ 

  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 ๒.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ และมาตรฐาน 
การเรียนรู้ทั้ง  ๘ กลุ่มสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 



๙ 
 

  ๒.  ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดท าระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษา
ด าเนินการดังนี้ 
       ๒.๑  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร 
       ๒.๒  รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหาร 
จัดการหลักสูตร  
  ๓.  พัฒนาครู  ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา 
  ๔.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมี 
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
  ๕.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น โรงเรียน 
๒ ภาษา โรงเรียนตามแนวพุทธ โรงเรียนกีฬา โรงเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอัจฉริยะ    
  ๖. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น Home School  
การศึกษาท่ีจัดในสถานประกอบการ ฯลฯ เป็นต้น 
  ๗.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๘.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการ
วิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศภายใน 
 
  ๙. ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
สถานศึกษา และน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา  

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  นักเรียนวัยเรียนทุกคนที่อยู่ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้รับการจัดการเรียนรู้โดยครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้ ความเข้าใจการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้  และมี
ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 ๒.๓ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห ์วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 ๒. ด าเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
 ๓.  สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวน 
การเรียนรู้ของครู ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง    
 ๔. เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ 



๑๐ 
 

 ๕.  น าผลการวิจัยไปก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวนการ
เรียนรู้ 

            ผลส าเร็จที่คาดหวัง 

 ๑.ผู้บริหารสถานศึกษาน าหลักสูตรสถานศึกษาไปปรับใช้ในการบริหารงานวิชาการเพื่อ
จัดการ เรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะ สมรรถนะมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

 ๒.ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองตามความต้องการรายบุคคลของผู้เรียนและ
จัดการเรียนรู้ได้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร 

 ๓.สถานศึกษามีผลการศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

               กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๓. กลุ่มงานวัดและประเมนิผลการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๓.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผล
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลใน
สถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๓. ศึกษา วิเคราะห์  รูปแบบ  วิธกีารในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผล 
ในสถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๔. จัดท าคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 

กลุ่มงานวดัและ
ประเมินผล 
การศึกษา 

งานสง่เสรมิการวดัและประเมนิผลการศกึษา 

งานตดิตาม  ตรวจสอบ และประเมนิผลการวดัและ
ประเมนิผลการศกึษา 

งานทดสอบทางการศกึษา 

งานสง่เสรมิและพฒันาเครื่องมอืวดัและประเมนิผล
การศกึษา 



๑๑ 
 

   ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ๑. ครูและผู้เก่ียวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียน  
ทั้งการวัดผลการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๒. การวัดผลและประเมินผลสอดคล้องตามแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และตามสาระการเรียนรู้ของ 
หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๓. ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล และน าผลการวัด
และประเมินผลไปพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

 ๓.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ๒. ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดท าแล้ว คัดเลือกให้ 
เหมาะสมกับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 ๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ 
ครอบคลุมด้านต่อไปนี้ 
  ๓.๑ เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 
  ๓.๒ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๓.๓ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
  ๓.๔ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ๓.๕ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และการ
เขียนสื่อความ 
 ๔. บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 มีคลังเครื่องมือวัดและประเมินผลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานศึกษา 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๓.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  ศึกษา  วิเคราะห์  แนวทาง  ในการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
  ๒. ด าเนินการ  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 



๑๒ 
 

  ๓. จัดท ารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
  ๔. เผยแพร่ผล  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 สถานศึกษามีการวัดผลและประเมินผลการศึกษาที่ถูกต้อง และมีคุณภาพ 

 กฎหมาย ระเบียบ และ เอกสาร ที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 ๓.๔ งานทดสอบทางการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เกี่ยวกับระบบ วิธีการ  เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ๒. วางแผนการทดสอบทางการศึกษาให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุม่สาระ     
ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๓.  ก าหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติก าหนด 
 ๔.  ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
 ๕. ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ความสามารถให้กับ
นักเรียน 
 ๖. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา 
 ๗. จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 มีคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา และมีข้อมูล
คุณภาพการศึกษาของผู้เรียน 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
 

๔. กลุ่มงานส่งเสรมิพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานส่งเสริม
พฒันาส่ือนวตักรรม

และเทคโนโลยี 
ทางการศึกษา 

งานสง่เสรมิพฒันาสือ่ นวตักรรมและเทคโนโลยี
ทางการศกึษา 

งานศกึษา  คน้ควา้ วิเคราะห ์วิจยั  การพฒันาสือ่  
นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศกึษา 



๑๓ 
 

 ๔.๑ งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  ศึกษา  ความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
  ๒.  ด าเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพื่อ
สนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา 
  ๓.  ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
และเทคโนโลยี 
  ๔. นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง 
การศึกษา เพ่ือน าผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
  ๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 ๖.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  สถานศึกษามีสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างคุ้มค่า  

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๔.๒ งานศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑.  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ทาง
การศึกษา 
 ๒. วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานศึกษา 
 ๓.  ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาท่ีด าเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  พัฒนาสื่อ  
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์  วิจัย น าไปใช้ 
และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง ได้ศึกษาและน าผลการวิเคราะห์วิจัยไปใช้ใน
การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 
 



๑๔ 
 

๕. กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ๕.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ     
  ๑.  รวบรวม จัดท า ระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
  ๒. ศึกษาสภาพปัญหา  ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 ๓. จัดท าแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 ๔. ด าเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ โครงการเป็นฐาน ดังนี้ 
   ๔.๑ การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ายบริหารเป็นหลักในการนิเทศ
ภายใน ส่งเสริมครูเป็นผู้สร้างกัลยาณมิตร นิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศ  
ครูต้นแบบ ครูแกนน า ผู้ปกครอง ชุมชน และภูมิปัญญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก รวมทั้ง 
ส่งเสริมการนิเทศที่มีการรวมพลังจากทุกฝ่าย 
        ๔.๒  การนิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน เช่น โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านและ
พัฒนาห้องสมุด เป็นต้น 
  ๕.  จัดท าสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ที่ประสบผลส าเร็จ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 สถานศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดระบบการนิเทศ  และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  

กลุ่มงานนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล 

ระบบบริหารและ 
 การจดัการศึกษา งานนิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการบรหิาร

และการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของสถานศกึษา 

งานสง่เสรมิสนบัสนุนเครอืขา่ยการนิเทศของเขตพืน้ที่
การศกึษา สถานศกึษา หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและชุมชน 
          

งานสง่เสรมิและพฒันาระบบการนิเทศและการจดั
กระบวนการเรยีนรู ้

งานศกึษาคน้ควา้  วเิคราะหว์จิยัการพฒันาระบบบรหิาร
และการจดัการศกึษา 



๑๕ 
 

 ๕.๒ งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและชุมชน 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ประสานการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 ๒. จัดท าแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 
สถานศึกษา 
 ๓. ด าเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 
ในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย 
  ๓.๑  พัฒนาห้องเรียน หรือสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
  ๓.๒  จัดตั้งและด าเนนิการในรูปแบบของเครือข่ายชุมชน 
  ๓.๓  จัดเวทีวิชาการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  ๓.๔  จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนน า  ครูต้นแบบ  ครูแห่งชาติ  เป็นต้น 
 ๔. จัดท าสรุปรายงาน และเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบ 
เครือข่ายการนิเทศ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ๑.   สถานศึกษาได้รับการพัฒนาจากองค์กรเครือข่ายอย่างเป็นระบบ 
  ๒.  หน่วยงาน ชุมชน  องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

    กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

 ๕.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้น
พืน้ฐานของสถานศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและการจัด 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 ๒. ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าเกณฑ์  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  ในการบริหารและการจัด 
การศึกษา 
 ๓. ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัด 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 ๔. สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดท ารายงานเผยแพร่ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา น าผลการรายงานไปใช้ในการพัฒนา
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
 



๑๖ 
 

   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.๒๕๔๖  
 ๕.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
            ๑.  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัด
การศึกษา 
            ๒.  ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  ๒.๑  การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  ๒.๒  การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
  ๒.๓  การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 
 ๓.  สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ 
การบริหารและการจัดการศึกษา 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบการบริหารและ
การจัดการศึกษา และน าผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

๖. กลุ่มงานส่งเสรมิพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

กลุ่มงานส่งเสริม
พฒันาระบบ 

การประกนัคณุภาพ
การศึกษา 

งานสง่เสรมิการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ 
ภายในสถานศกึษา 

งานสง่เสรมิและประสานงานการประกนัคุณภาพ 
ภายในและภายนอกสถานศกึษา 

งานศกึษาคน้ควา้  วเิคราะห ์วจิยั  มาตรฐานและ 
การประกนัคุณภาพการศกึษา 

งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศกึษา 



๑๗ 
 

 ๖.๑ งาน ส่งเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจน 
กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.  ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐาน 
การศึกษา แล้วน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 
 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน 
 ๔.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา ให้ 
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน /ท้องถิ่น รวมทั้งการก าหนดตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์ในการแปลผลและตัดสินการผ่านมาตรฐานพร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง
สถานศึกษาด้วยกัน 
 ๕.  ร่วมก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพท้ังระดับเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา และระดับสถานศึกษา 
  ๖.  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยมี
หลักการและแนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา 
 ๗.  นิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 สถานศึกษามีความสามารถในการจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ 

   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 ๖.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  จัดท าระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๒.  นิเทศ  สถานศึกษา  เพ่ือให้สามารถด าเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง 
   ๓. ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือหาจุดพัฒนาและน ามาเป็น 
แนวทางในการปรับปรุงสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
   ๔.  จัดตั้งคณะท างานเพื่อรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์อย่างเป็นระบบ 



๑๘ 
 

   ๕.  จัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ 
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือก าหนดนโยบายในการพัฒนาการประกัน 
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ๖.   จัดท าระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ๗.  จัดท าเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
จากคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๘.  นิเทศ  ติดตาม ก ากับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์  

   ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   สถานศึกษาทุกแห่งในเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการตรวจสอบคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา  ทั้งโดยวิธีการประเมินตนเอง และจากคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ๖.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดท ารายงาน 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 ๒.  พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 
  ๓.  ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพื่อเสนอ 
รายชื่อสถานศึกษาต่อส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
  ๔.  ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อ
ถึงก าหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
 ๕.  ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการจัด 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 

 สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องระบบหลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
 



๑๙ 
 

 ๖.๔ งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
สถานศึกษาของแต่ละหน่วยงาน 
 ๒.  ส่งเสริม สนับสนุนและหรือร่วมกับสถานศึกษาด าเนินการวิจัยมาตรฐานและ 
การประกันคุณภาพการศึกษา   
 ๓.   ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษามาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ๔.   รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  
 ๕. นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
สถานศึกษาและน าผลมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 สถานศึกษาทุกแห่งน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาใช้ในการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ       

   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑ . พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องระบบหลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  ๓.  มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 

๗. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  และ
นิเทศการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการ 

ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และ 
นิเทศการศึกษา 

งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา 

งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา 
 

งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 



๒๐ 
 

  
๗.๑ งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ด าเนินการให้มฐีานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ  และ
บริหารงานทั่วไป ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๒. รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล 
ด้านบริหารงานงบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป ในระบบฐานข้อมูล 
 ๓. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
 ๔. เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและ  Internet 
 ๕.   รายงานผลการวิเคราะห์  ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ๑. ข้อมูลพ้ืนฐานด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และบริหารงานทั่วไป 
เป็นปัจจุบันและมีสภาพพร้อมใช้งาน 
 ๒. เขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

         กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  
 ๗.๒ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
  ๒. จัดท าแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  ๓. เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา 
  ๔.  ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
เพ่ือด าเนินการตามแผน 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ 
 ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ๓.  กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การด าเนินงานของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๖ 



๒๑ 
 

 ๗.๓  งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
การบริหารและการจัดการศึกษา 
  ๒.  จัดท าสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ๑.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูล
การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 
  ๒.  ส านักงานเขตพ้ืนที่ใช้ประโยชน์จากการรายงานผลเพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. ๒๕๒๖ 
  ๒. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 

งานทีร่ับผิดชอบและงานที่ได้รับมอบหมายอืน่ 
    นางญาณิศา ดวงสีทอง ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
ปฏิบัติงานในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ มีหน้าที่รับผิดชอบ 
ดังนี้ 
 1. ควบคุม ก ากับ ดูแล นิเทศ ช่วยเหลือบุคลากรในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ ให้ปฏิบัติงานตามภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑, หลักสูตรการศึกษา
ส าหรับเด็กพิเศษ 
 ๓. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร 
 ๔. รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5. พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  
 ๖. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
 ๗. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๘. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ โดยใช้ข้อมูลการวิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศภายใน 
 ๙. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายและปฏิบัติงานอ่ืน ดังนี้ 
9.๑ ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ ๘ อ าเภอพังโคน  (๑๓ โรงเรียน) 



๒๒ 
 

9.๒ สาระภาษาไทย 
9.๓ Active Learning 
9.๔ หลักสูตรท้องถิ่น,หลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
9.๕ PLC, AAR 
9.6 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด 
 

การปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ (ศึกษานิเทศก์ประจ าศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ ๘) 
 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่๘  มีจ านวนโรงเรียนทั้งหมด ๑๒ โรงเรียน เป็นโรงเรียน
ขนาดใหญ่ ๑ โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง ๒ โรงเรียน และโรงเรียนขนาดเล็ก ๑o โรงเรียน เปิดท า
การเรียนการสอนระดับชั้น อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๑๑ โรงเรียน เปิดท าการเรียน
การสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๓ จ านวน ๒ โรงเรียน ปัจจุบันเรียนที่ท าการเรียนรวม 
มีโรงเรียนบ้านท่าลาดเรียนรวมกับโรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง ครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน 
๑๕o คน จ านวนนักเรียน ๑,๔๙๖ คน แยกรายละเอียด ดังนี้ 

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์เครือข่ายที่ ๘ อ าเภอพังโคน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต๒ 

ที ่ ชื่อโรงเรียน ผู้บริหาร ข้าราชกา
รคร ู

พนักงาน
ราชการ 

ครู
ธุรการ 

ครู
อัตรา
จ้าง 

นักการ รวม 

๑ บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชา
นุกูล) 

๑ ๑๘ ๑ o ๔ ๑ ๒๖ 

๒ ชุมชนบ้านฝั่งแดง(ท่าลาด) ๑ ๑o 0 ๒ ๒ ๑ ๑๖ 
๓ บ้านสงเปลือย ๑ ๓ ๑ ๑ ๒ ๑ ๙ 
๔ บ้านอุ่มเหม้า ๑ ๘ o ๑ ๒ ๑ ๑๓ 
๕ ดงสวรรค์หนองนกกด ๑ ๔ o ๑ ๒ ๑ ๙ 
๖ บ้านนาถ่อน ๑ ๑o o ๑ ๓ o ๑๕ 
๗ บ้านต้นผึ้ง ๑ ๑๑ o ๑ ๔ ๑ ๑๘ 
๘ บ้านนาล้อม ๑ ๕ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑o 
๙ บ้านโพนสวางกลางเจริญ ๑ ๕ o ๑ ๓ ๑ ๑๑ 
๑o บ้านดอนดู่ ๑ ๓ o ๑ ๑ ๑ ๗ 
๑๑ บ้านโนนขมิ้น o ๒ o ๑ ๓ o ๖ 
๑๒ บ้านโคกสามัคคี ๑ ๔ 0 ๑ ๒ ๑ ๙ 

 รวมทั้งหมด ๑๑ ๘๗ ๓ ๑๒ ๒๘ ๑o ๑๕o 



๒๓ 
 

ข้อมูลนักเรียนศูนย์เครือข่ายที่ ๘ อ าเภอพังโคน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต๒ 

ที ่ ชื่อโรงเรียน จ านวนนักเรียน(คน) รวม 
ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

๑ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) ๖o ๒๒๗ ๑oo ๓๘๗ 
๒ โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง(รวมท่าลาด) ๓๓ ๑๑๗ o ๑๕o 
๓ โรงเรียนบ้านสงเปลือย ๒๔ ๕๙ o ๘๓ 
๔ โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า ๓๙ ๘๔ o ๑๒๓ 
๕ โรงเรียนบ้านดงสวรรค์หนองนกกด ๗ ๒๓ o o 
๖ โรงเรียนบ้านนาถ่อน ๓๖ ๑๖๙ o ๒o๕ 
๗ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ๑๗ ๙๕ ๖๗ ๑๗๙ 
๘ โรงเรียนบ้านนาล้อม ๒๒ ๗๑ o ๙๓ 
๙ โรงเรียนบ้านโพนสว่างกลางเจริญ ๒๒ ๖๖ o ๘๘ 
๑o โรงเรียนบ้านดอนดู่ ๑๕ ๒๘ o ๔๓ 
๑๑ โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น ๗ ๒๓ o ๓o 
๑๒ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี ๑๘ ๖๗ o ๘๕ 
 รวมทั้งหมด ๓oo ๑,o๒๙ ๑๖๗ ๑,๔๙๖ 

 

ผลการทดสอบการประเมินผลความสามารถด้านการอ่านศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่๘ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒เทียบกับ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ผลการประเมินความรู้ความสามารถด้านการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  RT 
ระดับ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 อ่านออก
เสียง 

อ่านรู้เรื่อง รวม อ่านออก
เสียง 

อ่านรู้เรื่อง รวม 

ระดับศูนย์ ๗๒.๘๖ ๗๘.๖๔ ๗๕.๖๕ ๘๘.๔๙ ๘๕.๔๗ ๘๖.๙๘ 
ระดับเขตพ้ืนที่ ๗o.๗๗ ๗๑.๙๕ ๗๑.๓๖ ๘๑.๙๑ ๗๕.๗๗ ๗๘.๘๔ 
ระดับ
ศึกษาธิการภาค 

๖๘.๖o ๗๒.๔o ๗o.๕o ๗๖.๗๔ ๗๓.๑o ๗๔.๙๔ 

ระดับประเทศ ๖๘.๕o ๗๒.๘๑ ๗o.๖๖ ๗๔.๑๔ ๗๑.๘๖ ๗๓.o๒ 
เขตพ้ืนที่/
ประเทศ+/- 

+๒.๒๗ -o.๘๖ +o.๗o +๗.๗๗ +๓.๙๑ +๕.๘๒ 



๒๔ 
 

ผลการทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๒เทียบ
กับ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓  NT 
ระดับ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 คณิต ไทย รวม คณิต ไทย รวม 
ระดับศูนย์ ๕๑.๒๖ ๔๖.o๓ ๔๘.๖๕ ๔๙.๗๕ ๕๒.๔๙ ๕๑.๑๒ 
ระดับเขตพ้ืนที่ ๔๗.๗๘ ๔๕.๙๙ ๔๖.๘๘ ๔๓.๙๗ ๔๙.๘๗ ๔๖.๘๘ 
ระดับ
ศึกษาธิการภาค 

๔๓.๘o ๔๔.๕๙ ๔๔.๒o ๔๑.๗๔ ๔๘.o๒ ๔๔.๘๘ 

ระดับประเทศ ๔๔.๙๔ ๔๖.๔๖ ๔๕.๗o ๔o.o๗ ๔๗.๔๖ ๔๓.๙๗ 
เขตพ้ืนที่/
ประเทศ+/- 

+๒.๘๔ -o.๔๗ +๑.๑๘ +๓.๕o +๒.๔๑ +๒.๙๒ 

 

ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่๘ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒เทียบกับ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ผลการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
ระดับ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 ไทย คณิต วิทย ์ อังกฤษ รวม ไทย คณิต วิทย ์ อังกฤษ รวม 
ระดับ
ศูนย์ 

๕o.o๑ ๓๓.๔o ๓๗.๑๕ ๓๑.๕๗ ๓๘.o๓ ๕๘.๒๘ ๓o.๖๒ ๓๙.๑๖ ๓๗.๔๒ ๔๑.
๓๙ 

ระดับ
เขต
พื้นที ่

๔๗.๔๒ ๓o.๕๔ ๓๓.๘๙ ๒๙.๑๔ ๓๕.๒๕ ๕๕.๑๕ ๒๗.๕๔ ๓๗.๒๑ ๓๖.๙๗ ๓๙.
๒๒ 

ระดับ
จังหวัด 

๔๗.๙๕ ๓๑.๖o ๓๔.๓o ๓o.๘๖ ๓๖.๑๘ ๕๔.๔๓ ๒๗.๘๕ ๓๗.๑๗ ๓๖.๔๙ ๓๘.
๙๙ 

ระดับป
ระเทศ 

๔๙.o๗ ๓๒.๙o ๓๕.๕๕ ๓๔.๔๒ ๓๗.๙๙ ๕๖.๒o ๒๙.๙๙ ๓๘.๗๘ ๔๓.๕๕ ๔๒.
๑๓ 

เขต
พื้นที/่
ประเท
ศ+/- 

-๑.๖๕ -๒.๓๖ -๑.๖๖ -๕.๒๘ -๒.๗๔ -๑.o๕ -๒.๔๕ -๑.๕๗ -๖.๕๘ -
๒.๙
๑ 

 

ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่๘ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒เทียบกับ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 



๒๕ 
 

ผลการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
ระดับ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 ไทย คณิต วิทย ์ อังกฤษ รวม ไทย คณิต วิทย ์ อังกฤษ รวม 
ระดับศูนย์ ๖๒.๑๔ ๒๖.๒๙ ๓o.๙๒ ๓o.๓๙ ๓๗.๔๔ ๕๕.๙o ๑๙.๖๖ ๒๙.๘๙ ๒๖.๓๒ ๓๒.๙๔ 
ระดับเขต
พื้นที่ 

๕๒.๗๔ ๒๒.๖๒ ๒๙.๑๒ ๒๘.๗๘ ๓๓.๓๓ ๕๒.o๑ ๒๑.๖๖ ๒๘.๒๒ ๒๘.๗o ๓๒.๖๕ 

ระดับจังหวัด ๕๕.๙๑ ๒๖.๙๘ ๓o.๒๒ ๓๒.๙๘ ๓๖.๕๒ ๕๓.๘๕ ๒๔.o๕ ๒๙.๑๖ ๓๑.๗o ๓๔.๖๙ 

ระดับประเท
ศ 

๕๕.๑๔ ๒๖.๗๓ ๓o.o๗ ๓๓.๒๕ ๓๖.๓o ๕๔.๒๙ ๒๕.๔๖ ๒๙.๘๙ ๓๔.๓๘ ๓๖.o๑ 

เขตพื้นที่/
ประเทศ+/- 

-๒.๔o -๔.o๕ -o.๙๕ -๔.๔๗ -๒.๙๗ -๒.๒๘ -๓.๓o -๑.๖๗ -๕.๖๘ -๓.๓๙ 

 

ส่วนที่ ๒  ขอบข่าย ภารงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

   กลุ่มนิเทศและติดตามผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนครเขต๒ได้จัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยใช้กระบวนการ
มีส่วนร่วม ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือร่วมก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์
รูปแบบการนิ เทศและวิธีการนิ เทศให้สอดคล้อ งกับนโยบายยุทธศาสตร์จุดเน้นส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและจุดเน้นส านักงานเขนพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร
เขต๒ รวมทั้งหลักการแนวคิดทฤษฏีการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งภารกิจหลักของศึกษานิเทศก์ คือ 
การช่วยเหลือ แนะน า ส่งเสริม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
ซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับงานหลายด้านและบุคลากรหลายฝ่าย โดยผู้นิเทศต้องท าหน้าที่ใน ๔  บทบาท
ส าคัญ บทบาทแรกได้แก่ การเป็นผู้ประสาน (Coordinator) เช่น ประสานงานระหว่างหน่วยงานต้น
สังกัดกับโรงเรียน ประสานให้ครูแต่ละระดับให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ประสานชุมชน 
ผู้ปกครองกับครู เป็นต้น บทบาทที่สอง คือ การเป็นที่ปรึกษา (Consultant) โดยเป็นที่ปรึกษาให้
ค าแนะน าแก่ครู และผู้รับการนิเทศทั่วไป  บทบาที่สามคือ การเป็นผู้น ากลุ่ม (Group Leader) คือ
ต้องรู้วิธีที่จะท างานร่วมกับกลุ่มให้ประสบผลส าเร็จ  และบทบาทที่สี่  คือ การเป็นผู้ประเมิน 
(Evaluator) ได้แก่ เป็นผู้ประเมินผลหลักสูตร ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนในสมรรถนะต่างๆ เป็นต้น 
   ในปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๕นโยบายการจัดการศึกษาและนโยบายเร่งด่วนของ
กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีดังนี้ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒  ได้ก าหนดนโยบายจุดเน้นสู่ความเป็นเลิศ มาเป็น
ประเด็นการนิเทศ โดยในเบื้องต้นได้คัดเลือกประเด็นสอดคล้องนโยบาย ดังนี้  



๒๖ 
 

   นโยบายที่ ๑ การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัยและทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่๒๑ 
   นโยบายที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มี
สมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล 
   นโยบายที่ ๓ การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล
แห่งชาติและการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน 
   นโยบายที่ ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาโดยการส่งเสริม
สนับสนุนสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระคล่องตัวและกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน 
   นโยบายที่ ๕ การระบบการประเมินผลการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพพร้อม
จัดทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและสายวิชาชีพ 
   นโยบายที่ ๖ การจัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งการ
ระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
   นโยบายที่ ๗ น ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ(NQF)และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน(AQRF)สู่
การปฏิบัติ 
   นโยบายที่๘ การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา
เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย 
   นโยบายที่ ๙ การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   นโยบายที่ ๑o การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับชั้น 
   นโยบายที่ ๑๑ การเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
  ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ ๘  อ าเภอพังโคน เป็นกลุ่มโรงเรียนที่มีทั้งขนาดเล็ก และ
ขนาดกลางประกอบด้วย ๑๓ โรงเรียน ดังนี้ ๑)โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) ๒)โรงเรียน
ชุมชนบ้านฝั่งแดง ๓)โรงเรียนบ้านสงเปลือย ๔)โรงเรียนบ้านนาถ่อน ๕)โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ๖)โรงเรียน
บ้านนาล้อม ๗) โรงเรียนบ้านโนนเสาขวัญ ๘) โรงเรียนบ้านดอนดู่ ๙) โรงเรียนบ้านโพนสว่างกลาง
เจริญ ๑o)โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี ๑๑)โรเรียนบ้านอุ่มเหม้า ๑๒) โรงเรียนบ้านดงสวรรค์หนองนกกด 
๑๓)โรงเรียนบ้านท่าลาด(เรียนรวม) ซึ่งการด าเนินการนิเทศที่ผ่านมาในปีการศึกษา ๒๕๖๓  พบว่า 
ทุกโรงเรียนมีการบริหารจัดการและด าเนินการเพ่ือสอดรับนโยบายเร่งด่วนโดยเฉพาะการพัฒนา
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน ซึ่งมุ่งเน้นความเป็นเอกภาพเพ่ือให้เกิดคุณภาพต่อไป รวมทั้งมีผลสัมฤทธิ์
ภาพรวมเพ่ิมข้ึนทั้งการสอบ RT (Reading Test : ความสามารถการอ่านการเขียนชั้นประถมศึกษาปี



๒๗ 
 

ที่ ๑) NT (National Test : ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๓)  และ O-NET (Ordinary Educational Test : การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๓ จึงควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 

ภารกิจ 
จัดการนิเทศการศึกษาอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบมีส่วนร่วมพัฒนา 
เพ่ือส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องและสร้างนิสัยรักการอ่าน 
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในการจัดการการศึกษาและการพัฒนาสื่อดิจิตอล 
ปรับปรุงพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการนิเทศภายใน 
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาสู่ฐานสมรรถนะ 
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ได้มาตรฐาน CEFR 
 

เป้าหมาย 
   ๑.  ด้านปริมาณ 
    ๑.๑  นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในศูนย์เครือข่าย
การศึกษา     ขั้นพื้นฐานที่ ๘  อ าเภอพังโคน  จ านวน ๑๒ โรงเรียน ครบทุกโรงเรียน(นิเทศอย่างน้อย 
เดือนละ ๑ ครั้ง/ โรงเรียน)  
    ๑.๒  สถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ ๘  อ าเภอพังโคน จ านวน ๑๓ 
โรงเรียนสามารถด าเนินงานสอดรับกับนโยบายและจุดเน้นตามภรกิจในระดับ “ดี” ขึ้นไปเฉลี่ยไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐  
   ๒. ด้านคุณภาพ 
    สถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ ๘  อ าเภอพังโคน มีการด าเนินงาน
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
   ๑.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการด าเนินการกระจายอ านาจการบริหาร ตาม
กระบวนการ การมีส่วนร่วมและเป็นระบบโดยก าหนดกรอบตัววัดความส าเร็จ ศูนย์เครือข่าย
การศึกษาที่ ๘  ดังนี้ 
    ๑.๑ นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยได้รับการดูแลและพัฒนาการเพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัยได้ 
   ๑.๒ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ มีความสามารถอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น 
   ๑.๓ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ มีความสามารถอ่านคล่องเขียนคล่อง คิดเลขเป็น
และคิดวิเคราะห์ได้ 



๒๘ 
 

   ๑.๔ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สามารถค้นพบตัวเองมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 
 

ส่วนที่ ๓ กระบวนการนิเทศ 
รูปแบบการนิเทศแบบ Coaching ความส าคัญของการนิเทศ การนิเทศการศึกษาเป็นบทบาท และ
หน้าที่โดยตรงของศึกษานิเทศก์และเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการเปลี่ยนแปลง วิธีการหรือกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของครู (เฉลิมชัยพันธ์เลิศ. ๒๕๔๙ : ๑) การช่วยเหลือครูจาเป็นต้องใช้กลุ่มบุคคล 
บทบาทและกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อน าพาครูไปสู่จุดหมายที่พึงประสงค์ 

                          
จากแผนภาพ แสดงให้เห็นว่ามีมิติของการช่วยเหลือครูให้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน อย่างน้อย 
๔ มิติคือ การนิเทศ(supervision) การเป็นพ่ีเลี้ยง(mentoring) การอบรม(training) และ การชี้แนะ 
(coaching) ที่ผู้ที่รับผิดชอบงานพัฒนา ควรใช้บทบาทเหล่านี้ในจังหวะที่เหมาะสมเพ่ือให้เกิดการ 
พัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี้  
๑.การนิเทศ เป็นการด าเนินการโดยผู้มีประสบการณ์ในการใช้กระบวนการวิธีการต่าง ๆ ในการให้
ความช่วยเหลือ อ านวยการ ก ากับ ดูแล เพ่ือคุณครูสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถได้ตาม
เป้าหมายขององค์กร 
๒.การเป็นพ่ีเลี้ยง เป็นวิธีการที่ผู้ที่มีประสบการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีประสบการณ์ 
น้อยกว่า ให้ได้รับการพัฒนาทั้งเรื่องวิชาชีพและ การด าเนินชีวิต ให้พัฒนาไปสู่เป้าหมายที่ได้วางไว้
ร่วมกัน 
๓.การอบรม เป็นวิธีการให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักสูตรและวิธีการในการ
ด าเนินการเฉพาะ ให้ได้ผลตามมาตรฐานที่วางไว้ 



๒๙ 
 

๔.การชี้แนะ เป็นวิธีการในการพัฒนาสมรรถภาพการท างานของคุณครูโดยเน้นไปที่การท างานให้ได้
ตามเป้าหมายของงานนั้น หรือการช่วยให้สามารถนาความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่และได้รับการอบรมมา
ไปสู่การปฏิบัติได้บทบาทการนิเทศ และการเป็นพ่ีเลี้ยง มีลักษณะเป็นบทบาทใหญ่ หรือมีบทบาทย่อย
ซ้อนอยู่มากมาย ได้แก่การประสานกับกลุ่มบุคคลเพื่อมาช่วยเหลือการจัดการเรียนการสอนของคุณครู
ประสานผู้บริหารในเรื่องนโยบายและคอยอ านวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ และการวางระบบการท 
างานร่วมกันบทบาทการอบรม และการชี้แนะ มีลักษณะเป็นบทบาทย่อยของการนิเทศและการเป็นพ่ี
เลี้ยง เป็นบทบาทท่ีช่วยพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูโดยตรงโดยใช้วิธีด าเนินการ ๓ ขั้นตอน 
ดังนี้ 
วิธีด าเนินการนิเทศ มี ๓ ขั้นตอน 
ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการ  (Planning-P) ก่อนการนิเทศแบบสอนแนะ ศึกษาข้อมูลสภาพปัจจุบัน
ปัญหาและความต้องการในการจัดการศึกษาโรงเรียนให้มีคุณภาพ ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา ความ
ต้องการของผู้รับการนิเทศวิเคราะห์ข้อมูล จัดล าดับความส าคัญ 
ขั้นตอนที่ ๒ให้ความรู้ก่อนการนิเทศ (Informing-I) จัดการให้ความรู้แก่ครู ในเรื่องการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ต่อปัญหาในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการและเปลี่ยนประสบการณ์แบบ
ไม่เป็นทางการและ แบบเป็นทางการ 
ขั้นตอนที่ ๓ การด าเนินการนิเทศแบบชี้แนะ(Doing-D) โดยการจัดท าปฏิทินการนิเทศนัดหมาย
ประสานงานผู้บริหาร สร้างเครื่องมือ และการสังเกตการณ์ (Observation) ก าหนดรายการนิเทศใช้
เทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) และการบันทึกแบบสังเกตการณ์จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นการสร้างเสริมขวัญและก าลังใจ (Reinforcing-R) ผู้บริหารและครูชื่นชม
ผลงานของกันและกันในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ศึกษานิเทศก์ ร่วมชื่นชมแนะน าให้ความรู้แก่ครู
เพ่ิมเติม และสร้างแรงบันดาลใจในการท างาน 
 ขั้นตอนที่ ๕ สรุปผลการนิเทศแบบชี้แนะ(Evaluating-E) ดังนี้ 
๕.๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ เพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมิน  
ครั้งที่ ๑ เพ่ือวางแผนในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ๑๔ 
๕.๒ ผู้นิเทศให้ค าปรึกษา แนะน า ผู้รับการนิเทศต่อการนิเทศแบบชี้แนะโดยใช้ 
เครื่องมือแบบบันทึกการนิเทศการศึกษา 
 

ส่วนที่ ๔ สรุปผลการนิเทศ 
สรุปผลการด าเนินการนิเทศการจัดการศึกษาศูนย์เครือข่ายการศึกษาท่ี ๘ แยกเป็นรายด้านพอสังเขป 
ดังนี้ 
 



๓๐ 
 

ด้านผู้บริหาร  
จุดแข็ง ผู้บริหารศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ ๘ มีจ านวน ๑๒ ท่าน โดยรวมผู้บริหารมีประสบการณ์การ
ท างานมาก ทั้งปัจจัยจากอายุราชการ ความรับผิดชอบและการปกครองแบบกระจายอ านาจและเน้น
การมีส่วนร่วมในการท างานของครู และการพัฒนาตนเองด้านคุณวุฒิการศึกษามีผู้บริหารจบระดับ
ปริญญาเอก ๑ ท่าน 
ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จุดเด่น ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนและจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ ครูมีจิตวิญญาณความเป็นครูทุ่มเทเสียสละในการท างานเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ
เป้าหมายตามหลักสูตร  
จุดควรพัฒนา ครูผู้สอนบางส่วนขาดประสบการณ์ด้านเทคนิควิธีการควบคุมชั้นเรียนเนื่องจากพ่ึง
บรรจุเป็นครูผู้ช่วย และการจัดกระการบวนการเรียนรู้บางครั้งขาดการน าเข้าสู้บทเรียนและการใช้สื่อ
การจัดการเรียนการสอนไม่หลากหลาย ท าให้วัดประเมินผลการเรียนรู้ไม่หลากหลายเช่นกัน และขาด
การวิจัยในชั้นเรียน 
ด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 
จุดเด่น ผู้บิริหาร ครู และชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนอย่างมาก
โดยเฉพาะผู้ปกครองและผู้น าชุมชน ช่วยเหลือด้านปัจจัย เช่น การบริจาคเงินและสิ่งของต่างๆ 
จุดควรพัฒนา การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนยัง
ไม่ได้มาตรฐานเพราะส่วนมากเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแม้จะมีงบประมาณจากหน่วยงานของรัฐแต่ก็ยัง
ขาดแคลนงบประมาณด้านการบริหารจัดการ 
ผลที่เกิดจากการน าเทคนิคการนิเทศแบบ Coaching ในการนิเทศติดตามผลการใช้รูปแบบการ
นิเทศแบบ Coaching เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูโดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือที่สร้างข้ึน ดังนี้ 
๑ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้ผลดังนี้ 
๑.๑ ด้านทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ผลการสังเกตการสอนของครูด้านการจัดการเรียนรู้ทั้งหมดทั้ง๑๕ ประเด็น ข้อค้นพบ ครูมีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับดี โดยมีขั้นตอนกระบวนการครบถ้วนและอยู่ในระดับคุณภาพดี
ทุกประเด็นมีบางประเด็นที่ได้ระดับคุณภาพพอใช้เช่น การน าเข้าสู่บทเรียน ประเด็นการสรุปและ
สะท้อนผลยังไม่สามารถสรุปให้นักเรียนเข้าได้ง่าย 
๑.๒ ด้านทัศนะและท่าทีของครูผู้สอน มีท่าทีเป็นมิตรกับนักเรียน ใช้ค าพูดที่ไพเราะ 
ท าให้ผู้เรียนไม่รู้สึกอึดอัด มีบุคลิกภาพท่ีดีและมีส่วนร่วมในการซักถามและตอบค าถาม ให้นักเรียน
มาร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน ใช้ค าถามที่เร้าความสนใจของผู้เรียน 



๓๑ 
 

๑.๓ การให้ข้อมูลของครูผู้สอน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ครบทุกประเด็น ถูกต้องและไม่มีความคลาดเคลื่อน ทราบได้จากการสัมภาษณ์ครูซึ่งการมีท่าที่เป็น
มิตรการไว้วางใจกันและกันเป็นสิ่งที่ดีครูตอบค าถามในสิ่งที่ถามโดยไม่ปิดบัง ครูอธิบายและเล่าเรื่อง
ต่าง ๆ โดยเปิดเผยให้ความร่วมมือดีมาก การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับดีทุกประเด็น 
๑.๔ การใช้สื่อ / อุปกรณ์ประกอบการจัดการเรียนรู้พบว่าครูใช้สื่อที่มีภายใน 
ห้องเรียน เช่นโต๊ะ กระดาน เชือก และเกมการศึกษา ซึ่งเป็นสื่อที่ครูจัดหาเอง 
ข้อค้นพบที่ผู้นิเทศเห็นว่าเป็นอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ของครูในการจัดการเรียนรู้ ครูเร่งการ
จัดการเรียนรู้หรือกิจกรรมเกินไป นักเรียนไม่ได้แสดงความคิดเห็นเท่าที่ควร สื่อที่เตรียมให้นักเรียนไม่
หลากหลาย การท าแบบฝึก หรือท ากิจกรรม มีจ านวนจ ากัด ท าให้นักเรียนไม่ได้เลือกปฏิบัติตามความ
ต้องการของนักเรียนและการให้นักเรียนออกมาอภิปรายกลุ่มยังน้อย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                                        ประเมินพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      นิเทศเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



๓๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        นิเทศติดตามกิจกรรมส่งเสริมอ่านและห้องสมุด รร.บ้านปทุมวาปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       นิเทศติดตามกิจกรรมส่งเสริมอ่านและห้องสมุด รร.บ้านดอนเชียงยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             นิเทศติดตามกิจกรรมส่งเสริมอ่านและห้องสมุด รร.บ้านผักค าภู 



๓๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าสั่งแต่งตั้งการปฏิบัตงิาน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



๓๖ 
 

 
 
 
 

ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ 
ที่ ๑๐๘/ ๒๕๖๔ 

เรื่อง การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

---------------------------------- 
 

          ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ ที่ ๖๐๓/๒๕๖๓ เรื่อง 
การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สั่ง ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น  เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้น
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ บังเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทางราชการ เห็นควรแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
          อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติ โดยให้ยกเลิกค าสั่งดังกล่าวข้างต้น และให้ใช้ค าสั่งฉบับนี้แทน 
 
           สั่ง ณ วันที่  ๒๐  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
                                                                (นายอนุกูล  ทองนุ้ย) 
                                    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

บัญชีแนบท้ายค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒  ที ่๑๐๘/ ๒๕๖๔ 
สั่ง ณ วันที่  ๒๐  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

ชื่อ/ต าแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ 
๑. นายชรินทร์  เจริญไชย 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้ 
๑. บริหารงานตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ของกลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 
๒. นิเทศก ากับดูแลติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 
๓. วางแผนการนิเทศและประสานงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๔. พัฒนารูปแบบเทคนิควิธีการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบให้
สอดคล้องกับระเบียบราชการและสนองนโยบายการศึกษาทุกระดับ 
๕. บริหารงานตามนโยบายพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและโครงการ
พิเศษที่กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษารับผิดชอบ 
๖. ศึกษาค้นคว้าและวิจัยเพ่ือการนิเทศและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๗. ประสานงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา นิเทศก ากับติดตามและ
ประเมินผลโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาท่ี ๗ และ ๙ 
๘. สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง 
๙. รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๑๐. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ศิลปะเผยแพร่ผลงานที่เก่ียงข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ 
๑๑. รับผิดชอบงาน/โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โครงการโรงเรียนในฝัน 
๑๒. ปฏิบัติงานอืน่ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๒. นางสาวสัมฤทธิ์  สายสอน 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระบวนการเรียนรู้ 

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระบวนการเรียนรู้ และปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มคนที่ ๑ ใน
กรณีท่ีผู้อ านวยการกลุ่มไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มีหน้าที่
และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
๑. บริหารงานตามภารกิจของกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
๒. ก ากับดูแลนิเทศและให้ค าปรึกษาการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ 
ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
๓. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, หลักสูตรการศึกษา



๓๘ 
 

ปฐมวัย, หลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย 
๔. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ 
ตามแนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศภายใน 
 

 

ชื่อ/ต าแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๖. ด าเนินการนิเทศก ากับติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาและน าข้อมูลใช้ในการวางแผนพัฒนา 
๗. รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๘. บริหารงานพัฒนาการศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยด้านการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเผยแพร่ผลงานที่เก่ียวข้องกับ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๙. งานข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เก่ียวกับการบริหาร
จัดการหลักสูตรและจัดท าระบบสารสนเทศ 
๑๐. ประสานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นิเทศก ากับติดตามและ
ประเมินผลโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาท่ี ๑๙ 
๑๑. รับผิดชอบงาน/โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้, โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
เชิงรุก (Active Learning) , โครงการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ และกลุ่มสาระที่รับผิดชอบ 
๑๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๓. นางชุติปภา ไตรทิพย์ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระบวนการเรียนรู้ มีหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
๑. รับผิดชอบการจัดการศึกษาปฐมวัย 
๒. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
๓. พัฒนาครู ผู้บริหารให้มีความสามารถจัดการศึกษาปฐมวัย 
๔. งานศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยการพัฒนา และเผยแพร่ผลงาน 
ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาปฐมวัย 
๕. นิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษาปฐมวัย  
๖. ประสานงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา นิเทศก ากับติดตามและ
ประเมินผลโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาท่ี ๒๐ 
๗. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
๘. รับผิดชอบงาน/โครงการส่งเสริมการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยมอน
เตสซอรี, โครงการพ่อแม่ผู้ปกครอง, โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย



๓๙ 
 

ปฐมวัย และทุกโครงการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย 
๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
 

4. นายพรชัย  ปาระพิมพ์ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระบวนการเรียนรู้ มีหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้ 
๑. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตร
การศึกษาตามอัธยาศัย 
๒. งานนิเทศติดตามและประเมินผลหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
หลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

 

ชื่อ/ต าแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๓. รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๔. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเผยแพร่ผลงานที่เกี่ยวข้อง
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕. การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖. ประสานงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา นิเทศก ากับติดตามและ
ประเมินผลโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาท่ี ๑๗ 
๗. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๘. รับผิดชอบงาน/โครงการบ้านวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา และ 
โรงเรียนในโครงการพิเศษของ สสวท. และทุกโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสาระท่ีรับผิดชอบ 
๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

 

5. นางญาณิศา  ดวงสีทอง 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
 

ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระบวนการเรียนรู้ มีหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้ 
๑. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตร
การศึกษาตามอัธยาศัย 
๒. งานนิเทศติดตามและประเมินผลหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
หลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย 
๓. รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๔. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเผยแพร่ผลงานที่เกี่ยวข้อง
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

๕. การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 



๔๐ 
 

๖. ประสานงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา นิเทศก ากับติดตามและ
ประเมินผลโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาท่ี ๘ 
๗. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย 
๘. รับผิดชอบงาน/โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน, โครงการห้องสมุด
มีชีวิต, โครงการพัฒนาการเรียนร่วมของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
(Inclusive education for children with special needs) และทุก
โครงการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระที่รับผิดชอบ 
๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

 

 

ชื่อ/ต าแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ 
6. นายสนธยา  หลักทอง 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการ ติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศ 
การศึกษา 

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ ติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา และปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อ านวยการกลุ่มคนที่ ๒  ในกรณีท่ีผู้อ านวยการกลุ่มไม่อยู่หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มีหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้ 
๑. บริหารงานตามภารกิจของกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ ติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
๒. ก ากับดูแลนิเทศการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
๓. งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
    ๓.๑ งานก าหนดขอบข่ายของข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล 
บริหารงบประมาณและบริหารทั่วไปของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
โดยศึกษาจากนโยบายแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 
การรายงานผลจากกลุ่มต่างๆในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ๓.๒ งานรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดท าระบบข้อมูล 
สารสนเทศ 
    ๓.๓ งานตรวจสอบข้อมูลและสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
    ๓.๔ งานรายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศ 
ต่อคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ถึงจุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
    ๓.๕ งานเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศโดยรายงานให้หลากหลาย
ช่องทางทั้งในศูนย์เครือข่าย สถานศึกษา และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๔. รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๕. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๖. ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยนิเทศติดตามและประเมินผลกลุ่มสาระ



๔๑ 
 

การการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๗. งานประสานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นิเทศก ากับติดตามและ 
ประเมินผลโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาท่ี ๑๐ 
๘. รับผิดชอบงาน/โครงการโรงเรียนขนาดเล็ก, โครงการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา, โครงการศูนย์พัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (Primary Education 
English Resource Center : PEER Center), โครงการ Boot camp,  
โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ, งานที่
ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
๙. ปฏิบัติงานอืน่ ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 

ชื่อ/ต าแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ 
7. นางวรวรรณ  วัชรเสถียร 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
 

ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา มีหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ดังนี้ 
๑. การวางแผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  

    ๑.๑ งานวิเคราะห์ผลการบริหารและการจัดการศึกษาในส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา ด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ 
และบริหารทั่วไป ให้เห็นจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
    ๑.๒ งานก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายกลยุทธ์และจัดท าแผน 
พัฒนาคุณภาพการติดตามตรวจสอบประเมินผลและการนิเทศการศึกษา 
    ๑.๓ งานน าแผนพัฒนาคุณภาพการติดตามตรวจสอบประเมินผล
และการนิเทศการศึกษา มาก าหนดวิธีการเครื่องมือในการติดตาม 
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
๒. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
    ๒.๑ งานด าเนินการติดตามตรวจสอบประเมินผลและการนิเทศตาม
แนวทางของคณะกรรมการการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา 
    ๒.๒ งานรวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลจากการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและการนิเทศการศึกษา 
    ๒.๓ งานจัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
การนิเทศ เสนอต่อคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินและนิเทศ
การศึกษา 
๓. การเผยแพร่รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการ
นิเทศต่อคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



๔๒ 
 

๔. รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๕. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๖. ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยนิเทศติดตามและประเมินผลกลุ่มสาระ
การการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๗. งานประสานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นิเทศก ากับติดตามและ
ประเมินผลโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาท่ี ๑๕ 
๘. รับผิดชอบงาน/โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา, โครงการที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม เช่น โรงเรียนคุณธรรม, 
โรงเรียนที่ใช้สติสมาธิเป็นฐาน,  โรงเรียนกองทุนศึกษา, โครงการที่เกี่ยว 
กับความม่ันคงของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์, โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง, โครงการที่เก่ียวข้องกับงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ  
๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 

ชื่อ/ต าแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ 
8. นางสาวพิชชานันท์  นิธิวิรุฬห์ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มคนที่ ๓ ในกรณีท่ี
ผู้อ านวยการกลุ่มไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มีหน้าที่และ
รับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้ 
๑. บริหารงานตามภารกิจของกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบ 
การประกันคุณภาพการศึกษา 
๒. ก ากับ ดูแล นิเทศการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงานส่งเสริม
และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนักความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและประกันคุณภาพการศึกษา 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานระดับ
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของชุมชน/ท้องถิ่น
รวมทั้งการก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการแปลผลการผ่านมาตรฐาน
พร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน 
๕. ก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพท้ังระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาและระดับสถานศึกษา 
๖. ส่งเสริมนิเทศติดตามให้สถานศึกษาจัดสร้างและพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน 
๗. รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๘. การนิเทศติดตามกระบวนการเรียนรู้และวิจัยคุณภาพการศึกษา
เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



๔๓ 
 

๙. งานประสานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นิเทศก ากับติดตามและ
ประเมินผลโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาท่ี ๕ 
๑๐. รับผิดชอบงาน/โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ, โครงการ
ที่เก่ียวข้องกับงานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ 
๑๑. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย    
 

9. นางสาวอาภากร  ศรีดามาตร์ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
 

ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา มีหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้ 
๑. งานนิเทศการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา 
๒. งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๓. ศึกษาวิเคราะห์วิจัยมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๔. วิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาและส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
๕. งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

 

ชื่อ/ต าแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๖. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการวิจัยมาตรฐานและ 

การประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
๗. รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๘. การนิเทศติดตามกระบวนการเรียนรู้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๙. งานประสานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นิเทศก ากับติดตามและ
ประเมินผลโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาท่ี ๑๘ 
๑๐. รับผิดชอบงาน/โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนด้าน
คณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ (สพฐ.) และ (สสวท.), โครงการพัฒนาการ
สอนแบบการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด (Lesson Study & 
Open Approach), โครงการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ 
๑๑. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

๑0. นายชอบกิจ  กนกหงส์ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตามและ
ประเมิน 
ผลระบบบริหารและการจัด
การศึกษา 

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา และปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มคนที่ ๔ 
ในกรณีที่ผู้อ านวยการกลุ่มไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้มีหน้าที่
และรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้ 
๑. บริหารงานตามภารกิจของกลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผล 
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา 



๔๔ 
 

 ๒. ก ากับ ดูแล นิเทศการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงานนิเทศ
ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
๓. ประสานการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ สนับสนุนและพัฒนาเครือข่าย
นิเทศการศึกษาระหว่างองค์กร หน่วยงาน รวมทั้งเครือข่ายบุคคล เช่น 
ครูแกนน า ครูต้นแบบ ครูแห่งชาติ เป็นต้น 
๔. จัดตั้งและด าเนินการในรูปแบบของชุมชนและจัดเวทีการให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
๕. รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
๖. ประสานงาน ส่งเสริม นิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๗. งานประสานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นิเทศก ากับติดตามและ
ประเมินผลโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาท่ี ๑๑ และ ๑๒ 
๘. รับผิดชอบงาน/โครงการส่งเสริมระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา 
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครู บุคลากร ศึกษานิเทศก์ เพื่อเป็น
ต้นแบบ, โครงการ STEM ศึกษา, โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑, โครงการขับเคลื่อนทักษะการคิดสู่ห้องเรียน, โครงการ
พัฒนาการสอนคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต), โครงการส่งเสริมคิด 

 

ชื่อ/ต าแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 
 

เลขเป็น โครงการที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการศึกษาและกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่รับผิดชอบ 
๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๑1. นางภิญญาพัชญ์  ไพเรือง
โสม 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา มีหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้ 
๑. รวบรวม จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
๒. ศึกษาสภาพปัญหาความต้องการของการนิเทศงานศึกษาค้นคว้า  
วิเคราะห์สภาพเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
๓. ด าเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาเครือข่าย 
การนิเทศในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย 
๔. ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา และเผยแพร่การวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
๕. รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 



๔๕ 
 

๖. ประสานงานส่งเสริมและนิเทศพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๗. งานประสานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นิเทศก ากับติดตามและ
ประเมินผลโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาท่ี ๒ 
๘. รับผิดชอบงาน/โครงการสอบเพื่อวัดความสามารถด้านการอ่านและ
การเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖, โครงการรักษ์
ภาษาไทย กิจกรรมการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องของ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖, กิจกรรมการท่องบทอาขยาน 
ชั้น ป.๑-ป.๖, กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ BBL, กิจกรรมประเมิน 
การรู้เรื่องที่อ่าน (Reading Literacy) ตามแนวการประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ PISA ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา, โครงการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมระดับชั้นมัธยมศึกษา 
,โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานนิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ
บริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาและกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่รับผิดชอบ 
๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

 

๑2. นางสาวนัดทพร  สีสถาน 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา มีหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้ 
๑. รวบรวม จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
๒. ศึกษาสภาพปัญหาความต้องการของการนิเทศงานศึกษาค้นคว้า  
วิเคราะห์สภาพเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 

 

ชือ่/ต าแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๓. ด าเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาเครือข่าย 

การนิเทศในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย 
๔. ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา และเผยแพร่การวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
๕. ร่วมรับผิดชอบการศึกษาปฐมวัย 
๖. ประสานงานส่งเสริมพัฒนาการศึกษาปฐมวัย นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลพัฒนาการศึกษาปฐมวัย 
๗. งานประสานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นิเทศก ากับติดตามและ 
ประเมินผลโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาท่ี ๑๖ 
๘. รับผิดชอบงาน/โครงการส่งเสริมการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยมอน
เตสซอรี, โครงการพ่อแม่ผู้ปกครอง, โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย



๔๖ 
 

ระดับปฐมวัย ,โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานนิเทศติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาปฐมวัย 
๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๑3. นางสาวปรีญา  สุทธิโคตร
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มงานวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา และปฏิบัติ
หน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มคนที่ ๕ ในกรณีที่ผู้อ านวยการกลุ่มไม่อยู่
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มีหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ดังนี้ 
๑. บริหารงานตามภารกิจของกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
๒. งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
๓. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองโดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล
และประเมินผลการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 
๔. ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงานวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 
๕. รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖. นิเทศติดตามและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
๗. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๘. งานประสานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นิเทศก ากับติดตามและ
ประเมินผลโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาท่ี ๔ และ 6 
๙. รับผิดชอบงาน/โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
O-NET, โครงการทดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง, โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, โครงการพัฒนาการสอนด้านวิทยาการค านวณ, 
โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนการวัดผลโปรแกรม SchoolMis,    
 

 

ชื่อ/ต าแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 โครงการที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการศึกษาและกลุ่มสาระ

และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ 
 ๑๐. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

๑4. นายนิวัฒน์  สินไชย 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 

ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา มีหน้าที่และ
รับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้ 
๑. งานส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
    ๑.๑ ศึกษาวิเคราะห์ รวบรวมเครื่องมือวัดละประเมินผลการศึกษา 
    ๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการ พัฒนา
เครื่องมือวัดและประเมินผล 



๔๗ 
 

    ๑.๓ บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษาแก่สถานศึกษา 
๒. งานติดตามตรวจสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา 
    ๒.๑ ศึกษาวิเคราะห์แนวทางในการติดตามตรวจสอบและประเมิน 
ผลการศึกษา 
    ๒.๒ ด าเนินการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา 
จัดท ารายงานและเผยแพร่ผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
๓. รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๔. งานศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕. งานเทศติดตามและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
๖. งานประสานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นิเทศก ากับติดตามและ
ประเมินผลโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาท่ี ๑๓ 
๗. รบัผิดชอบงาน/โครงการประเมินผลการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑,  
โครงการพัฒนาคลังข้อสอบ, โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ (Programme for International Student Assessment : 
PISA), โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, โครงการที่เก่ียวข้อง
กับการวัดและประเมินผลการศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ 

 ๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   

๑5. นางสาวสุพัตรา  ปรีชา
เสถียร 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 

ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา มีหน้าที่และ
รับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้ 
๑. งานส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
    ๑.๑ ศึกษาวิเคราะห์ รวบรวมเครื่องมือวัดละประเมินผลการศึกษา 
    ๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการ พัฒนา
เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
    ๑.๓ บริการเครื่องมือและประเมินผลการศึกษาแก่สถานศึกษา 
 

 

ชื่อ/ต าแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒. งานติดตามตรวจสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา 

    ๒.๑ ศึกษาวิเคราะห์แนวทางในการติดตามตรวจสอบและประเมิน 
ผลการศึกษา 
    ๒.๒ ด าเนินการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา 
จัดท ารายงานและเผยแพร่ผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
๓. รบัผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๔. งานศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 



๔๘ 
 

๕. งานเทศติดตามและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 
๖. งานประสานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นิเทศก ากับติดตามและ
ประเมินผลโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาท่ี ๓ 
๗. รับผิดขอบงาน/โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา NT, โครงการ 
พัฒนาคลังข้อสอบ, โครงการโรงเรียนประชารัฐ, โครงการธรรมศึกษา, 
โครงการโรงเรียนสุจริต, โครงการที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผล
การศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่รับผิดชอบ  
๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

 

๑6. นายพิศณุพงษ์  วัชรเสถียร 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและ
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโน 
โลยีทางการศึกษา และปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มคนที่ ๖ ใน
กรณีท่ีผู้อ านวยการกลุ่มไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มีหน้าที่
และรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้ 
๑. บริหารงานตามภารกิจของกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๒. ก ากับ ดูแล นิเทศการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงานส่งเสริม 
และพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๓. ศึกษาความต้องการสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงาน 
เพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา 
๔. ส่งเสริมและพัฒนาครูผู้บริหารให้มีความรู้ ความสามารถในการ
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
๕. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา เพื่อน าผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
๖. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริม
การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา พร้อมทั้งเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๗. งานศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยด้านส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา   

 

ชื่อ/ต าแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๘. รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
๙. งานศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยด้านส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
๑๐. งานประสานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นิเทศก ากับติดตามและ



๔๙ 
 

ประเมินผลโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาท่ี ๑๔ 
๑๑. รับผิดชอบงาน/โครงการมหกรรมวิชาการ/งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน, โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา DLTV/DLIT และโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ 
๑๒. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๑7. นางสาวคชาภรณ์  ก่ าจ าปา 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา มีหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้ 
๑. ศึกษาความต้องการสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๒. ด าเนินการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมทั้งสื่อต้นแบบของ
หน่วยงาน เพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา 
๓. ส่งเสริมและพัฒนาครูผู้บริหารให้มีความรู้ ความสามารถในการ
พัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี 
๔. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา เพื่อน าผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริม 
การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๖. งานศึกษา ค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยด้านส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา  
๗. รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๘. งานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๙. งานประสานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นิเทศโรงเรียนในสังกัด
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ ๑ 
๑๐. รับผิดชอบงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา DLTV/DLIT, โครงการโรงเรียน
วิถีพุทธ, โครงการโรงเรียนสุจริต (ITA) และโครงการที่เก่ียวข้องกับกลุ่ม
สาระที่รับผิดชอบ 
๑๑. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

 

ชื่อ/ต าแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ 
๑8. นางสาวรัชดาพร  พัฒคาต 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญการ 

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานธุรการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษามีหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
๑. ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในงานธุรการ  
๒. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 



๕๐ 
 

การจัดการศึกษา 
๓. ศึกษาวิเคราะห์สภาพของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด 
การศึกษาและออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้อง 
กับระบบงานสารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๔. งานทะเบียนรับ-ส่งหนังสือตามระบบงานสารบรรณ 
๕. ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนๆ ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหน่วยงาน
และสถานศึกษาในงานธุรการที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานกลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
๖. ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารและผลงานของ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาให้ครูบุคลากรทาง
การศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ 
๗. งานบริหารภายในกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
๘. งานการจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลนิเทศ
การศึกษา 

๙. ด าเนินการเก่ียวกับการประชุมภายในกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 
๑๐. น าเสนอแฟ้มเพ่ือเสนอผู้มีอ านาจลงนาม 
๑๑. ด าเนินการเกี่ยวกับงานการเงินที่เกี่ยวข้อง การขอเบิกวัสดุต่างๆ  
ใช้ในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
๑๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๑ 
 

 


