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 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
 

 

แนวคิด 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

เป็นกลุ่มงานดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การพัฒนา 

ระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการ 

สอนได้อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบ และตาม 

อัธยาศัยเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการปฏิบัติราชการของบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด 

การศึกษา 

๒. เพ่ือสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

๓. เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในบทบาท หน้าที่ 

และภารกิจของศึกษานิเทศก์ 
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๑.งานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่ง 

ศึกษานิเทศก์ทุกคน ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงาน 

วิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ดังนี้ 

๑.๑ งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการเรียน 

มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา 

พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

๑.๒ การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อจัดทำเป็นเอกสาร คู่มือและสื่อใช้ในการปฏิบัติงานและ เผยแพร่ 

ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนคู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด

การศึกษา 

๑.๓ การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและ เทคโนโลยี 

ทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิซาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ การศึกษา เพ่ือใช้ใน 

การปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้สนใจทั่วไป 

๑.๔ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนการนิเทศและ 

การพัฒนางานวิชาการ 

๑.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๒. งานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ 

เป็นกลุ่มงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนา

ระบบบริหารและจัดการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ในการบริหารและจัดการเรียนการสอนได้อย่าง มี

คุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยเกิดการ

เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษาเพ่ือ

ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ศึกษาค้นคว้าทางวิซาการและวิเคราะห์ วิจัย ติดตามตรวจสอบและ

ตอนท่ี ๑ 

บทบาท หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของ

ศึกษานิเทศก ์
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ประเมินผล เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดย

ให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการนิเทศการศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผลการศึกษา 

การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือครูและผู้เรียนในระดับสูง  มีความสามารถในการวางแผนการนิเทศ

การศึกษา งานวิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาและจัดทำรายงานโดยแสดงให้เห็นว่ามีการ

วิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อนำผลไปใช้ในการพัฒนาการนิทศการศึกษา มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง มี

การถ่ายทอดและได้รับการยอมรับและมีการพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพ มีเทคนิคชั้นสูงในการนิเทศอย่างมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถพัฒนานวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเป็นแบบอย่างแก่วิชาชีพส่งผลให้ครูและ

บุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร มีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

ภารกิจ สาระความรู้ และ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

๑. การนิเทศการศึกษา ได้แก่ หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและกระบวนการนิเทศ กลยุทธ์การนิเทศ

การศึกษาในเรื่อง การวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสร้างทักษะในการนิเทศการใช้กลยุทธ์ในการนิเทศ 

การนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ การควบคุมและการประเมินเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิทศ

ภายใน โดยสามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาได้ ติดตาม 

ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้การสอนและการบริหารจัดการการศึกษา ประสาน สนับสนุนและ

เผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศการศึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่างหลากหลายด้านความเป็น

กัลยาณมิตร 

๒. นโยบายและการวางแผนการศึกษา ได้แก่ ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริบททางเศรษฐกิจ สังคมและ

การเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่าง ๆ การวิเคราะห์และกำหนดนโยบาย

การศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและประเมินนโยบายการศึกษา โดยสามารถให้ปรึกษา

เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพื่อจัดทำนโยบาย แผน และการติดการศึกษา ให้คำแนะนำ ปรึกษา

เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและการวางแผนดำเนินงานภาพการจัดการศึกษา ให้คำแนะนำ ปรึกษาการประกันคุณภาพ

การศึกษา มาตรฐานคุณภาพกระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถศึกษา วิเคราะห์ 

วิจัย การจัดทำมาตรฐานและการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยนิเทศ กำกับ ติดตามและ

ประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะและการวางระบบการจัดทำรายงาน

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับการประเมินภายนอก 
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๓. การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร การสร้างหลักสูต 

สถานศึกษา หลักการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา

พิเศษ โดยสามารถให้คำแนะนำ คำปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา สาธิต

แนะนำครูให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียนประเมินหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ 

๔. การประกันคุณภาพการศกึษา ได้แก่ การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐาน 

คุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถศึกษาวิเคราะห์ วิจัย 

การจัดทำมาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยนิเทศ กำกับ ติดตามและ 

ประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะและการวางระบบการจัดทำ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับการประเมินภายนอก 

๕. การบริหารจัดการการศึกษา ได้แก่ หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา หลักการบริหารจัดการ

การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการศึกษาโดย

สามารถให้คำปรึกษาแนะนำ การจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามเจตนารมณ์ของการนิเทศการศึกษาการบริหาร

จัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

๖. การวิจัยทางการศึกษา ได้แก่ ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การนำผลการวิจัยไปใช้ โดยสามารถให้

คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการนำกระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ให้คำแนะนำ

ปรึกษาเกี่ยวกับการนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ 

ด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษา 

๗. กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ได้แก่ กลวิธีการนำเสนอความแนวคิด

ทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ การเขียนร่ายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษาคันคว้า ฯลฯ การวิเคราะห์วิจารณ์

ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์ โดยสามารถเขียนเอกสารทางวิชาการประเภทต่างๆคำปรึกษาการเขียนเอกสารทาง

วิชาการแก่คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา นำเสนอความรู้ แนววิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสมต่อการเรียนรู้

  หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบ

มัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ สำนักงานอัตโนมัติ โดยสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาตนและการพัฒนางานได้

อย่างเหมาะสม ให้คำปรึกษา แนะนำ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา 

๘.คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับศึกษานิเทศก์ ได้แก่ คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ 

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)มีจรรยาบรรณของวิชาพศึกษานิทศก์ มีหลักธรรมในการนิเทศ

และประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี 

ขอบข่ายภารกิจกลุ่มงานนิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการ 

๑. งานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 



 

 

6 คู่มือปฏิบติังานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

                                                              ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์เขต ๓ 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

๑.ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่ม ให้ดำเนินงานตามภารกิจได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. ศึกษา วิเคราะห์ สภาพของกลุ่ม และออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม และสอดคล้อง 

กับระบบงานสารบรรณของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๓. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม 

๔. ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในสำนักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการ ที่เกี่ยวข้องกับ 

การบริหารงานของกลุ่ม 

๕. ประสานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของกลุ่ม ให้ครู บุคลากร 

ทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ 

๖. จัดทำร้ายงานผลการดำเนินงานของกลุ่ม 

๒. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

           ๒.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถ

พิเศษ 

๑. ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความ 

สามารถพิเศษ 

๒. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษทั้งในและ 

ต่างประเทศ 

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ 

ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา โดย 

๓.๑ พัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษา 

พิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และดำเนินการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาหลักสูตรได้ 

๓.๖ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้องใน 

การจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 

๔. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส 

และผู้มีความสามารถพิเศษ และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้าน การพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ที่จัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และมี 

ความสามารถพิเศษ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 



 

 

7 คู่มือปฏิบติังานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

                                                              ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์เขต ๓ 

๒.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๑. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 

๘ กลุ่มสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๒. ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดทำระบบสารสนทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษาดำเนินการดังนี้ 

๒.๑ ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร 

๒.๒ รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร 

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 ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 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 
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๓.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 

๑. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผลการศึกษาใน 

ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลในสถานศึกษา 

ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

๓. ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษา 

การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

๔. จัดทำคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย 

๓.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 

๑. รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา 

๒. ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดทำแล้ว คัดเลือกให้ เหมาะสมกับเขตพ้ืนที่

การศึกษาและสถานศึกษา 

๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ ครอบคลุมด้าน

ต่อไปนี้ 

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 และประเมินผลการศึกษาจัดทำรายงาน การติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลการศึกษา 

๔. เผยแพร่ผล การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 

๓.๔ งานทดสอบทางการศึกษา 

๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 



 

 

9 คู่มือปฏิบติังานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

                                                              ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์เขต ๓ 

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 และ

เทคโนโลยี 

๔. นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง การศึกษา เพ่ือนำผลมา

ปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 

๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี

ทางการศึกษา 

๖. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

๔.๒ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยีทางการศึกษา 

๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทา 

๒. วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของสถานศึกษา 

๓. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาที่ดำเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย นำไปใช้ และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยีทางการศึกษา 

๕. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

๕.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 



 

 

10 คู่มือปฏิบติังานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

                                                              ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์เขต ๓ 

๑. รวบรวม จัดทำ ระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการ 

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 ที่ประสบ

ผลสำเร็จ 

        ๕.๒ งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา หน่วยงานที่ 

เกี่ยวข้องและชุมชน 

                     ๑. ประสานการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

                     ๒. จัดทำแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษาและ สถานศึกษา 

                     ๓. ดำเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ 

๓.๑ พัฒนาห้องเรียน หรือสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

๓.๒ จัดตั้งและดำเนินการในรูปแบบของเครือข่ายชุมชนจัดเวทีวิชาการให้มีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 

๓.๓ จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนนำ ครูต้นแบบ ครูแห่งชาติ เป็นต้น 

 ๓.๔  จัดทำสรุปรายงาน และเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบ เครือข่าย

การนิเทศที่หลากหลาย 

         ๕.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ของสถานศึกษา 

๑. จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและการจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

๒. ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำเกณฑ์ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ในการบริหารและการจัดการศึกษา 

๓. ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 
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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 ระเบียบ

ที่เก่ียวข้อง 

๒. ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดทามาตรฐาน การศึกษา แล้วนำมา 

วิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนา 

คุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน 

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษากำหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ 

สภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน / ท้องถิ่น รวมทั้งการกำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการแปลผลและตัดสิน 

การผ่านมาตรฐานพร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน 

๕. ร่วมกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับ 

สถานศึกษา 

๖. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดสร้างระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีหลักการและแนวคิด 

อยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา 

๗. นิเทศ ติดตาม การจัด สร้างพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๖.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๑. จัดทำระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๒. นิเทศ สถานศึกษา เพ่ือให้สามารถดำเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 

โดยการประเมินตนเอง 
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๓. ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือหาจุดพัฒนาและนำมาเป็น แนวทางในการ

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบ 

๔.ตั้งคณะทำงานเพ่ือรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตา 

๕.จัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ ผลการ 

ภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือกำหนนโยบายในการพัฒนาการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา 

๖. จัดทำระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๗. จัดทำเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน จากคณะกรรมการ 

๘. นิเทศ ติดตาม กำกับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 

๖.๓ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดทำรายงาน การประเมินตนเองของ 

สถานศึกษา 

๒. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของ 

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

          ๓. ประสานงานกับสถานศึกษาท่ีมีความพร้อมรับการประเมินภายนอกเพ่ือเสนอรายชื่อสถานศึกษาต่อ 

๔. ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อถึง

กำหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 

๕. ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอกเพ่ือนามาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๖.๔ งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก สถานศึกษาของแต่ละ

หน่วยงาน 

๒. ส่งเสริม สนับสนุนและหรอืร่วมกับสถานศึกษาดาเนินการวิจัยมาตรฐานและ การประกันคุณภาพ

การศึกษา 

           ๓. ส่งเสริม สนับสนนุให้สถานศึกษานำผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้

ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๔. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

๕. นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษาและนำผลมา

ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๗. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
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๗.๑ งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ 

๑. ดำเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และบริหาร

งบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป ในระบบฐานข้อมูลของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

    ๒. รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้านวิซาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงาน

งบประมาณและด้านบริหารงานทั่วไปในระบบฐานข้อมูล 

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 

๔. ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพ่ือดำเนินการ 

 

 

๗.๓ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

๑. รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การบริหารและ

การจัดการศึกษา 

๒. จัดทำสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิทศการศึกษาต่อคณะกรรมการ 

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

๓. ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพ่ือดำเนินการ

ตามแผน 

๓.งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ หมายถึง องค์ความรู้ ทักษะและค่านิยมท่ีผู้เรียนควรเรียนรู้ เพ่ือจะช่วยนำพาให้บรรลุ 

คุณภาพตามเป้าหมายที่กำหนด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ หมายถึง กลุ่มขององค์ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการ 

เรียนรู้/ตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่าง ใ โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพื้นฐาน จัดแบ่งกลุ่ม 

สาระการเรียนรู้เป็น ๘ กลุ่ม ได้แก่ ๑) ภาษาไทย ๒) คณิตศาสตร์ ๓) วิทยาศาสตร์ ๔) สังคมศึกษา ศาสนาและ 
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วัฒนธรรม ๕) สุขศึกษาและพลศึกษา ๖) ศิลปะ ๗) การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ ๘) ภาษาต่างประเทศ 

มาตรฐานการเรียนรู้ (Content standards/ Academic standards/ Learning standards หมายถึง 

คุณภาพที่ต้องการให้เกิดข้ึนในตัวผู้เรียนเป็นสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้เมื่อจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ความรู้ 

ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะที่ระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้เรียนทุกคน ดังนั้น 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาทั้งระดับชาติ เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบใน

การจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุคุณภาพตามที่มาตรฐานกำหนด มาตรฐานการเรียนรู้ชั้นพื้นฐานถือเป็น

เครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อน และพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นเป้าหมาย และกรอบทิศทางในการพัฒนาหลักสูตร

การศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัยและใช้สำหรับผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแนวคิดดังกล่าว

อยู่บนฐานความเชื่อที่ว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันได้ 

ตัวชี้วัด (Indicators) หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดมี

ลักษณะเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรมในการนำไปใช้ในการกำหนดเนื้อหา การเรียนการสอน และเป็น 

เกณฑ์สำคัญสาหรับการวัดและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน โดยทั่วไปจะมีการกำหนดตัวชี้วัดเพ่ือใช้ในการ

ตรวจสอบผู้เรียนเป็นระยะในการพัฒนาไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ การกำหนดตัวชี้วัดดังกล่าวนั้น ในระบบตามแผน 

 

๔. งานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 

             ภาคีเครือข่าย หมายถึง กลุ่มบุคคล องค์กรที่มีเป้าหมายร่วมกัน มารวมตัวกันด้วยความสมัครใจ 

เพ่ือทำกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย (ร่วมคิด / วางแผน ร่วมทำ ร่วมประเมินผล) โดยมีความสัมพันธ์ แนวราบ 

มีความเสมอภาค และเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องงานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก็ต้องปฏิบัติ

เพ่ือพัฒนางานของสถานศึกษาในรูปของภาคีเครือข่าย ในการทำงานร่วมกันกับกลุ่มสถานศึกษาในลักษณะของ

เครือข่ายใน ด้านการประสานงาน(Coordination) ความร่วมมือ (Cooperation) การทำงานร่วมกัน (Collaboration) 

และการมีส่วนร่วม(Participation) ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและการ ปฏิบัติงานของสถานศึกษา ครอบคลุม 

๔ ภาระงาน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป 

 

๔. งานพิเศษ งานโครงการและตัวชี้วัด 

            งานพิเศษ งานโครงการและตัวชี้วัด เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิทศก์ต้องปฏิบัติเพ่ือพัฒนางานในหน้าที่ของ 

ศึกษานิเทศก์ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพิเศษที่ไม่ใช่งานตามมาตรฐานตำแหน่ง รวมถึงงานโครงการและตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับ

การปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ เพื่อเอ้ือประโยชน์ให้กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึงเป็นฐานข้อมูลในการ

ปฏิบัติงานหรือพัฒนางานในปีต่อไปในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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การจัดบุคลากรตามกลุ่มภารกิจ  กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 

๑.การจัดบุคลากรตามภารกิจทั้ง ๖ กลุ่ม 

ที ่ กลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบ งานนโยบาย/โครงการพิเศษที่เกี่ยวข้อง 

๑ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนรู้ 

๑.นางอานันท์ปภา  ฉลาดเอื้อ 

๒.นางสมพร  พรหนองแสน 

 

๑. งานส่งเสริมพัฒนา หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย  
๒. งานส่งเสริมพัฒนา หลักสูตรการศึกษา
ขั้น พ้ืนฐาน  
๓. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การ
พัฒนา หลักสูตรและกระบวนการ เรียนรู้ 

๒ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา 

๑.นายเฉลิมชัย  ถึงดี 

๒.นางนิชาภัทร  ผะงาตุนัตถ์ 

๑. งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ทางการศึกษา  
๒. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทาง
การศึกษา 

๓ กลุ่มงานนิเทศติดตามและ

ประเมินผล 

๑.นางเบญญา  ศรีดารา 

๒.นายบรรจบ  ศิริวัฒน์ 

๓.นายปิยะราษฎร์  แก้วสมุทร์ 

๑. งานส่งเสริมและพัฒนา ระบบการ
นิเทศและการจัด กระบวนการเรียนรู้  
๒. งานส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายการ
นิเทศของเขตพ้ืนที่ การศึกษา สถานศึกษา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ชุมชน  
๓. งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการ บริหารและการจัด
การศึกษา  
๔. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการ
พัฒนาระบบบริหาร และการจัดการศึกษา 

๔ กลุ่มงานเลขานุการ ๑.นายปิยะราษฎร์  แก้วสมุทร์ ๑. งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ  

ตอนท่ี ๒ 

การจดัโครงสร้างการบริหารและการจดัวางบุคลากร 
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ที ่ กลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบ งานนโยบาย/โครงการพิเศษท่ีเกี่ยวข้อง 

๒. งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และ นิเทศการศึกษา  
๓. งานรายงานผลการ ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา 

๕ กลุ่มงานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

๑.นายอุดม  ภาสดา 

๒.นางสาววาริสา  ดวงใจ 

๓.นายศิริมงคล  ทนทอง 

๑. งานส่งเสริมการพัฒนา ระบบการ
ประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา 
๒. งานตรวจสอบคุณภาพ ภายใน
สถานศึกษา  
๓. งานส่งเสริมและ ประสานงานการ
ประกัน คุณภาพภายในและภายนอก 
สถานศึกษา  
๔. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย 
มาตรฐาน และการประกันคุณภาพ 
การศึกษา 

๖ กลุ่มงานวัดผลและประเมินผล

การศึกษา 

๑.นางปัทมา  เขียวเจริญ 

๒.นางสาวมักราวรรณ์  บุญธรรม 

๑. งานส่งเสริมการวัดและ ประเมินผล
การศึกษา  
๒. งานส่งเสริมและพัฒนา เครื่องมือวัด
และประเมินผล การศึกษา  
๓. งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การวัดและ ประเมินผลการศึกษา  
๔.งานทดสอบทางการศึกษา 
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๒.งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้รับผิดชอบ งานโครงการพิเศษ/เฉพาะกิจที่เกี่ยวกับกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 

๑ ภาษาไทย นางสาววาริสา ดวงใจ -โครงการอ่านออก เขียนได้ 

๒ คณิตศาสตร์ นางปัทมา เขียวเจริญ 

นายปิยะราษฎร์  แก้วสมุทร์ 

-โครงการแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

๓ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

นางเบญญา ศรีดารา 

นางนิชาภัทร  ผะงาตุนัตถ์ 

-โรงเรียนสิ่งแวดล้อม 

-โครงการสวนพฤกษาศาสตร์ในโรงเรียน 

-กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์แนวใหม่ 

-โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 

และ DLIT 

-โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ระดับ

ประถมศึกษา 

๔ ภาษาอังกฤษ นายอุดม   ภาสดา 

นางสาวมักราวรรณ์ บุญธรรม 

 

๕ สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

นายบรรจบ  ศิริวัฒน์ -โครงการสถานศึกษาพอเพียง 

-โรงเรียนวิถีพุทธ 

-โรงเรียนคุณธรรม 

-โรงเรียนสุจริตและหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

๖ การงานอาชีพ นางอานันท์ปภา  ฉลาดเอ้ือ -โครงการทวิภาษา 

 

 

 

๗ สุขศึกษาและพลศึกษา นายบรรจบ  ศิริวัฒน์ -โครงการเพศวิถี 

-ความเป็นเลิศทักษะกีฬา 

๘ ศิลปะ นายเฉลิมชัย  ถึงดี  

๙ ปฐมวัย นางสมพร  พรหนองแสน 

นายศิริมงคล  ทนทอง   

-STEM ปฐมวัย 
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ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้รับผิดชอบ งานโครงการพิเศษ/เฉพาะกิจที่เกี่ยวกับกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 

-หลักสูตรสถานศึกษา/ประเมินพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัย 

-บ้านวิทย์น้อยปฐมวัย 

-มอนเตสซอรี่ 

-ไฮสโคป 

 
 
 

๓.งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 

ที ่ ศึกษานิเทศก์ เครือข่ายท่ีรับผิดชอบ ผอ./รอง ผอ./ผอ.กลุ่ม                  

ที่รับผิดชอบ 

๑ นางสมพร พรหนองแสน ปราสาท ๑-๒ นายพิชิต  หอมนวล 

๒ นางนิชาภัทร  ผะงาตุนัตถ์ ปราสาท ๓-๔ นายพิชิต  หอมนวล 

๓ นายอุดม  ภาสดา ปราสาท ๕-๖ นายพิชิต  หอมนวล 

๔ นางปัทมา  เขียวเจริญ ปราสาท ๗-๘ นายพิชิต  หอมนวล 

๕ นายศิริมงคล  ทนทอง สังขะ ๑-๒ นายเดชา การรัมย์ 

๖ นายเฉลิมชัย  ถึงดี สังขะ ๓-๔ นายเดชา การรัมย์ 

๗ นายบรรจบ ศิริวัฒน์ สังขะ ๕-๖ นายเดชา การรัมย์ 

๘ นางเบญญา  ศรีดารา กาบเชิง  ๑-๓ นางภานิชา  อินทร์ช้าง 

๙ นางสาววาริสา ดวงใจ กาบเชิง  ๑-๓ นางภานิชา  อินทร์ช้าง 

๑๐ นางสาวมักราวรรณ์  บุญธรรม บัวเชด  ๑-๒ นายพิศาล  ฉันท์ทอง 

๑๑ นางอานันท์ปภา  ฉลาดเอ้ือ พนมดงรัก  ๑-๒ นางอรทัย  ศรีฤทธิ์ไกร 

๑๒ นายปิยะราษฎร์  แก้วสมุทร์ ศรีณรงค์   ๑-๒ นายวีรวัฒน์  พรหมบุตร 
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 

กลุ่มงานพฒันาหลกัสตูรและ
กระบวนการเรยีนรู้

• ๑.นางอานนัทป์ภา  ฉลาดเอือ้
• ๒.นางสมพร  พรหนองแสน

กลุ่มงานสง่เสรมิและพฒันาสือ่
นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการ

ศกึษา

• ๑.นายเฉลมิชยั  ถงึดี
• ๒.นางนิชาภทัร  ผะงาตุนตัถ์

กลุ่มงานวดัผลและประเมนิผล
การศกึษา

• ๑.นางปัทมา  เขยีวเจรญิ
• ๒.นางสาวมกัราวรรณ์  บุญธรรม

นางภานิชา  อินทรช้์าง

ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร ์เขต ๓

นายเดชา  การรมัย์

รองผูอ้ านวยการส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร ์เขต ๓

นายบญุเจริญ  บญุเชิด

ผูอ้ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จดัการศึกษา
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กลุ่มงานวดัผลและประเมนิผล
การศกึษา

• ๑.นางปัทมา  เขียวเจริญ
• ๒.นางสาวมกัราวรรณ์  บญุธรรม

กลุ่มงานประกนัคุณภาพ
การศกึษา

• ๑.นายอดุม  ภาสดา
• ๒.นางสาววารสิา  ดวงใจ
• ๓.นายศริมิงคล  ทนทอง

กลุ่มงานเลขานุการ

• ๑.นายปิยะราษฎร ์ แกว้สมทุร์
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การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในกลุ่มนิเทศติดตาม                     
และประเมินผลการจัดการศึกษา 

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

 ตามท่ีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  ได้มีคำสั่งที่  ๓๙๙ /๒๕๖๓  ลงวันที่ ๒๔ 
สิงหาคม  ๒๕๖๓  เรื่อง  มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พนักงาน
รถยนต์และพนักงานบริการปฏิบัติ  แล้วนั้น 
 เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงบุคลาการทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  ในกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ และการบังคับการใช้ พ.ร.บ. 
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒๕๔๗  เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗  จึงเห็นสมควรมอบหมาย
หน้าที่และความรับผิดชอบ  ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา  ให้เป็นปัจจุบันเหมาะสม  เพื่อให้การบริหารสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร และการบริหารจัดการในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗  วรรค ๔  แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ.๒๕๔๖  กฎกระทรวง  กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๔๖  และ พ.ร.บ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒๕๔๗  มาตรา ๒๔ (๖)  จึงให้ยกเลิกคำสั่ง
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  ที่  ๒๒๓/๒๕๖๓       ลงวันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๖๓ และ
คำสั่งที่ ๓๙๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง  มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ให้แก่ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต ๓  เฉพาะกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ดังนี้ 
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีบทบาท อำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบ                   
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีภารกิจสำคัญ ๘ ประการ ซึ่งเกี่ยวกับ การพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ และร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องจากการวิเคราะห์ บทบาท อำนาจหน้าที่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เป็นภาระ
งาน โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
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๑. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐หลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) และหลักสูตร
การศึกษาพิเศษ 

๒. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
๓. วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการจัด

การศึกษา 
๔. วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมินติดตามและ

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
๕. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
๖. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริม และพัฒนา สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๗. ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
๘. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายใน

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุคลากรในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

๑. นายบุญเจริญ  บุญเชิด  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่  ๒๙  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่ ควบคุม กำกับ 
ติดตาม ดูแล ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานในกลุ่ม ให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ แผนงานโครงการ ตาม
บทบาท/อำนาจ/หน้าที่ความรับผิดชอบตามประกาศของประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๕๓ ว่าด้วยเรื่อง
การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๓ และตรวจ พิจารณาบันทึกเรื่องจาก
เจ้าหน้าที่ก่อนนำเสนอรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานดังนี้ 

๑.๑  ควบคุม กำกับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา  

๑.๒  ดูแล ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ แผนงาน/โครงการ ให้บรรลุเป้าหมาย    

๑.๓  ดำเนินการนิเทศ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ส่งเสริม สนบัสนุนและพัฒนา การนิเทศโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน ส่งเสริมการนิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการจัดการศึกษา นิเทศ ครูแกนนำ  ครูภูมิปัญญา ส่งเสริม
การนิเทศภายในและภายนอก การนิเทศอย่างมีส่วนร่วมการระดมพลังนิเทศจากทุกฝ่าย 



 

 

23 คู่มือปฏิบติังานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

                                                              ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์เขต ๓ 

๑.๔  นิเทศ ติดตามวิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล และพัฒนางานวิชาการตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 

๑.๕  นิเทศ ติดตาม วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผลและพัฒนางานวิชาการตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

๑.๖  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ 

๑.๗  ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ 

๑.๘  ประสานการปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

๑.๙  งานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
๒.  นางอานันท์ปภา  ฉลาดเอ้ือ  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ                        

ตำแหน่งเลขที่  ๔๑ ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้                  
มีตามบทบาท/หน้าที่ความรับผิดชอบตามประกาศของประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการ ประสาน 
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนปฐมวัย และปฏิบัติงาน ดังนี้ 

   ๒.๑  งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   ๒.๑.๑  วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่างๆ อาทิ หลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และ
สาระการเรียนรู้แกนกลางทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

   ๒.๑.๒  ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนวทางการวัดและประเมินผล แนวทางการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน รวมทั้งศึกษาสภาพ บริบททางสังคม ปัญหาและความต้องการของ   
ท้องถิ่น ชุมชนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต                           

  ๒.๑.๓  ดำเนินการจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นด้วยกระบวนการทำงานแบบมีส่วน
ร่วม และเผยแพร่ให้สถานศึกษาในสังกัดนำไปใช้ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 

  ๒.๑.๔  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้
มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

  ๒.๑.๕  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องหลักสูตร
แกนกลาง กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและความต้องการ จุดเนน้ของสถานศึกษาด้วยกระบวนการทำงานแบบมีสว่นรว่ม 
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  ๒.๑.๖  ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
และชุมชนอย่างสม่ำเสมอเพ่ือร่วมมือช่วยเหลือกันในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา 

  ๒.๑.๗  นิเทศ กำกับ ติดตามให้คำแนะนำ ช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
เพ่ือให้เกิดการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 

  ๒.๑.๘  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพหลักสูตร ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
  ๒.๑.๙  สรุปรายงาน และเผยแพร่ผลการใช้/การพัฒนาหลักสูตร 

๒.๒  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเป็นที่ปรึกษาประสานงานกับชมรม
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย 

๒.๓  นิเทศ ติดตาม วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล และพัฒนางานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๒.๔  รับผิดชอบโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

 ๒.๕  รับผิดชอบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 ๒.๖  รับผิดชอบโครงการทวิภาษา/การศึกษาเพ่ือการมีงานทำ , โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาเขมร
เพ่ือการสื่อสาร 

๒.๗  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและเป็นผู้ประสานงาน ในพื้นที่
อำเภอพนมดงรัก เครือข่ายการจัดการศึกษาพนมดงรัก ๑ และพนมดงรัก ๒ 
  ๒.๘  งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
             ๓.  นางสมพร พรหนองแสน ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ                   
ตำแหน่งเลขที่  ๒๔    ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้                     
มีบทบาท/หน้าที่ความรับผิดชอบตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการ ประสาน ส่งเสริม 
สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา      
(หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย) และปฏิบัติงาน ดังนี้ 

3.1   งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 
๓.๑.๑  วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่างๆ อาทิ หลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ คู่มือหลักสูตรปฐมวัย ทิศทางการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย รวมทั้งศึกษาสภาพ
ปัญหาและบริบททางสังคม ความต้องการท้องถิ่น ชุมชน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

๓.๑.๒  ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

๓.๑.๓  ส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ด้วยกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมและนำไปใช้จัดประสบการณ์
และกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนทุกด้านอย่างสมดุล 
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๓.๑.๔  ส่งเสริม และประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา
และชุมชนอย่างส่ำเสมอเพ่ือร่วมมือช่วยเหลือในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

 ๓.๑.๕  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่จัดการศึกษาปฐมวัย เช่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กรมการศาสนา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น 

๓.๑.๖ ตรวจสอบและประเมินคุณภาพหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
๓.๑.๗ สรุปรายงาน และเผยแพร่ผลการใช้ /การพัฒนาหลักสูตร 

  ๓.๒  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย และเป็นที่ปรึกษาประสานงานกับชมรมครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย 
       ๓.๓ รับผิดชอบโครงการไฮสโคป และ โครงการ Best Practices ระดับปฐมวัย  

  ๓.๔  นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเพ่ือให้เกิดการ
ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ  เครือข่ายการจัดการศึกษาปราสาท ๑ และ      ปราสาท ๒ 

 ๓.๕  งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
            ๔.  นางอานันท์ปภา  ฉลาดเอ้ือ  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  
ตำแหน่งเลขที่  ๔๑  ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้                        
มีบทบาท / หน้าที่ความรับผิดชอบตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ และปฏิบัติงาน ดังนี้                         

๔.๑  งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 ๔.๑.๑  ศึกษานโยบาย แผนงาน และยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการหลักสูตร การพัฒนา

และใช้หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพครูและผู้เรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๔.๑.๒  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนากรองหลักสูตรระดับท้องถิ่น 
 ๔.๑.๓  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และติดตามการพัฒนาหลักสูตรและประเมินผลการใช้หลักสูตร 
 ๔.๑.๔  ส่งเสริมสนับสนุนผู้บริหารสถานศึกษาและครูให้ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา และประเมนผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
 ๔.๑.๕  ส่งเสริม สนับสนุนผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้

ข้อมูลจากการนิเทศ การวิจัย การประเมินผลการใช้หลักสูตร การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นเรียนและระดับ
สถานศึกษา 

 ๔.๑.๖  นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะนำผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
เพ่ือให้เกิดการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ 

 ๔.๑.๗  นำผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง
กำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายในการบริหารจัดการหลักสูตรในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
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 ๔.๑.๘  ส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่ความรู้และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัย
และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 
              ๕. นางปัทมา  เขียวเจริญ  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  
ตำแหน่งเลขที่  ๓๙   ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา มีบทบาท / หน้าที่ความ
รับผิดชอบตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการ วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา และปฏิบัติงาน ดังนี้      

๕.๑  งานวิจัย พัฒนา ส่งเสรมิ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการทดสอบทาง 
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  O-NET (Ordinary National Educational Test)  

๕.๒  ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ 
๕.๓  ประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพผู้เรียน เช่น สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) สำนักทดสอบ 
  ๕.๔  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับ
การวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ 

๕.๕  ดำเนินการประเมินคุณภาพของผู้เรียนตามแนวทางกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ หรือ สำนักทดสอบทางการศึกษา 

๕.๖  รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเผยแพร่ต่อสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษานำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

๕.๗  นำผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๕.๘ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
๕.๙ ประสานงานการจัดทำรายงานผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ๕ ภาคเรียน ๖ ภาคเรียน  
๕.๑๐ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
๕.๑๑  นิเทศ ติดตาม วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล และพัฒนางานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕.๑๒  รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล โครงการ PISA   
๕.๑๓  รับผิดชอบและดำเนินงานการจัดการแข่งขันงานวิชาการนานาชาติ 
๕.๑๔  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา สถานศึกษาและเป็นผู้

ประสานงาน ในเขตพ้ืนที่อำเภอปราสาท เครือข่ายการจัดการศึกษาปราสาท ๗ และปราสาท ๘ 
๕.๑๕  งานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   
          / ๖.นางสาวมักราวรรณ์ ... 
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              ๖.  นางสาวมักราวรรณ์  บุญธรรม  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  
ตำแหน่งเลขที่ ๓๕  ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา มีบทบาท / หน้าที่  ความรับผิดชอบ
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา และปฏิบัติงาน ดังนี้       

๖.๑  งานวิจัย พัฒนา ส่งเสรมิ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
(NT) และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) 

๖.๑.๑  ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับ
สถานศึกษาและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๖.๑.๒  ประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๖.๑.๓  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาเก่ียวกับการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๖.๑.๔  กำหนดวิธีการและพัฒนา/จัดทำเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานสำหรับใช้ประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๖.๑.๕  ดำเนินการประเมินคุณภาพของผู้เรียนของสถานศึกษาในสังกัดในรูปแบบของ
คณะกรรมการ 

๖.๑.๖  วิจัย พัฒนาและประเมินผลการดำเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือนำผลมาใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

๖.๑.๗  รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
และเผยแพร่ต่อสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษานำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

๖.๑.๘  นำผลการวิจัย การประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามาใช้เป็นข้อมูล
ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๖.๒  นิเทศ ติดตาม วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล และพัฒนางานวิชาการศึกษาพิเศษ 
๖.๓  รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๖.๔  รับผิดชอบโครงการกิจกรรมการศึกษาพิเศษ , เด็กเรียนรวม 
๖.๕  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา สถานศึกษาและเป็นผู้

ประสานงาน ในเขตพ้ืนที่อำเภอบัวเชด เครือข่ายการจัดการศึกษาบัวเชด ๑ และบัวเชด ๒ 
  ๖.๖  งานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย (และรับผิดชอบในตำแหน่งงานในข้อ๗) 
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             ๗. นางปัทมา  เขียวเจริญ   ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่  ๓๙      
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา มีบทบาท / หน้าที่ความรับผิดชอบตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๓  ในการ วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา 
และปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๗.๑  งานวิจัย พัฒนา ส่งเสรมิ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 

๗.๒  ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษารวมทั้งแนว
ทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๗.๓  เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษา เกี่ยวกับ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรและการเทียบโอนผลการเรียน 

๗.๔  ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติ
และประเมินผลตลอดจนความเข้าใจในเทคนิค วิธีการวัดและประเมินรูปแบบต่างๆ โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง 

๗.๕  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ และจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๗.๖  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะแก่บุคลากรทั้งในระดับสถานศึกษา 
เขตพ้ืนที่การศึกษา เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา การจัดทำเอกสารหลักฐาน ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นเรียนและนิเทศ ติดตาม และให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูและบุคลกรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา 

๗.๗  สรุปรายงานผลการดำเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียนและ
สถานศึกษาเพ่ือนำผลมาใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา และเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพ 

๗.๘  รับผิดชอบการทดสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง 
๗.๙  รับผิดชอบโปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียน (SchoolMIS) 
๗.๑๐  ศึกษาวิเคราะห์ นิเทศ ติดตามหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติและการจัดการเรียนการสอน  การวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาเกี่ยวกับ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ ) 

 
 
 
 
          



 

 

29 คู่มือปฏิบติังานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

                                                              ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์เขต ๓ 

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
            ๘.  นายอุดม  ภาสดา  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ    
ตำแหน่งเลขที่  ๒๘  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษามีบทบาท/หน้าที่
ความรับผิดชอบตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา
และการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมิน ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และปฏิบัติงาน ดังนี้   
           ๘.๑  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

๘.๒  การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา 
๘.๑.๒  ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทางการปฏิบัติ ตลอดจนกฎเกณฑ์ ระเบียบที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
๘.๑.๓  ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานการศึกษา 

แล้วนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและมาตรฐานของ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

๘.๑.๔  ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

๘.๑.๕  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินการตามกฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๑    ว่า
ด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง และเข้มแข็ง รวมทั้งการกำหนดตัวบ่งชี้ เกณฑ์ในการแปลผล การตัดสินการผ่าน
มาตรฐาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา 

๘.๑.๖  ร่วมกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพท้ังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และระดับสถานศึกษา 

๘.๑.๗  ส่งเสริมให้สถานศึกษา พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมี
หลักการและแนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา 

๘.๑.๘  นิเทศ ติดตาม การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๘.๑.๙  สรุปรายงานผลการดำเนินงานและจัดทำเอกสารเผยแพร่ผลการดำเนินงานวิธีการ

ปฏิบัติที่ด ี
๘.๓  งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก 

๘.๓.๑  ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ  
การศึกษา และจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ที่เป็นรายงานประจำปี 

๘.๓.๒  ให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือขอรับ
การประเมินภายนอกตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 
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๘.๓.๓  ประสานงานกับสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก จาก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

๘.๓.๔  ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา       (สม
ศ.) ในการตรวจสอบข้อมูล ผลการประเมินคุณภาพ เพื่อให้ได้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกที่ถูกต้องและนำผลการ
ประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

๘.๓.๕  จัด / ส่งเสริมให้บุคลากรของสถานศึกษาเข้าอบรมสัมมนา พัฒนาเกี่ยวกับการเตรียม
ความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

๘.๓.๖  นิเทศ ติดตาม กำกับ สถานศึกษาในการดำเนินการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา ให้พร้อมรับและผ่านมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก 

๘.๓.๗  สรุปรายงาน สังเคราะห์ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก เพ่ือเผยแพร่และนำไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ๘.๔  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และเป็นที่ปรึกษาประสานงานกับ
ชมรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย 
  ๘.๕  นิเทศ ติดตาม พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  ๘.๖  รับผิดชอบดูแลโครงการศูนย์ Peer  โครงการ English  Bilingual , โครงการ Buffer  School , 
โครงการ Boot camp 
  ๘.๗  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา และเป็นผู้
ประสานงาน ในเขตพ้ืนที่อำเภอปราสาท  เครือข่ายการจัดการศึกษาปราสาท ๕ และปราสาท ๖  

๘.๘  งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
              ๙. นายศิริมงคล  ทนทอง   ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  
ตำแหน่งเลขที่  ๒๓  ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มีบทบาท / หน้าที่
ความรับผิดชอบตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา
และการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมิน ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และปฏิบัติงาน ดังนี้   
                      ๙.๑  การตดิตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

๙.๑.๑  วางแผนและจัดทำระบบการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

๙.๑.๒  นิเทศ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถดำเนินการประเมินผล และตรวจสอบ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๙.๑.๓  ดำเนินการตรวจสอบประเมินคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาทุก
แห่ง อย่างน้อย ๓ ปี ต่อ ๑ ครั้ง นิเทศ ติดตามประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง วิเคราะห์
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ผลการตรวจสอบ การประเมินคุณภาพการศึกษา เพ่ือกำหนดนโยบายในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

๙.๑.๔  ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ พัฒนาสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์อย่าง
เป็นระบบทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

๙.๑.๕  จัดทำ จัดหา เผยแพร่ระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพ นวัตกรรม เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๙.๑.๖  ประสานงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ส่งเสริมสถานศึกษาให้พร้อมรับ
การประเมินคุณภาพการศึกษา 

๙.๑.๗  สรุปรายงานผลการดำเนินการ จัดทำเอกสารเผยแพร่ ตัวอย่างสถานศึกษาที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานจากคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๙.๒ ปฏิบัติหน้าที่การศึกษาปฐมวัย และเป็นที่ปรึกษาประสานงานกับชมรมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่ได้รับมอบหมาย  
     ๙.๓  นิเทศ ติดตาม วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล และพัฒนางานวิชาการ การศึกษาปฐมวัย 

๙.๔  รับผิดชอบโครงการบ้านวิทย์น้อยระดับปฐมวัย , มอนเตสซอรี่ บริบท สพฐ. , การจัดการศึกษา
สำหรับเด็กพิเศษระดับปฐมวัย , ประกันคุณภาพปฐมวัย และมาตรฐานสถานศึกษาปฐมวัย  

๙.๕  รับผิดชอบระบบงานประกันคุณภาพภายใน และภายนอกสถานศึกษาในระดับปฐมวัย                
และมาตรฐานสถานศึกษาปฐมวัย 
  ๙.๖  นิเทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่และ
เป็นผู้ประสานงานอำเภอสังขะ  เครือข่ายการจัดการศึกษาสังขะ ๑  และสังขะ ๒    

๙.๗  งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
๑๐. นางสาววาริสา  ดวงใจ ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่  

๓๘   ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มีบทบาท / หน้าที่ความรับผิดชอบ
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประเมิน ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๑๐.๑  การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้สถานศึกษาดำเนินการตามกฎกระทรวง พ.ศ. 
๒๕๖๑ ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย 

๑๐.๑.๑  รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่างๆ 
อาทิ แผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการศึกษาปฐมวัย นโยบาย และแผนการจัดการศึกษาที่เก่ียวข้องกับการศึกษาพิเศษ 
และเผยแพร่นวัตกรรมที่เกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิควิธีการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 
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                                                              ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์เขต ๓ 

๑๐.๑.๒  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาท่ีเป็นรายงานประจำปี 

๑๐.๑.๓  ให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือขอรับ
การประเมินภายนอกตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

๑๐.๑.๔  จัดทำข้อมูลสถานศึกษาในการปรับแผนพัฒนาคุณภาพภายนอก ประสานงานกับ
สถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

๑๐.๑.๕  ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา         
(สมศ.) ในการตรวจสอบข้อมูล ผลการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้ได้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกที่ถูกต้องและนำผล
การประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

๑๐.๑.๖  จัด / ส่งเสริมให้บุคลากรของสถานศึกษาอบรม สัมมนา พัฒนาเกี่ยวกับการเตรียม
ความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

๑๐.๑.๗  นิเทศ ติดตาม กำกับ สถานศึกษาในการดำเนินการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา ให้พร้อมรับและผ่านมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก 

๑๐.๑.๘  สรุปรายงาน สังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก เพ่ือเผยแพร่ และนำไปใช้ 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 ๑๐.๒  รับผิดชอบโครงการจัดการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย                      
การอ่านออก เขียนได้ โครงการห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน   โครงการรักษ์ภาษาไทย 

 ๑๐.๓  นิเทศ ติดตาม วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล และพัฒนางานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย และเป็นที่ปรึกษาประสานงานกับชมรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มอบหมาย      

 ๑๐.๔  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและเป็นผู้ประสานงาน 
 ในพ้ืนที่อำเภอกาบเชิง  เครือข่ายการจัดการศึกษากาบเชิง ๑ กาบเชิง ๒ และกาบเชิง ๓   

 ๑๐.๕ งานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา 
๑๑.  นางเบญญา  ศรีดารา  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ  

ตำแหน่งเลขที่  ๓๐  ปฏิบัติปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา 
มีบทบาท / หน้าที่ความรับผิดชอบตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา และปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๑๑.๑  งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
๑๑.๑.๑  รวบรวมจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการพัฒนาระบบการนิเทศและการจัด

กระบวนการเรียนรู้ 



 

 

33 คู่มือปฏิบติังานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

                                                              ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์เขต ๓ 

๑๑.๑.๒  ศึกษาสภาพความต้องการของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
๑๑.๑.๓ จัดทำแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

๑๑.๒  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นที่ปรึกษา 
ประสานงานกับชมรมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย  
     ๑๑.๓  นิเทศ ติดตาม วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล และพัฒนางานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ๑๑.๔  นิเทศ  ติดตาม พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  ๑๑.๕  รับผิดชอบโครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน , โรงเรียนสิ่งแวดล้อม และกิจกรรม
สิ่งประดิษฐ์แนวใหม่  
  ๑๑.๖  นิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การบริหารจัดการศึกษา สถานศึกษา และเป็นผู้
ประสานงานในเขตพ้ืนที่อำเภอกาบเชิง  เครือข่ายการจัดการศึกษากาบเชิง ๑  กาบเชิง ๒ และกาบเชิง ๓ 
  ๑๑.๗  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
             ๑๒.  นายบรรจบ  ศิริวัฒน์  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ 
ตำแหน่งเลขที่ ๔๖ ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา    
                     มีบทบาท / หน้าที่ความรับผิดชอบตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการ นิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และปฏิบัติงาน ดังนี้ 

  ๑๒.๑  งานส่งเสริม และพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
๑๒.๑.๑ งานส่งเสริม ระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
๑๒.๑.๒  งานพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

                     ๑๒.๒ รวบรวมจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการพัฒนาระบบการนิเทศและการจัด 
กระบวนการเรียนรู้  
      ๑๒.๓  ศึกษาสภาพความต้องการของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  
      ๑๒.๔  จัดทำแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
      ๑๒.๕  ดำเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและโครงการเป็นฐาน ส่งเสริมเครือข่ายการจัดการ
ศึกษานิเทศก์ ครูแกนนำ ครูภูมิปัญญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก การนิเทศอย่างมีส่วนร่วม การระดมพลังนิเทศจากทุก
ฝ่าย 

๑๒.๖  จัดทำสรุปรายงานผลและเผยแพร่เทคนิคการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ 
ประสบผลสำเร็จนิเทศ ติดตาม วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล และพัฒนางานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
   ๑๒.๗  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และเป็นที่ปรึกษาประสานงานกับชมรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม, กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
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      ๑๒.๘  นิเทศ  ติดตาม พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  ๑๒.๙  รับผิดชอบโครงการสถานศึกษาพอเพียง  , โรงเรียนวิถีพุทธ  ,โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนสุจริต 
และหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
  ๑๒.๑๐  นิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การบริหารจัดการศึกษา สถานศึกษา และเป็นผู้
ประสานงานในเขตพ้ืนที่อำเภอสังขะ  เครือข่ายการจัดการศึกษาสังขะ ๕ และสังขะ ๖  
              ๑๓.  นายบรรจบ  ศิริวัฒน์  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ 
ตำแหน่งเลขที่ ๔๖  ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา                    
มีบทบาท / หน้าที่ความรับผิดชอบตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการ นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา และปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๑๓.๑  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สภาพปัญหาที่เกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศระบบบริหาร และการจัด
การศึกษา 

๑๓.๒ ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการบริหารและการจัดการศึกษา 
๑๓.๒.๑  การพัฒนาการนิเทศระบบบริหารและการจัดการศึกษา                
๑๓.๒.๒  การพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาการนิเทศ      
๑๓.๒.๓  การใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการนิเทศระบบบริหารการจัดการศึกษา และ

เครือข่ายการจัดการศึกษา  
13.3 สนับสนุน ส่งเสริมและเผยแพร่การวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศระบบการ 

บริหารและการจัดการศึกษา 
๑๓.๓.๑  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี 
๑๓.๓.๒  จัดคลังความรู้รูปแบบวิธีการนิเทศการบริหารและการจัดการศึกษาที่ดี  

 ๑๔. นายปิยะราษฎร์  แก้วสมุทร์ ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะชำนาญการ           
ตำแหน่งเลขที่  ๔๔   ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา                                
มีบทบาท/หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๓  ในการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาและปฏิบัติงานดังนี้ 
  ๑๔.๑  งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการจัดการศึกษาการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน 

๑๔.๑.๑  ประสานการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับเครือข่ายการจัดการศึกษา   การ
นิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๑๔.๑.๒  จัดแผนการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการจัดการศึกษาการนิเทศในเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา 



 

 

35 คู่มือปฏิบติังานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

                                                              ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์เขต ๓ 

๑๔.๑.๓  ดำเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษา
การนิเทศในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย 

๑)  พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หรือสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
๒)  จัดเวทีวิชาการ เผยแพร่นวัตกรรมองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการและ   

จัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
๓)  จัดตั้งเครือข่ายการจัดการศึกษาสถานศึกษา เครือข่ายการจัดการศึกษาชุมชน

เพ่ือการเรียนรู้ 
๔)  จัดตั้งเครือข่ายการจัดการศึกษาบุคคล ครูแกนนำ ครูต้นแบบ ชมรมครู ชมรม

ผู้บริหาร ชมรมบุคลากรทางการศึกษา 
 ๕)  จัดทำสรุปรายงานและเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบ   

เครือข่ายการจัดการศึกษา และเครือข่ายการจัดการศึกษาการพัฒนาคุณภาพ 
๑๔.๒  รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี และ

ยุวกาชาด) 
๑๔.๓  นิเทศ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑๔.๔  รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประตำบล(๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) ,      โรงเรียน

ประชารัฐ  , โรงเรียนขนาดเลก็ 
๑๔.๕  รับผิดชอบงาน  โรงเรียนในกองทุนเพ่ือการศึกษา  และประสานงานการจัดการศึกษากับ

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน(ตชด.)  
๑๔.๖  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา และเป็นผู้

ประสานงานในเขตพ้ืนที่อำเภอศรีณรงค์  เครือข่ายการจัดการศึกษาศรีณรงค์ ๑ และศรีณรงค์ ๒ 
           ๑๔.๗  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย และรับผิดชอบกรอบงานที่ ๑๓ 
 

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
             ๑๕.  นายเฉลิมชัย  ถึงดี  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๓๓ 
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  มีบทบาท/หน้าที่ความ
รับผิดชอบตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๑๕.๑  งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 ๑๕.๑.๑  ศึกษา ความต้องการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 ๑๕.๑.๒  ดำเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพ่ือ

สนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา 



 

 

36 คู่มือปฏิบติังานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

                                                              ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์เขต ๓ 

 ๑๕.๑.๓  ส่งเสริม พัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยี 

 ๑๕.๑.๔  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาเพ่ือนำผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 

 ๑๕.๑.๕  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ๑๕.๑.๖  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
 ๑๕.๑.๗  รับผิดชอบดูแลและสนับสนุนโครงการทรูปลูกปัญญา 

๑๕.๒  ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๕.๓  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และเป็นที่ปรึกษาประสานงานกับชมรมครูกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย 
๑๕.๔  นิเทศ ติดตาม วิเคราะห์ วิจัย  ประเมินผลและพัฒนางานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๑๕.๕  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและเป็นผู้ประสานงาน เขตพ้ืนที่

อำเภอสังขะ  เครือข่ายการจัดการศึกษาสังขะ ๓ และสังขะ ๔ 
                     ๑๕.๖  งานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
           
              ๑๖. นางนิชาภัทร  ผะงาตุนัตถ์ ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ        ตำแหน่ง
เลขที ่ ๔๕  ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  มีบทบาท / หน้าที่ความ
รับผิดชอบตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓  ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนา
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๑๖.๑  งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๑๖.๑.๑  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา 
๑๖.๑.๒  วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของสถานศึกษา 
๑๖.๑.๓  ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาท่ีดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นำไปใช้และ

เผยแพร่ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
16.2 ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
16.3 งานส่งเสริมการผลิต ศูนย์รวมสื่อและนวัตกรรมทางการเรียนรู้ 
16.4 ดูแลรับผิดชอบโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV และ DLIT) 



 

 

37 คู่มือปฏิบติังานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

                                                              ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์เขต ๓ 

16.5 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและเป็นผู้ประสานงาน เขต
พ้ืนที่อำเภอปราสาท  เครือข่ายการจัดการศึกษาปราสาท ๓ และปราสาท ๔ 

๑๖.๖ ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ เทคโนโลยี
สารสนเทศ)  
                     ๑๖.๗  รับผดิชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยระดับประถมศึกษา การจัดการ

เรียนรู้ สะเต็มศึกษา (STEM Education) 
            ๑๖.๘ งานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

กลุ่มงานเลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
๑๗.  นายปิยะราษฏร์  แก้วสมุทร์   ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ          ตำแหน่ง

เลขที่  ๔๔ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าในกลุ่มงานเลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา มีบทบาท/หน้าที่ความรับผิดชอบตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓  ในการปฏิบัติงาน 
เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาและปฏิบัติงานดังนี้ 
  ๑๗.๑  งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 

๑๗.๑.๑  กำหนดขอบข่ายของข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและ
บริหารงานทั่วไป ของเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยศึกษาจากนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี 
รายงานผลการปฏิบัติงานจากกลุ่มต่างๆ ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๑๗.๑.๒  รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดทำระบบข้อมูล สารสนเทศ 
๑๗.๑.๓  ตรวจสอบข้อมูลและสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน   
๑๗.๑.๔  เผยแพร่ข้อมูลเป็นเอกสารและทาง Internet ในระบบเครือข่ายการจัดการศึกษา

และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ 
๑๗.๑.๕  รายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ที่เป็นข้อมูลและสารสนเทศต่อคณะกรรมการ 

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ถึงจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
    ๑๗.๒  รับผิดชอบงานประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
เขตพ้ืนที่การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขาธุรการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๑๗.๓  ประสานการดำเนินการประจำปีงบประมาณของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   

 ๑๗.๔  ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบงานที่ ๑๘ 
 ๑๗.๕ งานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 



 

 

38 คู่มือปฏิบติังานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

                                                              ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์เขต ๓ 

             ๑๘. นายปิยราษฏร์  แก้วสมุทร์   ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะชำนาญการ  ตำแหน่งเลขที่  ๔๔ 
ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มกลุ่มงานเลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  มีบทบาท / 
หน้าที่ความรับผิดชอบตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๑๘.๑ งานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผล 
๑๘.๑.๑  นำแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา 

มากำหนดจุดเน้น วิธีการ เครื่องมือและคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
๑๘.๑.๒  นำเสนอแนวทางจุดเน้น วิธีการ เครื่องมือและคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
๑๘.๑.๓  ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและการนิเทศตามแนวทางของ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
๑๘.๑.๔  รวบรวมประมวล และวิเคราะห์ข้อมูลจากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและการ

นิเทศ 
๑๘.๑.๕  จัดทำรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศต่อคณะกรรมการ 

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง        

๑๘.๑.๖  เผยแพร่รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา ต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา                
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     

 ๑๘.๒  รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาพิเศษ นโยบายและแผนการจัดการศึกษาที่เก่ียวข้องกับการศึกษาพิเศษ 
 ๑๘.๓  ประสานงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษา สำหรับ
ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษในรูปแบบที่เหมาะสม 

 ๑๘.๔  ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการจัดการศึกษาพิเศษ ให้สามารถบริหารจัดการและวางแผนจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการ
พิเศษ 
   ๑๘.๕  ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและ
ชุมชนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อร่วมมือช่วยเหลือกันในการดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
  ๑๘.๖  ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องกับการศึกษา
พิเศษ และการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  ๑๘.๗  รับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา  



 

 

39 คู่มือปฏิบติังานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

                                                              ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์เขต ๓ 

                     ๑๘.๘ งานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

งานธุรการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
๑๙.  นางสาวรวิสรา  จำปาทอง  ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว   ตำแหน่งเลขที่ ……-……..                    

มีหน้าที่ความรับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
๑๙.๑ งานศึกษา วิเคราะห์ วางแผน จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และการบริหารงานกลุ่มนิเทศ  

ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ให้สามารถดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๑๙.๒  งานศึกษา วิเคราะห์สภาพของกลุ่ม และออกแบบระบบงานสารบรรณได้เหมาะสมและ

สอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๑๙.๓ งานดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม 
๑๙.๔  ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในสำนักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับ

การบริหารงานของกลุ่ม 
๑๙.๕  งานประสานงานดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่ม ให้ครู บุคลากร

ทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ 
๑๙.๖  จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่ม    

     ๑๙.๗  งานการรับ – การส่งหนังสือราชการด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์  
     ๑๙.๘  จัดทำทะเบียนคุมวันลาของบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

๑๙.๙  วิเคราะห์สภาพงานและวิธีการจัดเก็บเอกสารของกลุ่ม 
๑๙.๑๐ งานดำเนินการพัฒนา Hardware และ Software ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานตาม 

ระบบการรับ – ส่ง หนังสือราชการที่ออกแบบไว้ได้ 
                    ๑๙.๑๑  ส่งหนังสือราชการไปยังหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานอื่น 

๑๙.๑๒ จัดเก็บเอกสารให้สอดคล้องกับระบบการรับ – ส่ง การยืม และการทำลายหนังสือราชการ 
และเหมาะสมกับสภาพของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตลอดจนครอบคลุมลักษณะการ (ICT) มาใช้ดำเนินงานและ
การจัดเก็บหนังสือตามระบบที่กำหนด 
                      ๑๙.๑๓  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

  
 
 
 
 
 



 

 

40 คู่มือปฏิบติังานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

                                                              ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์เขต ๓ 

 

         ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุม่งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

41 คู่มือปฏิบติังานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

                                                              ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์เขต ๓ 

ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานวัดและประเมินผล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

42 คู่มือปฏิบติังานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

                                                              ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์เขต ๓ 

 
ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานส่งเสริมระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

43 คู่มือปฏิบติังานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

                                                              ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์เขต ๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

44 คู่มือปฏิบติังานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

                                                              ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์เขต ๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

45 คู่มือปฏิบติังานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

                                                              ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์เขต ๓ 

ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

46 คู่มือปฏิบติังานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

                                                              ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์เขต ๓ 

 

ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

47 คู่มือปฏิบติังานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

                                                              ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์เขต ๓ 

 
 
 

 



 

 

48 คู่มือปฏิบติังานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

                                                              ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์เขต ๓ 
 



 

 

49 คู่มือปฏิบติังานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

                                                              ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์เขต ๓ 

 
 
 
 

 
 
แนวปฏิบัติการปฏิบัติราชการ 

เมื่อมาถึงสำนักงานให้ลงเวลาที่กลุ่มอำนวยการ ชั้น ๑ ของสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต ๓ ไม่เกินเวลา ๑๘.๓๐ น. และปฏิบัติงานจนถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. 
การแต่งกาย 

การแต่งกายให้เป็นไปตามที่สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ กำหนด ดังนี้ 
วันจันทร์  ชุดสีกากี 
วันอังคาร  ชุดผ้าไทย 
วันพุธ   ชุดกีฬา ออกกำลังกาย 
วันพฤหัสบดี  ชุดสูทสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ 
วันศุกร์   ชุดผ้าไทย 

การขออนุมัติไปราชการ 
การขออนุมัติไปราชการและการลา 

การขออนุญาตไปราชการ ให้บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการผ่านระบบ My Office ผ่าน 
ผู้บังคับบัญชาตามระบบ (ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯให้ความเห็นชอบ รองผู้อำนวยการสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษ 
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ และหรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ อนุญาต 
ตามลำดับ) 

ขออนุญาตไปปฏิบัติภารกิจนอกสำนักงาน 
การขออนุญาตไปปฏิบัติงานนอกสำนักงานไม่เกิน ๓ ชั่วโมง ให้บันทึกในสมุดขออนุญาตของกลุ่ม 

นิเทศผ่านผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ในกรณีท่ีผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ไปราชการ ให้ขออนุญาตหัวหน้ากลุ่มงานที่ 
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ 
การลาพักผ่อน 

การลาพักผ่อน ให้ผู้ประสงค์จะลาพักผ่อนเสนอใบลาพักผ่อนล่วงหน้า โดยบันทึกข้อความขออนุญาตลา 
ผ่านระบบ My Office เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบ แล้วผ่านความเห็นชอบจากผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ฯ 

ตอนท่ี  ๓ 

แนวปฏิบติัราชการและการายงานผลการปฏิบติั
ราชการ 



 

 

50 คู่มือปฏิบติังานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

                                                              ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์เขต ๓ 

เสนอขออนุญาตต่อรองผู้อำนวยการสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ตามลำดับซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงหยุดพักผ่อนได้ ยกเลิกวันลา
พักผ่อนให้บันทึก ตามแบบบันทึกเสนอผ่านระบบ My Office 
 การรายงานผลการปฏิบัติราชการ 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กำหนดให้ศึกษานิเทศก็ทุกคนต้องรายงานผลการ 
ปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

๑. การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันศึกษานิเทศก์แต่ละคนต้องบันทึกการปฏิบัติราชการตามภารกิจ/
กิจกรรมเป็นรายวันตามแบบฟอร์มที่เขตพ้ืนที่การศึกษากำหนด จากนั้นนำส่งผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาทุกวันศุกร์หรือวันสุดท้ายของการปฏิบัติราชการในแต่ละสัปดาห์ 

๒. การรายงานผลการไปราชการตามคำสั่งของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอ่ืนๆ (ประชุม อบรม 
สัมมนา คณะทางาน ฯลฯ) เมื่อเสร็จสิ้น/กลับจากการไปปฏิบัติราชการตามคำสั่งของหน่วยงานต้นสังกัดหรือ 
หน่วยงานอื่นๆ ให้ศึกษานิเทศก์หรือตัวแทน(กรณีไปเป็นคณะ) รายงานผลการไปราชการโดยจัดทำบันทึกข้อความ 
เสนอผ่านผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา ผู้อำนวยการสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามลำดับ 

๓. การรายงานผลการปฏิบัติงานตามปฏิทินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
๓.๑ การนิเทศแบบ Coaching ร่วมกับทีมบริหารหรือรายบุคคล ให้ดำเนินการรายงานตามแบบ 

และระยะเวลาที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากำหนด 
๓.๒ การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบาย จุดเน้น และงาน/โครงการ 

ให้ดำเนินการรายงานตามแบบและระยะเวลาที่ผู้รับผิดชอบกำหนด 
๔. รายงานการปฏิบัติราชการ ๖ เดือน ศึกษานิเทศก์ต้องจัดทำรายงานการปฏิบัติราชการตามบทบาท 

หน้าที่ ปีงบประมาณละ ๒ ครั้ง ตามประเด็นที่กำหนด ดังนี้ 
ครั้งที่ ๑ รวบรวมร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงานระหว่างตุลาคมถึงมีนาคม โดยส่ง 

เอกสารรายงานผ่านผู้อำนวยการกลุ่มนิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม เพื่อ 
นาเสนอผู้อำนวยการสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อไป 

ครั้งที่ ๒ รวบรวมร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงานระหว่างเมษายนถึงกันยายน โดยส่ง 
เอกสารรายงานผ่านผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภายในวันที่ ๖๐ กันยายน 
เพ่ือนำเสนอผู้อำนวยการสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อไป 
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กรอบการเขียนรายงานการปฏิบติัราชการทุก ๖ เดือน 

๑.ขอ้มลูผูร้ายงาน 

๒. หน้าที ่ความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย (ตามคาสัง่ สพป.สุรนิทร ์เขต ๓) 

๓.ผลการปฏบิตัริาชการ 

๓.๑ งานตามมาตรฐานต าแหน่ง 

(๑) งานนิเทศ (๒) งานศกึษาคน้ควา้ทางวชิาการ 

(๓) งานวจิยั (๔) งานตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผล 

๓.๒ งานตามภารกลุ่มงาน 

๓.๓ งานกลุ่มสาระการเรยีนรู ้

๓.๔ งานอื่นๆ (งานกลุ่มสถานศกึษา งานพเิศษ งานโครงการ ฯลฯ) 

๔. แนวทางการพฒันางานในรอบ ๖ เดอืนต่อไป 
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คณะผู้จัดทำ 
 

ที่ปรึกษา  
            ๑. นางภานิชา  อินทร์ช้าง     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓    
            ๒. นายพิชิต   หอมนวล      รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต  ๓ 
            ๓. นายเดชา   การรัมย์       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต  ๓ 
            ๓. นายสำราญ  อยูน่าน      รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต  ๓ 
 
คณะทำงาน  
          ๑. นายบุญเจริญ   บญุเชิด    ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
 ๒. นายอุดม  ภาสดา  ศึกษานิเทศก์ 
 ๓. นายเบญญา  ศรีดารา   ศึกษานิเทศก์ 
 ๔. นายเฉลิมชัย  ถึงดี  ศึกษานิเทศก์ 
 ๕. นางปัทมา  เขียวเจริญ  ศึกษานิเทศก์ 
 ๖. นางอานันท์ปภา  ฉลาดเอื้อ ศึกษานิเทศก์ 
 ๗. นางสาววาริสา  ดวงใจ  ศึกษานิเทศก์ 
 ๘. นางสมพร  พรหนองแสน ศึกษานิเทศก์ 
 ๙. นายบรรจบ  ศิริวัฒน์  ศึกษานิเทศก์ 
 ๑๐. นายปิยราษฏร์  แก้วสมุทร์ ศึกษานิเทศก์ 
 ๑๑. นางนิชาภัทร์  ผะงาตุนัตถ์ุ ศึกษานิเทศก์  
 ๑๒. นายศิริมงคล  ทนทอง ศึกษานิเทศก์  
 ๑๓. นางสาวมักราวรรณ  บุญธรรม  ศึกษานิเทศก์   
 
จัดพิมพ์/ออกแบบ  
             นางสาววาริสา  จำปาทอง         ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา     
 
บรรณาธิการกิจ 
            นางอานันท์ปภา  ฉลาดเอื้อ  ศึกษานิเทศก์ 
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