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คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล 
กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเก่ียวกับการวัดและประเมินผล 

1. วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับ
การวัดและประเมินผลการศึกษา 
2. ส่งเสริมการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
ความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
(Reading Test : RT) และระบบข้อมูลคุณภาพการศึกษา 
3. งานส่งเสริมการพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผล คุณภาพ
ผู้เรียน (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
4. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์  วิจัยเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
5. การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
6. โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา 
7. งานนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่ม
โรงเรียนอ าเภอนามน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

นายอภิรัฐ  เจาะจง 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
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ส่วนราชการ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 กลุ่มนิเทศฯ 
ที ่        ….............  / .............................  วันที ่ 10  พฤษภำคม  2565 

เรื่อง   กำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนรำยบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 

       ด้วยข้าพเจ้า นายอภิรัฐ  เจาะจง ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 
ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล จ ำนวน 1 เล่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกรอบและแนวทำง
ในกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปอย่ำงมีระบบ ครอบคลุมและเกิดประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุ
จุดมุ่งหมำย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ปฏิบัติงำน ซึ่งคู่มือกำรปฏิบัติงาน มีรายละเอียดต่างๆ เช่น 
ขอบเขตงาน กระบวนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน Flow Chart การปฏิบัติงาน แบบฟอร์ม รวมถึง
เอกสารอ้างอิงต่างๆ เป็นต้น       

 ในกำรนี้ ข้ำพเจ้ำได้ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว รำยละเอียดที่แนบมำพร้อมนี้  
 

      จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ  
 
 
 

( นำยอภิรัฐ  เจำะจง ) 
 ศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะ ช ำนำญกำรพิเศษ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

บันทึกข้อความ 
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ค าน า 
 

คู่มือกำรปฏิบัติงำนรำยบุคคล ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ฉบับนี้ จัดท ำขึ้นเพ่ือเป็นคู่มือกำรปฏิบัติงำน
ในหน้ำที่ศึกษำนิเทศก์ ของ นำยอภิรัฐ  เจำะจง ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะ ช ำนำญกำรพิเศษ 
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
กำฬสินธุ์ เขต 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกรอบและแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปอย่ำงมีระบบ 
ครอบคลุมและเกิดประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุตำมจุดมุ่งหมำย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้ปฏิบัติงำน  

คู่มือกำรปฏิบัติงำนฉบับนี้ มีรำยละเอียดของภำระงำนที่รับผิดชอบในฐำนะศึกษำนิเทศก์
ประกอบด้วย ภำระงำนตำมกรอบกำรปฏิบัติงำนกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ภำระงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำระงำนศึกษำนิเทศก์ประจ ำกลุ่มโรงเรียน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ปฏิบัติงำน ผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนรำยบุคคลฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์แก่
ศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบงำนลักษณะคล้ำยคลึงกัน และผู้ที่สนใจหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรพัฒนำ
งำนต่อไป 
 

 
 

อภิรัฐ  เจำะจง 
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สารบัญ 
 
ค ำน ำ  หน้ำ 
คู่มือกำรปฏิบัติงำน 1 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของคู่มือ 1 

แนวคิด 1 
วัตถุประสงค์ 1 
ค ำจ ำกัดควำม 1 
ขอบเขตของกำรนิเทศ 3 
บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดของศึกษำนิเทศก์ 3 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 6 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 6 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ 6 
เอกสำรอ้ำงอิง 7 
แบบฟอร์มที่ใช้ 7 
เอกสำรบันทึก 7 

ภำระงำนตำมค ำสั่ง 8 
ภำคผนวก 9 

กระบวนกำรในขั้นตอนกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน 10 
กระบวนกำรในขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของศึกษำนิเทศก์ 11 
กระบวนกำรขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนด้ำนเอกสำรและกำรโต้ตอบเอกสำร 12 
กระบวนกำรขั้นตอนในกำรนิเทศกำรศึกษำ 13 

เอกสำรอ้ำงอิง 14 
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คู่มือการปฏิบัติงำน 
นายอภิรัฐ  เจาะจง 

ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ  
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
........................................... 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของคู่มือ 

1. แนวคิด  
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 เป็นกลุ่มงำนด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรนิเทศกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย 
ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือให้สถำนศึกษำ
มีควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพเท่ำเทียมกันโดยยึดโรงเรียน
เป็นฐำน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบและตำมอัธยำศัย เกิดกำรเรียนรู้ตำมวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำยของกำรศึกษำ ในงำนตำมภำรกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมิน ผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ที่มีศึกษำนิเทศก์แต่ละคนรับผิดชอบตำมกรอบงำนที่ได้รับมอบหมำย จึงต้องมีคู่มือกำร ปฏิบัติงำน
ของศึกษำนิเทศก์แต่ละบุคคล 

2. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
งำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

3. วัตถุประสงค์ (Objectives)  
3.1 เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติในกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและ

ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
3.2 เพ่ือสร้ำงวัฒนธรรมคุณภำพของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
3.3 เพ่ือประชำสัมพันธ์และสร้ำงควำมเข้ำใจแก่ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในบทบำท 

หน้ำที่ และภำรกิจของศึกษำนิเทศก์ 

4. ค าจ ากัดความ (Definition)  
กำรนิเทศกำรศึกษำ (Educational Supervisions) ปัจจุบันงำนในด้ำนกำรศึกษำได้เจริญ 

ก้ำวหน้ำไปมำกมีกำรเปลี่ยนแปลงหลำยๆ ประกำร เช่น กำรเปลี่ยนแปลงหลักสูตรควำมรู้ในสำขำวิชำ
กำรต่ำงๆ เพ่ิมขึน้ แนวควำมคิดและแนวกำรเรียนกำรสอนใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น ตลอดจนกำรเปลี่ยนแปลง
จุดมุ่งหมำยของกำรศึกษำ แต่ยังพบว่ำ ผู้บริหำร ครู และผู้เกี่ยวข้องบำงคน ยังไม่สำมำรถปรับเปลี่ยน
ให้ทันต่อควำมเปลี่ยนแปลงปัญหำดังกล่ำวข้ำงต้นสำมำรถจะแก้ไขได้โดยอำศัยผู้นิเทศหรือศึกษำนิเทศก์ 
ซึ่งมีหน้ำที่นิเทศกำรศึกษำให้ครูมีควำมเจริญงอกงำมทำงวิชำกำร สำมำรถพ่ึงตนเองได้และน ำควำมรู้
เหล่ำนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ ดังนั้น เรื่องกำร
นิเทศกำรศึกษำ จึงเป็นเรื่องส ำคัญท่ีศึกษำนิเทศก์ควรจะได้ศึกษำและท ำควำมเข้ำใจในหลักกำร 
กระบวนกำร และวิธีกำรของกำรนิเทศกำรศึกษำเพ่ือนำมำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนต่อไป 
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เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจในเรื่องของกำรนิเทศกำรศึกษำดีขึ้น จึงขอน ำเอำควำมรู้เบื้องต้นของกำรนิเทศ
กำรศึกษำมำกล่ำวถึงในรำยละเอียดดังต่อไปนี้  

ความหมายของการนิเทศการศึกษา  
กำรนิเทศ (Supervision) แปลว่ำ กำรให้ควำมช่วยเหลือแนะน ำ หรือปรับปรุง ดังนั้น

กำรนิเทศกำรศึกษำก็น่ำจะหมำยถึงกำรให้ควำมช่วยเหลือแนะน ำ หรือปรับปรุงเก่ียวกับกำรศึกษำ
โดยเฉพำะในโรงเรียน ได้มีผู้ให้ควำมหมำยค ำว่ำ กำรนิเทศกำรศึกษำไว้แตกต่ำงกันดังนี้  

สเปียร์ส (Spears) ได้ให้ค ำจ ำกัดควำมไว้ว่ำ กำรนิเทศกำรศึกษำเป็นกระบวนกำรที่จะ 
ท ำให้เกิดกำรปรับปรุงกระบวนกำรเรียนกำรสอนของครู โดยกำรท ำงำนร่วมกับบุคคลที่เก่ียวข้องกับ
กำรนี้เป็นกระบวนกระตุ้นควำมเจริญก้ำวหน้ำของครู และมุ่งหวังที่จะช่วยเหลือครูเพ่ือช่วยให้ครูได้
ช่วยตนเองได้  

กูด (Good) ได้ให้ควำมหมำยของกำรนิเทศกำรศึกษำว่ำ เป็นควำมพยำยำมของผู้ท ำหน้ำที่
นิเทศท่ีจะช่วยในกำรให้ค ำแนะน ำแก่ครู หรือผู้อ่ืนที่ทำหน้ำที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำให้สำมำรถปรับปรุง 
กำรสอนของตนให้ดีขึ้นช่วยให้เกิดควำมเจริญงอกงำมในด้ำนอำชีพ ช่วยพัฒนำควำมสำมำรถของคร ู 

แฮร์ริส (Harris) ได้กล่ำวถึงควำมหมำยของกำรนิเทศกำรศึกษำว่ำ หมำยถึง สิ่งที่บุคลำกร
ในโรงเรียนกระท ำต่อบุคคลหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจะคงไว้หรือเปลี่ยนแปลงปรับปรุง
กำรด ำเนินกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียน มุ่งให้เกิดประสิทธิภำพในด้ำนกำรสอนเป็นส ำคัญ  

มำคส์ และสทูปส์ (Marks and Stoops) ได้กล่ำวถึงกำรนิเทศกำรศึกษำว่ำ คุณค่ำของ
กำรนิเทศกำรศึกษำอยู่ที่กำรพัฒนำและปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ และ
ส่งผลสะท้อนไปถึงกำรพัฒนำนักเรียนด้วย 

ชำญชัย อำจิณสมำจำร ได้ให้ค ำจ ำกัดควำมว่ำ กำรนิเทศกำรศึกษำ คือกระบวนกำร
สร้ำงสรรค ์ที่ไม่หยุดนิ่งในกำรให้ค ำแนะน ำ และกำรชี้ช่องทำงในลักษณะที่เป็นกันเองแก่ครูและนักเรียน 
เพ่ือกำรปรับปรุงตัวของเขำเองและสภำพกำรเรียนกำรสอนเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยทำงกำรศึกษำที่พึง
ประสงค ์ 

สันต์ ธรรมบ ำรุง ได้ให้ควำมหมำยว่ำ กำรนิเทศกำรศึกษำ หมำยถึง กำรช่วยเหลือกำร
แนะน ำกำรชี้แจง กำรบริกำร กำรปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับกำรเรียนกำรสอน ในกำรที่จะส่งเสริมให้ครู
ปรับปรุงกำรสอนให้ดีขึ้น  

ดังนั้น จึงอำจสรุปควำมหมำยของกำรนิเทศกำรศึกษำ หมำยถึง กระบวนกำรพัฒนำครู 
เพ่ือให้ครูปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ เพ่ือให้กำรจัดกำรศึกษำบรรลุจุดมุ่งหมำยที่วำงไว้
กำรนิเทศกำรศึกษำจึงเป็นกระบวนกำรในกำรแนะน ำช่วยเหลือครูให้สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งกำรนิเทศนั้นอยู่บนหลักกำรของประชำธิปไตย ได้แก่ กำรเคำรพซึ่งกันระหว่ำง
ผู้นิเทศและผู้รับกำรนิเทศ  

กำรนิเทศกำรศึกษำจัดขึ้นเพ่ือปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้นในกำรปรับปรุง
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้นี้จะส ำเร็จได้ผลดีเพียงไรนั้น ย่อมข้ึนอยู่กับทักษะและควำมสำมำรถของ
ศึกษำนิเทศก์ผู้ท ำงำนร่วมกับครู ตลอดจนเทคนิคและวิธีกำรต่ำงๆ ที่ศึกษำนิเทศก์น ำมำใช้ในกำรนิเทศ
กำรศึกษำโดยให้ครูมีโอกำสค้นคว้ำงำนที่จะต้องท ำด้วยตนเอง เพ่ือให้เกิดควำมงอกงำมขึ้นเมื่อได้เรียนรู้
และมีควำมเจริญงอกงำมแล้วย่อมจะได้รู้จักปรับปรุงงำนด้ำนกำรเรียนกำรสอนให้ได้ผลดีมีประสิทธิภำพ



3 
 

ยิ่งขึ้นกำรนิเทศกำรศึกษำมิใช่เน้นกำรปรับปรุงตัวครู โดยเห็นว่ำครูยังท ำหน้ำที่ไม่สมบูรณ์ในกำรสร้ำง
ควำมเจริญงอกงำมให้แก่ผู้เรียน หำกแต่ให้ควำมส ำคัญไปถึงนโยบำยกำรศึกษำ จุดประสงค์ของกำรให้
กำรศึกษำ กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของหลักสูตรที่ใช้วัสดุอุปกรณ์กำรสอนและวิธีสอนของครู 
สิ่งแวดล้อมของครูและผู้เรียนในขณะที่เรียน ตลอดจนปัญหำด้ำนต่ำง ๆ ในส่วนตัวครูและผู้เรียน  
ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้อยู่ในขอบเขตกำรนิเทศกำรศึกษำทั้งสิ้น (อัญชลี ธรรมะวิธีกุล, 2553 : 13)  

การนิเทศการจัดการศึกษา หมำยถึง กำรช่วยเหลือ แนะน ำ ส่งเสริมสนับสนุน รวมถึง
กำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำเพื่อให้กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผล ทุกภำคส่วนมีควำมพึงพอใจ 
 การติดตามการจัดการศึกษา หมำยถึง กำรติดตำม ตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำในกำร
ด ำเนินงำนรวมทั้งปัญหำอำจเกิดข้ึนจำกกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ เพ่ือจะหำแนวทำงแก้ไข  
โดยยึดกำรมีส่วนร่วมจำกทุกฝ่ำย 
 การประเมินผลการจัดการศึกษา หมำยถึง กำรตีค่ำผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำว่ำอยู่ในระดับใดเมื่อเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ 

5. ขอบเขตของการนิเทศ  
นิเทศกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรพัฒนำระบบบริหำร 

และจัดกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักกำรนิเทศกำรศึกษำหลักสูตร 
กระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัตและกำรประเมินผลกำรศึกษำ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระบบดูแล
ช่วยเหลือให้แก่ครูและนักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 

6. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดของศึกษานิเทศก์  
6.1 งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ทุกคนใน

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 ปฏิบัติหน้ำที่เก่ียวกับงำนวิชำกำรและงำน
นิเทศกำรศึกษำ เพื่อปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำน ดังนี้ 

1) งำนนิเทศกำรศึกษำ โดยส่งเสริมให้สถำนศึกษำบริหำรหลักสูตรสถำนศึกษำ  
จัดกระบวนกำรเรียนรู้ มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
พัฒนำกำรวัดและประเมินผล กำรศึกษำ พัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำได้อย่ำงมี
คุณภำพ  

2) กำรศึกษำ ค้นคว้ำทำงวิชำกำร เพื่อจัดท ำเป็นเอกสำร คู่มือ และสื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนและเผยแพร่ ให้ครูได้ใช้ในกำรพัฒนำกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอน  

3) กำรวิเครำะห์ วิจัยเกีย่วกับกำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ พัฒนำระบบกำรบริหำรงำนวิชำกำร พัฒนำมำตรฐำนและกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำนและเผยแพร่แก่ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และผู้สนใจทั่วไป  

4) กำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือเป็นข้อมูลและสำรสนเทศในกำรวำง
แผนกำรนิเทศ และกำรพัฒนำงำนวิชำกำร  

5) ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  
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6.2 งานตามขอบข่ายภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ 
เขต 3 เป็นกลุ่มงำนที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรนิเทศกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลกำรพัฒนำระบบบริหำรและจัดกำรศึกษำ เพ่ือให้สถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็งในกำรบริหำร
และจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพมำตรฐำนเท่ำเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐำน ส่งผลให้
ผู้เรียน ทั้งระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัย เกิดกำรเรียนรู้ตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของ
กำรศึกษำ โดยปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับงำนวิชำกำรและงำนนิเทศกำรศึกษำ เพ่ือปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน
ให้ได้มำตรฐำนศึกษำ ค้นคว้ำทำงวิชำกำรและวิเครำะห์ วิจัย ติดตำมตรวจสอบ และประเมินผล 
เพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
โดยให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในหลักกำรนิเทศกำรศึกษำ หลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัด  
กำรประเมินผลกำรศึกษำ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระบบดูแลช่วยเหลือครู และผู้เรียนในระดับสูง 
มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกำรนิเทศกำรศึกษำ งำนวิชำกำร งำนติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ และจัดท ำรำยงำน โดยแสดงให้เห็นว่ำ มีกำรวิจัยและพัฒนำ สร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ 
เพ่ือน ำผลไปใช้ในกำรพัฒนำกำรนิเทศกำรศึกษำ มีกำรเผยแพร่อย่ำงกว้ำงขวำง มีกำรถ่ำยทอดและ
ได้รับกำรยอมรับ และมีกำรพัฒนำตน และพัฒนำวิชำชีพ มีเทคนิค ชั้นสูงในกำรนิเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผล สำมำรถพัฒนำนวัตกรรมกำรนิเทศกำรศึกษำ จนเป็นแบบอย่ำงแก่วิชำชีพ ส่งผลให้ครู
และบุคลำกรในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสำมำรถจัดกระบวนกำรเรียนรู้ บรรลุเป้ำหมำยของหลักสูตร  
มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และกระทรวงศึกษำธิกำร เป็นผู้มีวินัย
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 

6.3 ภารกิจ สาระความรู้ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
1) กำรนิเทศกำรศึกษำ ได้แก่ หลักกำรและรูปแบบกำรนิเทศ วิธีกำร และกระบวนกำร

นิเทศ กลยุทธ์กำร นิเทศกำรศึกษำ ในเรื่องกำรวิเครำะห์พฤติกรรมกำรนิเทศกำรศึกษำ กำรสร้ำงทักษะ
ในกำรนิเทศ กำรใช้กลยุทธ์ในกำรนิเทศ กำรน ำนวัตกรรมมำประยุกต์ใช้ในกำรนิเทศ กำรควบคุม และ
กำรประเมินเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กำรนิเทศภำยใน โดยสำมำรถวิเครำะห์ วิจัย ส่งเสริมให้
ข้อเสนอแนะ เพ่ือพัฒนำระบบกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำได้ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผล 
กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ กำรสอน และกำรบริหำรกำรจัด กำรศึกษำ ประสำน สนับสนุน และ
เผยแพร่ผลงำนด้ำนกำรนิเทศกำรศึกษำ แก่หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ใช้เทคนิคกำร นิเทศได้อย่ำง
หลำกหลำย ด้ำนควำมเป็นกัลยำณมิตร  

2) นโยบำยและวำงแผนกำรศึกษำ ได้แก่ ระบบและทฤษฎีกำรวำงแผน บริบททำง
เศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองไทย ที่มีอิทธิพลต่อกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำระดับชำติ และระดับต่ำง ๆ 
กำรวิเครำะห์ และก ำหนดนโยบำยกำรศึกษำ กำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กำรพัฒนำและ
ประเมินนโยบำยกำรศึกษำ โดยสำมำรถให้ค ำแนะน ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ข้อมูล และรำยงำนผล 
เพ่ือจัดท ำนโยบำยแผน และกำรติดตำมประเมินผล ด้ำนกำรศึกษำให้ค ำแนะน ำปรึกษำเกี่ยวกับกำร
ก ำหนดนโยบำยและกำรวำงแผนด ำเนินงำน และกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ใหค้ ำแนะน ำ
ปรึกษำเกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ที่มุ่งให้เกิดผลดี คุ้มค่ำต่อกำรพัฒนำคุณภำพ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม  
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3) กำรพัฒนำหลักสูตรและกำรสอน ได้แก่ ควำมรู้เกี่ยวกับหลักสูตร กำรสร้ำงหลักสูตร
สถำนศึกษำ หลักกำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้ จิตวิทยำกำรศึกษำ กำรวัดและกำรประเมินผล 
กำรจัดกำรศึกษำพิเศษ โดยสำมำรถให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ เกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดท ำ
หลักสูตรสถำนศึกษำ สำธิต แนะน ำครู ให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ได้เต็มศักยภำพของผู้เรียน 
ประเมินหลักสูตร และกำรน ำหลักสูตรไปใช้  

4) กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้แก่ กำรบริหำรคุณภำพ กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ มำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำ กระบวนกำรประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
สำมำรถศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย กำรจัดท ำมำตรฐำน และกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำ โดยนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และ ประเมนิผลกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  
ให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะ และกำรวำงระบบกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
เพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง และพร้อมรับกำรประเมินภำยนอก  

5) กำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ ได้แก่ หลักและระบบขอบข่ำยกำรจัดกำรศึกษำ 
หลักกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน กำรปฏิรูปกำรศึกษำ กฎหมำยและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ โดยสำมำรถให้ค ำปรึกษำแนะน ำกำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตำมเจตนำรมณ์ของกำรนิเทศ กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ไปสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ บริหำรจัด
กำรศึกษำโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน 

6) กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ ได้แก่ ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนกำรวิจัย กำรน ำผลกำรวิจัย
ไปใช้ โดยสำมำรถให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำเก่ียวกับกำรน ำกระบวนกำรวิจัยไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ และ
พัฒนำกำรเรียนกำรสอน ให้ค ำแนะน ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ในกำรพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน ด ำเนินกำรวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ ด้ำนกำรเรียนรู้และกำรจัดกำรศึกษำ  

7) กลวิธีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงำนทำงวิชำกำร ได้แก่ กลวิธีกำร
น ำเสนอควำมรู้ แนวคิด ทฤษฎีที่เหมำะสมกับกำรเรียนรู้กำรเขียนรำยงำน บทควำม ผลงำน ผลกำรศึกษำ 
ค้นคว้ำ ฯลฯ กำรวิเครำะห์วิจำรณ์ผลงำนวิชำกำรอย่ำงสร้ำงสรรค์ โดยสำมำรถเขียนเอกสำรทำง
วิชำกำรประเภทต่ำง ๆ แนะน ำ และให้ค ำปรึกษำกำรเขียนเอกสำรทำงวิชำกำรแก่คุณครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ น ำเสนอควำมรู้ แนวคิด ทฤษฎีด้วย วิธีกำรที่หลำกหลำย และเหมำะสมต่อกำรเรียนรู้  

8) กำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้แก่ หลักกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ ส ำนักงำนอัตโนมัติ โดยสำมำรถ
ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรพัฒนำตน และกำรพัฒนำงำนได้อย่ำงเหมำะสม ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ 
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำแก่สถำนศึกษำ  

9) คุณธรรมและจริยธรรมส ำหรับศึกษำนิเทศก์ ได้แก่ คุณธรรมและจริยธรรมส ำหรับ
ศึกษำนิเทศก์ จรรยำบรรณของวิชำชีพศึกษำนิเทศก์ กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี (Good 
Governance) โดยปฏิบัติตนตำมจรรยำบรรณของวิชำชีพศึกษำนิเทศก์ มีหลักธรรมในกำรนิเทศ และ 
ประพฤติเป็นแบบอย่ำงที่ดี 
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7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้ปฏิบัติมีแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรนิเทศ ติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  

ในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ และสำมำรถด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรนิเทศกำรศึกษำหลักสูตร กระบวนกำร
เรียนรู้ กำรวัดกำรประเมินผลกำรศึกษำ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระบบดูแลช่วยเหลือครู และ
ผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ เข้ำใจในภำพรวมของงำนที่จะต้องปฏิบัติ ตลอดจนสำมำรถน ำไปปฏิบัติจริงได้ 
ขอบเขตหรือข้อจ ำกัดของคู่มือ เนื่องจำกกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ในปัจจุบัน มีหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบที่หลำกหลำย ล้วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มงำน และบุคลำกรต่ำง ๆ ในทุกด้ำน ซึ่งคู่มือกำร
ปฏิบัติงำนต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ฉบับนี้ จะเน้นเฉพำะในส่วนที่มีหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ ให้เกิด
ประสิทธิภำพตำมวัตถุประสงค์ขององค์กรเท่ำนั้น 

8. หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)  
8.1 จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
8.2 จัดท ำแผนกำรนิเทศกำรศึกษำกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
8.3 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรนิเทศกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
8.4 รำยงำนผลกำรนิเทศกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

9. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure)  
9.1 กำรศึกษำสภำพปัจจุบันปัญหำและควำมต้องกำร วิเครำะห์ สังเครำะห์ ข้อมูล ศึกษำ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง  
  1) ศึกษำสภำพปัจจุบันปัญหำและควำมต้องกำร วิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูลจำกเอกสำร 
และแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ อำท ิแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่  
  2) ศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำและจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนประจ ำปี, แผนพัฒนำคุณภำพ
กำรจัดกำรศึกษำ, แผนกำรนิเทศกำรศึกษำ, แผนปฏิบัติกำรฯ ประจ ำปี กลุ่มนิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  

9.2 ประชุมวำงแผนจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนประจ ำปี, แผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ, 
แผนกำรนิเทศกำรศึกษำ, แผนปฏิบัติกำรฯ ประจ ำปี กลุ่มนิเทศติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
และกำรนิเทศติดตำมกำรจัดกำรศึกษำตำมนโยบำย  

9.3 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำและจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนประจ ำปี, แผนพัฒนำคุณภำพ 
กำรจัดกำรศึกษำ, แผนกำรนิเทศกำรศึกษำ, แผนปฏิบัติกำรฯ ประจ ำปี กลุ่มนิเทศติดตำม และ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  

9.4 นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนตำมนโยบำยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 
โรงเรียนในสังกัด  

9.5 รวบรวมเอกสำร สรุปและรำยงำนผลนิเทศติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
ประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย 
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10. เอกสารอ้างอิง (Reference Document)  
10.1 แผนปฏิบัติกำรงบประมำณประจ ำปี ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

กำฬสินธุ์ เขต 3   
10.2 คู่มือกำรปฏิบัติงำน กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
10.3 คู่มือแนวทำงกำรนิเทศ  

11. แบบฟอร์มที่ใช้ (Form)  
11.1 เครื่องมือนิเทศ  
11.2 คู่มือกำรปฏิบัติงำน  
11.3 แผนกำรนิเทศกำรศึกษำ  
11.4 แผนปฏิบัติกำรนิเทศ  
11.5 รำยงำนผลกำรนิเทศ  

12. เอกสารบันทึก (Record)  
12.1 แบบบันทึกกำรนิเทศ  
12.2 แบบนิเทศ 
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ภาระงานตามค าสั่งของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
 

นายอภิรัฐ  เจาะจง  ศึกษานิเทศก์   วิทยฐานะ  ช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที่  25 
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานการศึกษาพิเศษ  (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม) งานส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบงาน/โครงการ ดังนี้ 
ปฏิบัติหน้ำที่ งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับกำรวัดและประเมินผล 
มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน/โครงกำร ดังนี้ 
 1) งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับกำรวัดและประเมินผล
กำรศึกษำ 
  1.1) งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับกำรวัดและ
ประเมินผลระดับชั้นเรียนและสถำนศึกษำ 
  1.2)  งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับกำรวัด 
และประเมินผลระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  1.3) งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับกำรวัด  
และประเมนิผลระดับชำติ 
  1.4) งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลกำร
เรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำในกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน 
  1.5) งำนศึกษำค้นคว้ำทำงวิชำกำรและกำรวิเครำะห์ วิจัยทำงกำรศึกษำ 
 2) งำนส่งเสริมกำรพัฒนำเครื่องมือวัดและประเมินผลกำรศึกษำควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน
ออกของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ (Reading Test : RT) และระบบข้อมูลคุณภำพกำรศึกษำ 
 3) งำนประเมินคุณภำพกำรศึกษำควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ 1 (Reading Test : RT) และระบบข้อมูลคุณภำพกำรศึกษำ  
 4) งำนส่งเสริมกำรพัฒนำเครื่องมือวัดผลและประเมินผลกำรศึกษำ (National Test: NT)  
 5) งำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือกำรประกันคุณภำพผู้เรียน   
กำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test: NT)  
 6) งำนส่งเสริมกำรพัฒนำเครื่องมือวัดผลและประเมินผลกำรศึกษำข้อสอบมำตรฐำนปลำยปี 
 7) งำนประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับเขตพ้ืนที่โดยใช้ข้อสอบมำตรฐำนปลำยปี 
 8) งำนพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ กระบวนกำรวัดผลและประเมินผล งำนศึกษำค้นคว้ำ 
วิเครำะห์  วิจัยเกี่ยวกับกลุ่มสำระคณิตศำสตร์และโครงกำรที่เก่ียวข้อง  
 9) โครงกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ 
 10) โครงกำรศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
 11) โครงกำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ 
 12) โครงกำรโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษำ 
 13) งำนนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนอ ำเภอนำมน 
 14) สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนที่รับผิดชอบประจ ำปี 
 15) งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 
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ภาคผนวก 
กระบวนการท างานเชิงระบบ 
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Flow  Chart 
กระบวนการท างานในขั้นตอนการท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดรายละเอียดของคู่มือการปฏิบัติงาน 

จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เสนอ 

ผู้บังคับบัญชาในเบื้องต้น 

จัดพิมพ์คู่มือการปฏิบัติงาน  
และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 

ผู้เกี่ยวข้องสามารถท าความเข้าใจระยะเวลาและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของศึกษานิเทศก์ 

ตามคู่มือการปฏิบัติงาน 

ศึกษานิเทศก์ผู้ปฏิบัติงาน มีผลการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพและสามารถด าเนินการตาม

กระบวนการนิเทศได้อย่างต่อเนื่อง 
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Flow  Chart 
กระบวนการท างานในขั้นตอนการปฏิบัติงานของศกึษำนิเทศก์ 

(กำรสร้ำงหลักสูตร ก ำหนดโครงกำรกำรฝึกอบรม กำรบริหำรโครงกำร กำรประเมินและติดตำมผลโครงกำร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการตามแผนงานพัฒนาบุคลากรของ สพฐ./สพป. 

คัดเลือกโครงการ 

เขียนโครงการและด าเนินการอนุมัติ 

แจ้งกลุ่มเป้าหมาย 

ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

กลุ่มบริหารงานการเงิน 

(จัดซื้อ จัดจ้าง) 

ด าเนินการตามโครงการ 

ประเมินและติดตามผลโครงการ 

รวบรวมเอกสาร 

ขออนุมัติตัวบุคคล
และวิทยากร 

พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
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Flow  Chart 
กระบวนการท างานในขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(ด้ำนเอกสำรและกำรโต้ตอบเอกสำรตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำนของศึกษำนิเทศก์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับหนังสือจาก สพฐ./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากงานธุรการ 

พิจารณา/กลั่นกรอง/จัดล าดับความส าคัญเร่งด่วน 

วางแผนการด าเนินงาน 

บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม 

รายงานผล 

แจ้งผูท้ี่เกี่ยวข้องด าเนินการ 

 

ไม่เห็นชอบ 

ติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติ 

 

รวบรวมผลการปฏิบัติ 

 

เห็นชอบ 
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Flow  Chart 
กระบวนการขั้นตอนในการวางแผนการนิเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

บรรลุผล 

วิเคราะห์ภาระงาน/จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 

ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการของผู้รับการนิเทศ 

วางแผน/จัดท าแผน/ก าหนดวิธีการ/สร้างเครื่องมือการนิเทศ 

ด าเนินการนเิทศ 

ขั้นตอนการนิเทศ 

ศึกษานิเทศก์ เครื่องมือ ครูผู้สอน นักเรียน 

สะท้อนผลการนิเทศให้ผู้รับการนิเทศ 

สรุป รายงาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการนิเทศ 

ประเมินผลการนิเทศ 
 

ไม่บรรลุผล 

ปรับปรุง/พัฒนา 

ผู้บริหาร 

วางแผนการนิเทศ 
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เอกสารอ้างอิง 
1. คู่มือปฏิบัติงำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

ส ำนักงำนคณะกรมกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร.  
2. คู่มือปฏิบัติงำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

ส ำนักงำนพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3. 
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ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต ๓ 
ที่   134 /๒๕๖๕ 

เรื่อง  มอบหมายงานให้บุคลากรรับผิดชอบงานและปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ 

_________________ 
 

  เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทาง
ราชการ.จึงยกเลิกค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ดังนี้ 
1. ค าสั่ งที่  297/2563 เรื่องมอบหมายงานให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานและปฏิบัติหน้าที่ 
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
2. ค าสั่งที่ 63/2563 เรื่องมอบหมายงานในหน้าที่ให้รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ปฏิบัติและรับผิดชอบ 
3. ค าสั่ ง 279/2563 เรื่องมอบหมายงานให้บุคลากรที่ รับผิดชอบงานและปฏิบัติหน้ าที่ 
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
4. ค าสั่ ง 247/2564 เรื่องมอบหมายงานให้บุคลากรที่ รับผิดชอบงานและปฏิบัติหน้าที่ 
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
อาศั ยอ าน าจต ามความ ใน มาต รา ๓ ๗  แห่ งพ ระราชบั ญ ญั ติ ร ะ เบี ยบ บ ริห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม จึงมอบหมายงานให้บุคลากรรับผิดชอบและ
ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ตามค าสั่งนี้แทน ดังนี้ 
1. นายภัณฑ์รักษ์  พลตื้อ  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 วิทยฐานะผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชี่ยวชาญ นอกจากอ านาจ
หน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดแล้วก าหนดให้รับผิดชอบปฏิบัติงานเชิงพ้ืนที่ประจ ากลุ่มโรงเรียนแพรวา
ค าม่วง 
2. นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๓ วิทยฐานะรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาช านาญการ ให้มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๑) ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารองจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรณี
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้หรือไปราชการ ให้
เป็นผู้รักษาราชการแทน ล าดับที่ ๑ 
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กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
นายเจษฎา  คะโยธา ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี 27 
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ มีหน้าที่ ก ากับ ดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์และ
เจ้าหน้าที่ในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ทุกงานและงานอ่ืน ๆ ตามท่ี
ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกฎหมาย ระเบียบและแบบแผนของทาง
ราชการ ดังนี้ 
 1) งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตร
การศึกษาระดับก่อน  ประถมศึกษาและหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
 2) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
 3) งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดและการ
ประเมินผลการศึกษา 
 4) งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้ง
ประเมิน ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 5) งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 6) งานนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียนเมืองกุฉินารายณ์ และก ากับติดตาม
กลุ่มโรงเรียน 
ทั้ง 10 กลุ่มโรงเรียน 
 7) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
 8) งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 9. งานส่งเสริมการด าเนินงานการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง 
รัชกาลที่ 10 ในสถานศึกษา 
 10) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 
 11) งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

/1. งานประสาน ส่งเสริม... 

๑. งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์ วิจัย เพื่อ
พัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 ๑.๑ นางสาวจิณัฐตา วรรณเกษม ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
ต าแหน่งเลขที่ ๓3 ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ 2 
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เมื่อผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาไม่อยู่หรือไปราชการ มีหน้าที่
รับผิดชอบงาน/โครงการ ดังนี้ 
  1) งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และงาน
ศึกษาวิเคราะห์วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
   1.1) งานให้ค าปรึกษาด้านการวิจัยและการนิเทศกระบวนการเรียนรู้เพ่ือปรับปรุง
คุณภาพการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
   1.2) งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
   1.3) งานศึกษาค้นคว้า ทางวิชาการและการวิเคราะห์ การวิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร 
      1.๔) งานศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์ การวิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
  2) งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ๓) งานพัฒนาและส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
  ๔) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ
ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาตอนต้น 
  5) การพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
  6) โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้/Active Learning/3Rx8C 
  7) งานพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น/หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  8) โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
  9) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนผู้มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุ
ปัญญา 
  10) โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
  11) งานพัฒนาจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา  
  12) งานนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเสรีไทยนาคู 
  13) สรุป รายงานผลการด าเนินงานที่รับผิดชอบประจ าปี 
  14) งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
 ๑.2 นางสะใบแพร  มากต่าย   ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการ  ต าแหน่ง
เลขที่ 23 ปฏิบัติหน้าที่ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งาน
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน มีหน้าที่รับผิดชอบงาน/
โครงการ ดังนี้ 
  1) งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และงาน
ศึกษาวิเคราะห์วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

/1.1) งานให้ค าปรึกษา... 
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   1.1) งานให้ค าปรึกษาด้านการวิจัยและการนิเทศกระบวนการเรียนรู้เพ่ือปรับปรุง
คุณภาพการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
   1.2) งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
   1.3) งานศึกษาค้นคว้า ทางวิชาการและการวิเคราะห์ การวิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
      1.๔) งานศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์ การวิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
  2) งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  3) โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้/Active Learning/3Rx8C  
  4) งานพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น/หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  5) โครงการโรงเรียน CONNEXT ED 
  6) โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
  7) หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
  ๘) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนผู้มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุ
ปัญญา 
  ๙) โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
  10) งานพัฒนาจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา  
  11) งานนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเมืองสามอ่าง 
  12) สรุป รายงานผลการด าเนินงานที่รับผิดชอบประจ าปี 
  13) งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

๒. งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
การจัดการศึกษา 
 ๒.๑. นางเยาวลักษณ์ ศิริรักษ์ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 
ต าแหน่งเลขที่ ๓๔ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบงาน/โครงการ ดังนี้ 
  1) งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผล 
การศึกษา 
   ๑.๑) งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัด
และประเมินผลระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 
   ๑.๒) งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัด
และประเมินผลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      ๑.๓) งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัด
และประเมินผลระดับชาติ ระดับนานาชาติ 



19 
 

      ๑.๔) งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
      ๑.๕) งานศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการวิเคราะห์ วิจัยทางการศึกษา 
 2) งานส่งเสริม พัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา ตามแนวทางการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) และ คลังข้อสอบ 

/3) งานประเมินคุณภาพ... 
 3) งานประเมินคุณภาพการศึกษา การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-
NET) และระบบข้อมูลคุณภาพการศึกษา O-NET 
 4) งานส่งเสริมการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา ตามแนวทางการ
ประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติ PISA  
 5) งานประเมินคุณภาพการศึกษา และระบบข้อมูลคุณภาพ การประเมินผลนักเรียนระดับ
นานาชาติ PISA  
 6) งานส่งเสริม พัฒนา เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา ตามแนวทางการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)  
 7) งานส่งเสริม พัฒนา เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา ตามแนวทางการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (Reading Test : RT)  
 8) งานสารสนเทศด้านการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา โปรแกรมระบบบริหาร
จัดการ                   ผลการเรียน โปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียน School MIS 
 9) งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 
 10) งานพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ และความสามารถทางด้านศิลปะ และภาษาอังกฤษ 
 11) งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และโครงการที่เก่ียวข้อง 
 12) งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และโครงการที่เก่ียวข้อง 
 13) งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ กระบวนการวัดผลและประเมินผล งานศึกษาค้นคว้า 
วิเคราะห์  วิจัยเกี่ยวกับกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และโครงการที่เก่ียวข้อง  
 14) การพัฒนาทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 15) การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
 16) โครงการBBL มอนเตสเซอรี่ปฐมวัยและประถมศึกษา 
 17) โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 18) งานนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนล าพยังนารายณ์ 
 19) สรุปรายงานผลการด าเนินงานที่รับผิดชอบประจ าปี 
 20) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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 ๒.2 นายอภิรัฐ เจาะจง ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ ต าแหน่ง
เลขที่ ๒๕ ปฏิบัติหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผล มีหน้าที่รับผิดชอบงาน/โครงการ ดังนี้ 
 1) งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
การศึกษา 
  ๑.๑) งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 
  ๑.๒)  งานวิจัย พัฒนา ส่งเสรมิ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัด 
และประเมินผลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๑.๓) งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัด  และ
ประเมินผลระดับชาติ 

/1.4) งานศึกษาค้นคว้า... 
  ๑.๔) งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
  ๑.๕) งานศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการวิเคราะห์ วิจัยทางการศึกษา 
 2) งานส่งเสริมการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษาความสามารถด้านการอ่าน
ออก 
ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (Reading Test : RT) และระบบข้อมูลคุณภาพการศึกษา 
 3) งานประเมินคุณภาพการศึกษาความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษา  
ปีที่ ๑ (Reading Test : RT) และระบบข้อมูลคุณภาพการศึกษา  
 4) งานส่งเสริมการพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา (National Test: NT)  
 5) งานการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน   
การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT)  
 6) งานส่งเสริมการพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษาข้อสอบมาตรฐาน
ปลายปี 
 7) งานประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานปลายปี 
 8) งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ กระบวนการวัดผลและประเมินผล งานศึกษาค้นคว้า 
วิเคราะห์  วิจัยเกี่ยวกับกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และโครงการที่เก่ียวข้อง  
 9) โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 10) โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
 11) โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
 12) โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา 
 13) งานนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนอ าเภอนามน 
 ๑4) สรุปรายงานผลการด าเนินงานที่รับผิดชอบประจ าปี 
 15) งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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๓. งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมิน 
ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 ๓.๑ นายเสกสรรค์ มีสารพันธ์ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 
ต าแหน่งเลขท่ี ๓๕ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษารวมทั้งประเมิน ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ประสานก ากับติดตามงานการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา และ
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ 1 เมื่อ
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษาไม่อยู่หรือไปราชการมีหน้าที่
รับผิดชอบงาน/โครงการ ดังนี้ 
 1) ศึกษา วิจัย พัฒนา ระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ตลอดจนระเบียบที่เก่ียวข้องการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมิน ติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความตระหนัก มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 3) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีหลักการ
และแนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา 
 ๔) การนิเทศ ติดตาม และตรวจสอบการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

/5) ประสานงาน... 
 ๕) ประสานงานการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๖) การวิจัย ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๗) งานศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการวิเคราะห์ วิจัยทางการศึกษา  
  
 ๘) งานส่งเสริมและพัฒนาการกระบวนการจัดการเรียนการสอนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ๙) งานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ ยุวกาชาด) 
 ๑๐) งานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
 11) งานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) และอาชีพ 
 12) โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 ๑3) งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเมือง
กุฉินารายณ์ 
 ๑4) สรุปรายงานผลการด าเนินงานที่รับผิดชอบประจ าปี 
 ๑5) งานส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา(STEM 
Education) 
 ๑6) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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 ๓.๒ นางเครือวัลย์ ชิณโสม ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 
ต าแหน่งเลขท่ี ๑๗  
ปฏิบัติหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้ง
ประเมิน ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบงาน/โครงการ ดังนี้ 
  ๑) การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา และการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 
  2) งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอกและภายใน 
  3) การวิจัย ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา 
  4) งานศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการวิเคราะห์ วิจัยทางการศึกษา  
  5) งานพัฒนากระบวนการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  6) งานส่งเสริมและพัฒนาการกระบวนการจัดการเรียนการสอนการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 
  7) การก ากับติดตามการรายงานข้อมูลการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การอ่าน 
เขียน          ในระบบ e-mes 
  8) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 
  9) งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากลุ่มสาระภาษาไทย 
  10) โครงการส่งเสริมรักการอ่าน ตามรอยพระจริยวัตร กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  
  11) โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ 
  ๑2) โครงการห้องสมุดโรงเรียน  ห้องสมุดมีชีวิต  
  ๑3) โครงการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 
  14) งานประกันคุณภาพการศึกษา 
  15) โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
  16) งานนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนบูรพานารายณ์ 

/17) สรุปรายงาน... 
  ๑7) สรุปรายงานผลการด าเนินงานที่รับผิดชอบประจ าปี 
  ๑8) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

๔. งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ๔.1 นางสมจิตร  พิมพ์รส ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 
ต าแหน่งเลขท่ี ๓๖ 
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และมีหน้าที่รับผิดชอบงาน/
โครงการ ดังนี้ 
  1) งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  2) งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
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  3) งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องและชุมชน 
  4) งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  5) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและการพัฒนาการนิเทศการบริหารและการจัด
การศึกษา 
  6) งานศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการวิเคราะห์ วิจัยทางการศึกษา 
  7) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและการพัฒนาสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม   
  8) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนากระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
  9)  โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
  10) โครงการอาเซียนศึกษา/โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย 
  11) โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
  12) โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
  ๑3) โครงการสหกรณ์โรงเรียน  
  14) โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
  ๑5) งานนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเมิงเขาวง 
  ๑6) สรุปรายงานผลการด าเนินงานที่รับผิดชอบประจ าปี 
  ๑7) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 4.2 นางสุชัญญา  เยื้องกลาง ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 
ต าแหน่งเลขท่ี 21 ปฏิบัติหน้าที่งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่
รับผิดชอบงาน/โครงการ ดังนี้ 
  1) งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  2) รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การบริหาร 
และการจัดการศึกษา  
  3) งานศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการวิเคราะห์ วิจัยทางการศึกษา 
  4) งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ 
  5) โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
  6) โครงการรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
  7) การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ Coding 
  8) การขับเคลื่อนโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
  9) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (ระดับประถมศึกษา) 

/10) การจัดการเรียนรู้... 
  10) การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
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  11) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา 
  12) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  13) งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอกและภายใน 
  14) งานนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนแพรวาค าม่วง 
  15)  สรุปรายงานผลการด าเนินงานที่รับผิดชอบประจ าปี 
  16)  งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

๕. งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 5.1 นายตะวัน  ชาญวิริยะปรีดา ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 
ต าแหน่งเลขท่ี 19  ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบงาน/โครงการ ดังนี้ 
  ๑) งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  ๒) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 
  ๓) งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
  4) งานจัดท า  ปรับปรุงและพัฒนา  Website  ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 
  5) วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานศึกษา 
  6) ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหารให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา                                      
  7) นิเทศ ติดตาม ให้สถานศึกษาด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย  และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  8) งานนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน 
  9) งานข้อมูลสารสนเทศกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
  10) งานบริการสื่อและนวัตกรรมแก่โรงเรียน 
  11) โครงการโรงเรียนสุจริต 
  ๑2) งานส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  ๑3) งานศูนย์สื่อ และคลังนวัตกรรม 
  ๑4) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา DLIT/DLTV 
  15) ศูนย์เฉพาะกิจ COVID – 19 
  16) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
  17) โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
  18) สรุปรายงานผลการด าเนินงานที่รับผิดชอบประจ าปี 
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  19) โครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ 
Conference 
  20) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

/6. งานเลขานุการ... 
 
      

๖. งานเลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา 
  6.1 นางรัชนี  สุขสวัสดิ์ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 
ต าแหน่งเลขท่ี ๓๑ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานเลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและ งานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560) มีหน้าที่รับผิดชอบงาน/
โครงการ ดังนี้ 
  ๑) งานเลขานุการของคณะกรรมการวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา 
(ก.ต.ป.น.) 
   ๑.๑) งานวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
   ๑.๒) งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา และสรุปรายงานผล
การด าเนินงานของ ก.ต.ป.น. 
   ๑.๓) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
(ก.ต.ป.น.) 
  ๒) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้
การศึกษาปฐมวัย 
  ๓) งานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 
(หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560)  
  4)  งานพัฒนาการศึกษาปฐมวัย 
  5) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (ระดับปฐมวัย) 
  6) โครงการโรงเรียนศูนย์ต้นแบบ/โรงเรียนศูนย์ต้นแบบเครือข่ายฯ/ โรงเรียนต้นแบบ
สนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง  BBL :  เล่นตามรอยพระยุคลบาท 
  7) โครงการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย 
  8) งานประสานระหว่างกลุ่มต่างๆ ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  9) โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
  10) งานนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนสมเด็จ  
  11) สรุปรายงานผลการด าเนินงานที่รับผิดชอบประจ าปี 
  12) งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

๗. กลุ่มงานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม) 
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 7.1 นางสาววิชชุดา ตรีเนตร ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี 
24 
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานการศึกษาพิเศษ  (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม) งานส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบงาน/โครงการ ดังนี้ 
  ๑) งานจัดท าแผนการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
แผนการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  ๒) งาน ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร และการจัด
การศึกษา  
  ๓) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้นักเรียน
พิการเรียนรวม 
  ๔) งาน ส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารงานของสถานศึกษา โรงเรียนทั่วไปทีจ่ัด
การศึกษาเรียนรวม 
  ๕) งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาส าหรับนักเรียนพิการเรียนรวม 
  ๖) งานส่งเสริม วิจัย พัฒนา มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาส าหรับนักเรียนพิการเรียนรวม 

/7) งานนิเทศ ติดตาม... 
  7) งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนพิการเรียนรวม 
  8) งานประสานเครือข่ายพัฒนาโรงเรียนในสังกัดที่จัดการศึกษาเรียนรวมกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 
  9) โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 
  10) งานดูแลระบบสารสนเทศการศึกษาและการศึกษาสงเคราะห์ Special Education  
Technology (SET) 
  11) งานพัฒนากระบวนการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  12) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 
  13) งานพัฒนาครูภาษาอังกฤษเพ่ือจัดการเรียนการสอนตามแนวการสอนภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสาร 
  14) โครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
  15) งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา การน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
  16) โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ/งาน
การศึกษาพิเศษ 
  ๑7) งานนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนบูรพานารายณ์ 
  ๑8) สรุปรายงานผลการด าเนินงานที่รับผิดชอบประจ าปี 
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  19) งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
๘. งานธุรการ 
 8.1 นางวรางคณา บุษมงคล  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ งาน
สารบรรณ             กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบงาน 
ดังนี้ 
  1) พิมพ์หนังสือราชการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ให้
ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ (หนังสือภายใน หนังสือภายใน ค าสั่ง ประกาศ เกียรติบัตร 
ฯลฯ)  
  2) งานประสานการประชุม การเบิกจ่ายวัสดุ การจัดสรรเอกสาร สิ่งพิมพ์ของกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  3) พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ บันทึกของเจ้าหน้าที่ ตลอดจน
ให้ความเห็นถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ  กฎหมายข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
  4) ประสานงานกับกลุ่มงานอ่ืนในส านักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  5) ศึกษา วิเคราะห์ สภาพของกลุ่ม และออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและ 
สอดคล้องกับระบบงานสารบรรณ 
  6) จัดท าข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ผลงานของกลุ่มให้ครูบุคลากรทางการศึกษา 
และประชาชนทั่วไป 
  8) จดบันทึกการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  9) ควบคุมการรับ – ส่ง หนังสือราชการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา 
  10) ดูแลสวัสดิการเจ้าหน้าที่ในกลุ่มจัดเก็บรวบรวมหนังสือราชการ ของกลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย เป็นหมวดหมู่  
  11) รวบรวมและรายงานผลการนิเทศประจ าเดือนของศึกษานิเทศก์ 

/12) พิจารณา... 
 12)  พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ บันทึกของเจ้าหน้าที่ให้

เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อนน าเสนอผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓  

 13)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 8.2 นายนิทัศน์  เพียรภูเขา  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ งานสาร
บรรณ             กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  ๑) งานประสานการประชุม  การเบิกจ่ายวัสดุ  การจัดสรรเอกสาร  สิ่งพิมพ์ของกลุ่ม
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
  ๒) ประสานงานกับกลุ่มงานอ่ืนในส านักงาน หน่วยงานและสถานศึกษา 
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  ๓) งานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
  ๔) จัดท าข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ผลงานของกลุ่มให้ครูบุคลากรทางการศึกษา 
และประชาชนทั่วไป 
  ๕) จดบันทึกการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  ๖) ควบคุมการรับ - ส่ง หนังสือราชการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา 
  ๗) ดูแลสวัสดิการเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม  
  ๘) จัดเก็บรวบรวมหนังสือราชการ ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย เป็นหมวดหมู่  
  9) รวบรวมและรายงานผลการนิเทศประจ าเดือนของศึกษานิเทศก์ 
  10) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

      อนึ่ง  หากมีค าสั่งใดเกี่ยวกับการมอบหมายงานในหน้าที่ ซึ่งออกก่อนค าสั่งนี้ หากมีข้อขัดแย้งกับ
ค าสั่งนี้ให้ใช้ค าสั่งนี้แทนและให้ผู้ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด กรณีเกิดปัญหาในการ
ปฏิบัติให้รายงานผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ทราบ 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่  วันที่  10  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 

     สั่ง  ณ  วันที่  10 พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

 

           นำยภัณฑ์รักษ์  พลตื้อ 
   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๓ 
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