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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์  เขต 3  กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 

          ที ่ ศธ 04022/-    วันที ่  30   มิถุนำยน  2565 

เรื่อง   คู่มือกำรปฏิบัติงำน 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3  

         ด้วยข้ำพเจ้ำ นำงสมจิตร  พิมพ์รส  ศึกษำนิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล 

กำรจัดกำรศึกษำได้ด ำเนินกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนรำยบุคคล จ ำนวน 1 เล่ม โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือเป็นกรอบและแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปอย่ำงมีระบบครอบคลุมและเกิดประสิทธิภำพ 

ในกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุจุดมุ่งหมำย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ปฏิบัติงำน ซึ่งคู่มือกำรปฏิบัติงำน  

มีรำยละเอียดต่ำง ๆ เช่น ขอบเขตงำน กระบวนงำน ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 

แบบฟอร์ม รวมถึงเอกสำรอ้ำงอิงต่ำง ๆ เป็นต้น 

         ในกำรนี้ กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำได้ด ำเนินกำรเป็นที่เรียบร้อย

แล้ว ดังรำยละเอียดที่แนบมำพร้อมนี้  

             จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

 

                (นำงสุชัญญำ  เยื้องกลำง) 

           ศึกษำนิเทศก์ 
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คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ศึกษานิเทศก์ ของ นางสุชัญญา  เยื้องกลาง ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ช านาญการ
พิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมี
ระบบ ครอบคลุมและเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ปฏิบัติงาน  

คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของภาระงานที่รับผิดชอบในฐานะศึกษานิเทศก์
ประกอบด้วย ภาระงานตามกรอบการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาระงานศึกษานิเทศก์ประจ ากลุ่มสถานศึกษา ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ 
ต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคลฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ 
แก่ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานลักษณะคล้ายคลึงกัน และผู้ที่สนใจหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
พัฒนางานต่อไป 
 
 

สุชัญญา  เยื้องกลาง 
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ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของคู่มือ 

1. แนวคิด  
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นกลุ่มงานด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษา
มีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียน
เป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการศึกษา ในงานตามภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
ที่มีศึกษานิเทศก์แต่ละคนรับผิดชอบตามกรอบงานที่ได้รับมอบหมาย จึงต้องมีคู่มือการปฏิบัติงาน 
ของศึกษานิเทศก์แต่ละบุคคล 

2. ชื่องำน (กระบวนงำน) 
งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

3. วัตถุประสงค์ (Objectives)  
3.1 เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติในการปฏิบัติราชการของบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา  
3.2 เพ่ือสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
3.3 เพ่ือประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในบทบาท 

หน้าที่ และภารกิจของศึกษานิเทศก์ 

4. ค ำจ ำกัดควำม (Definition)  
การนิเทศการศึกษา (Educational Supervisions) ปัจจุบันงานในด้านการศึกษาได้เจริญ 

ก้าวหน้าไปมากมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆ  ประการ เช่น การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรความรู้ในสาขา 
วิชาการต่างๆ เพ่ิมข้ึน แนวความคิดและแนวการเรียนการสอนใหม่ๆ เพ่ิมข้ึน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
จุดมุ่งหมายของการศึกษา แต่ยังพบว่า ผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้องบางคน ยังไม่สามารถปรับเปลี่ยน
ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงปัญหาดังกล่าวข้างต้นสามารถจะแก้ไขได้โดยอาศัยผู้นิเทศหรือศึกษานิเทศก์ 
ซึ่งมีหน้าที่นิเทศการศึกษาให้ครูมีความเจริญงอกงามทางวิชาการ สามารถพ่ึงตนเองได้และน าความรู้
เหล่านี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ดังนั้น เรื่องการ
นิเทศการศึกษา จึงเป็นเรื่องส าคัญท่ีศึกษานิเทศก์ควรจะได้ศึกษาและท าความเข้าใจในหลักการ 
กระบวนการ และวิธีการของการนิเทศการศึกษาเพ่ือนามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
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เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของการนิเทศการศึกษาดีขึ้น จึงขอน าเอาความรู้เบื้องต้นของการนิเทศ
การศึกษามากล่าวถึงในรายละเอียดดังต่อไปนี้  

ควำมหมำยของกำรนิเทศกำรศึกษำ  
การนิเทศ (Supervision) แปลว่า การให้ความช่วยเหลือแนะน า หรือปรับปรุง ดังนั้น

การนิเทศการศึกษาก็น่าจะหมายถึงการให้ความช่วยเหลือแนะน า หรือปรับปรุงเก่ียวกับการศึกษา
โดยเฉพาะในโรงเรียน ได้มีผู้ให้ความหมายค าว่า การนิเทศการศึกษาไว้แตกต่างกันดังนี้  

สเปียร์ส (Spears) ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่จะ 
ท าให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของครู โดยการท างานร่วมกับบุคคลที่เก่ียวข้องกับ
การนี้เป็นกระบวนกระตุ้นความเจริญก้าวหน้าของครู และมุ่งหวังที่จะช่วยเหลือครูเพ่ือช่วยให้ครูได้
ช่วยตนเองได้  

กูด (Good) ได้ให้ความหมายของการนิเทศการศึกษาว่า เป็นความพยายามของผู้ท าหน้าที่
นิเทศท่ีจะช่วยในการให้ค าแนะน าแก่ครู หรือผู้อ่ืนที่ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้สามารถปรับปรุง 
การสอนของตนให้ดีขึ้นช่วยให้เกิดความเจริญงอกงามในด้านอาชีพ ช่วยพัฒนาความสามารถของครู  

แฮร์ริส (Harris) ได้กล่าวถึงความหมายของการนิเทศการศึกษาว่า หมายถึง สิ่งที่บุคลากร
ในโรงเรียนกระท าต่อบุคคลหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจะคงไว้หรือเปลี่ยนแปลงปรับปรุง
การด าเนินการเรียนการสอนในโรงเรียน มุ่งให้เกิดประสิทธิภาพในด้านการสอนเป็นส าคัญ  

มาคส์ และสทูปส์ (Marks and Stoops) ได้กล่าวถึงการนิเทศการศึกษาว่า คุณค่าของ
การนิเทศการศึกษาอยู่ที่การพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และ
ส่งผลสะท้อนไปถึงการพัฒนานักเรียนด้วย 

ชาญชัย อาจิณสมาจาร ได้ให้ค าจ ากัดความว่า การนิเทศการศึกษา คือกระบวนการ
สร้างสรรค์ ที่ไม่หยุดนิ่งในการให้ค าแนะน า และการชี้ช่องทางในลักษณะที่เป็นกันเองแก่ครูและนักเรียน 
เพ่ือการปรับปรุงตัวของเขาเองและสภาพการเรียนการสอนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทางการศึกษา 
ที่พึงประสงค์  

สันต์ ธรรมบ ารุง ได้ให้ความหมายว่า การนิเทศการศึกษา หมายถึง การช่วยเหลือ 
การแนะน าการชี้แจง การบริการ การปรับปรุงที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน ในการที่จะส่งเสริม 
ให้ครูปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้น  

ดังนั้น จึงอาจสรุปความหมายของการนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการพัฒนาครู 
เพ่ือให้ครูปรับปรุงและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือให้การจัดการศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้
การนิเทศการศึกษาจึงเป็นกระบวนการในการแนะน าช่วยเหลือครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการนิเทศนั้นอยู่บนหลักการของประชาธิปไตย ได้แก่ การเคารพซึ่งกันระหว่าง
ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ  

การนิเทศการศึกษาจัดขึ้นเพ่ือปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้นในการปรับปรุง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นี้จะส าเร็จได้ผลดีเพียงไรนั้น ย่อมข้ึนอยู่กับทักษะและความสามารถของ
ศึกษานิเทศก์ผู้ท างานร่วมกับครู ตลอดจนเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ที่ศึกษานิเทศก์น ามาใช้ในการนิเทศ
การศึกษาโดยให้ครูมีโอกาสค้นคว้างานที่จะต้องท าด้วยตนเอง เพ่ือให้เกิดความงอกงามขึ้นเมื่อได้เรียนรู้
และมีความเจริญงอกงามแล้วย่อมจะได้รู้จักปรับปรุงงานด้านการเรียนการสอนให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพ
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ยิ่งขึ้นการนิเทศการศึกษามิใช่เน้นการปรับปรุงตัวครู โดยเห็นว่าครูยังท าหน้าที่ไม่สมบูรณ์ในการสร้าง
ความเจริญงอกงามให้แก่ผู้เรียน หากแต่ให้ความส าคัญไปถึงนโยบายการศึกษา จุดประสงค์ของการให้
การศึกษา การพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรที่ใช้วัสดุอุปกรณ์การสอนและวิธีสอนของครู 
สิ่งแวดล้อมของครูและผู้เรียนในขณะที่เรียน ตลอดจนปัญหาด้านต่าง ๆ ในส่วนตัวครูและผู้เรียน  
ซึ่งสิ่งเหล่านี้อยู่ในขอบเขตการนิเทศการศึกษาทั้งสิ้น (อัญชลี ธรรมะวิธีกุล, 2553 : 13)  

กำรนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ หมายถึง การช่วยเหลือ แนะน า ส่งเสริมสนับสนุน รวมถึง
การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ทุกภาคส่วนมีความพึงพอใจ 
 กำรติดตำมกำรจัดกำรศึกษำ หมายถึง การติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานรวมทั้งปัญหาอาจเกิดข้ึนจากการด าเนินงานของสถานศึกษา เพ่ือจะหาแนวทางแก้ไข  
โดยยึดการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 
 กำรประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ หมายถึง การตีค่าผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาว่าอยู่ในระดับใดเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

5. ขอบเขตของกำรนิเทศ  
นิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบบริหาร 

และจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการนิเทศการศึกษาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ การวัตและการประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบดูแล
ช่วยเหลือให้แก่ครูและนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

6. บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดของศึกษำนิเทศก์  
6.1 งำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ทุกคนใน

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับงานวิชาการและงาน
นิเทศการศึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ดังนี้ 

1) งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  
จัดกระบวนการเรียนรู้ มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา 
พัฒนาการวัดและประเมินผล การศึกษา พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ  

2) การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพ่ือจัดท าเป็นเอกสาร คู่มือ และสื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
และเผยแพร่ ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน  

3) การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้สนใจทั่วไป  

4) การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผน 
การนิเทศ และการพัฒนางานวิชาการ  

5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
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6.2 งำนตำมขอบข่ำยภำรกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 3 เป็นกลุ่มงานที่ด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการพัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหาร
และจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐานส่งผลให้
ผู้เรียน ทั้งระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
การศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน
ให้ได้มาตรฐานศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการและวิเคราะห์ วิจัย ติดตามตรวจสอบ และประเมินผล 
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการนิเทศการศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัด  
การประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือครู และผู้เรียนในระดับสูง 
มีความสามารถในการวางแผนการนิเทศการศึกษา งานวิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การจัดการศึกษา และจัดท ารายงาน โดยแสดงให้เห็นว่า มีการวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้ใหม่ 
เพ่ือน าผลไปใช้ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง มีการถ่ายทอดและ
ได้รับการยอมรับ และมีการพัฒนาตน และพัฒนาวิชาชีพ มีเทคนิค ชั้นสูงในการนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล สามารถพัฒนานวัตกรรมการนิเทศการศึกษา จนเป็นแบบอย่างแก่วิชาชีพ ส่งผลให้ครู
และบุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร  
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มีวินัย
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

6.3 ภำรกิจ สำระควำมรู้ และลักษณะงำนที่ปฏิบัติ  
1) การนิเทศการศึกษา ได้แก่ หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการ และกระบวนการ

นิเทศ กลยุทธ์การนิเทศการศึกษา ในเรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสร้างทักษะ
ในการนิเทศ การใช้กลยุทธ์ในการนิเทศ การน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ การควบคุม และ
การประเมินเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศภายใน โดยสามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม 
ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาได้ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ การสอน และการบริหารการจัดการศึกษา ประสาน สนับสนุน และเผยแพร่
ผลงานด้านการนิเทศการศึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่างหลากหลาย  
ด้านความเป็นกัลยาณมิตร  

2) นโยบายและวางแผนการศึกษา ได้แก่ ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริบททาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทย ที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาติ และระดับต่าง ๆ 
การวิเคราะห์ และก าหนดนโยบายการศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและ
ประเมินนโยบายการศึกษา โดยสามารถให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผล 
เพ่ือจัดท านโยบายแผน และการติดตามประเมินผล ด้านการศึกษาให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการ
ก าหนดนโยบายและการวางแผนด าเนินงาน และการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ให้ค าแนะน า
ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่มุ่งให้เกิดผลดี คุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม  
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3) การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร การสร้างหลักสูตร
สถานศึกษา หลักการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา การวัดและการประเมินผล 
การจัดการศึกษาพิเศษ โดยสามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา สาธิต แนะน าครู ให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน 
ประเมินหลักสูตร และการน าหลักสูตรไปใช้  

4) การประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพ
การศึกษา มาตรฐานคุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
สามารถศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดท ามาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา โดยนิเทศ ก ากับ ติดตาม และ ประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ และการวางระบบการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และพร้อมรับการประเมินภายนอก  

5) การบริหารจัดการการศึกษา ได้แก่ หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา 
หลักการบริหารจัดการการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา โดยสามารถให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามเจตนารมณ์ของการนิเทศ การบริหารจัดการสถานศึกษา ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

6) การวิจัยทางการศึกษา ได้แก่ ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การน าผลการวิจัย
ไปใช้ โดยสามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการน ากระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหา และ
พัฒนาการเรียนการสอน ให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน ด าเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษา  

7) กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ได้แก่ กลวิธีการ
น าเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษา 
ค้นคว้า ฯลฯ การวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์ โดยสามารถเขียนเอกสารทางวิชาการ
ประเภทต่าง ๆ แนะน า และให้ค าปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่คุณครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา น าเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎีด้วย วิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสมต่อการเรียนรู้  

8) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ ส านักงานอัตโนมัติ โดยสามารถ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาตน และการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม ให้ค าปรึกษา แนะน า 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา  

9) คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับศึกษานิเทศก์ ได้แก่ คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
ศึกษานิเทศก์ จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance) โดยปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ มีหลักธรรมในการนิเทศ และ 
ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี 

7. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
ผู้ปฏิบัติมีแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา  

ในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ และสามารถด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาหลักสูตร กระบวนการ
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เรียนรู้ การวัดการประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือครู และ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เข้าใจในภาพรวมของงานที่จะต้องปฏิบัติ ตลอดจนสามารถน าไปปฏิบัติจริงได้ 
ขอบเขตหรือข้อจ ากัดของคู่มือ เนื่องจากการปฏิบัติงานในต าแหน่งศึกษานิเทศก์ในปัจจุบัน มีหน้าที่
ความรับผิดชอบที่หลากหลาย ล้วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มงาน และบุคลากรต่าง ๆ ในทุกด้าน ซึ่งคู่มือ 
การปฏิบัติงานต าแหน่งศึกษานิเทศก์ฉบับนี้ จะเน้นเฉพาะในส่วนที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้เกิด
ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ขององค์กรเท่านั้น 

8. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ (Responsibilities)  
8.1 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
8.2 จัดท าแผนการนิเทศการศึกษากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
8.3 จัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
8.4 รายงานผลการนิเทศกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

9. ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Procedure)  
9.1 การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ศึกษา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
  1) ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร 
และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่  
  2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาและจัดท าคู่มือปฏิบัติงานประจ าปี, แผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา, แผนการนิเทศการศึกษา, แผนปฏิบัติการฯ ประจ าปี กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา  

9.2 ประชุมวางแผนจัดท าคู่มือปฏิบัติงานประจ าปี, แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา, 
แผนการนิเทศการศึกษา, แผนปฏิบัติการฯ ประจ าปี กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
และการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาตามนโยบาย  

9.3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาและจัดท าคู่มือปฏิบัติงานประจ าปี, แผนพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษา, แผนการนิเทศการศึกษา, แผนปฏิบัติการฯ ประจ าปี กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา  

9.4 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนตามนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
โรงเรียนในสังกัด  

9.5 รวบรวมเอกสาร สรุปและรายงานผลนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานตามนโยบาย 

10. เอกสำรอ้ำงอิง (Reference Document)  
10.1 แผนปฏิบัติการงบประมาณประจ าปี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กาฬสินธุ์ เขต 3   
10.2 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
10.3 คู่มือแนวทางการนิเทศ  
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11. แบบฟอร์มที่ใช้ (Form)  
11.1 เครื่องมือนิเทศ  
11.2 คู่มือการปฏิบัติงาน  
11.3 แผนการนิเทศการศึกษา  
11.4 แผนปฏิบัติการนิเทศ  
11.5 รายงานผลการนิเทศ  

12. เอกสำรบันทึก (Record)  
12.1 แบบบันทึกการนิเทศ  
12.2 แบบนิเทศ 
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กำรปฏิบัติงำนตำมโครงสร้ำง 

กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
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แผนภูมิโครงสร้ำงกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

นายภัณฑ์รักษ์  พลตื้อ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 

 

นายมนตรี  จันทวงศ์ 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ ์เขต 3 

เขต 3 
 

นำยเจษฎำ  คะโยธำ 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
เขต 3 

 

นางสมจิตร  พิมพ์รส
ศึกษำนิเทศก ์

 

นายเสกสรรค์ มีสาระพันธ ์
ศึกษำนิเทศก ์

นางรัชนี  สุขสวัสดิ์
ศึกษำนิเทศก ์

 

นางเครือวัลย์  ชิณโสม

ศึกษำนิเทศก ์

 

น.ส.จิณฐัตา  วรรณเกษม
ศึกษำนิเทศก ์

 

นางเยาวลักษ์  ศิริลักษณ์  
ศึกษำนิเทศก ์

 

นายอภิรัฐ  เจาะจง
ศึกษำนิเทศก ์

 

นายตะวัน  ชาญวิริยะปรีดา
ศึกษำนิเทศก ์

 

นางสุชัญญา  เย้ืองกลาง
ศึกษำนิเทศก ์

 

นางสะใบแพร  มากต่าย
ศึกษำนิเทศก ์

 

น.ส.วิชชุดา  ตรีเนตร
ศึกษำนิเทศก ์
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ภำระงำนในหน้ำที่ในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำกำฬสินธุ์ เขต 3 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

นางสุชัญญา  เยื้องกลาง  
ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

ภาระงานในหน้าที ่

หน้าที่ นโยบาย พื้นที่รับผิดชอบ 

กลุ่มงาน : 
1. กลุ่มงำนนิเทศ ติดตำม 
และประเมินผลระบบบริหำร 
และกำรจัดกำรศึกษำ 
2. กลุ่มงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : 
1. วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
2. คณิตศำสตร์ 
3. สุขศึกษำและพลศึกษำ 
  

โครงการ : 
1. โครงกำรงำนศิลปหัตถกรรม 
2. โครงกำรจัดกำรเรียนรู้
วิทยำกำรค ำนวณ 
3. โครงกำรบ้ำนวิทยำศำสตร์
น้อย ประเทศไทย  
ระดับประถมศึกษำ 
4. โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนรู้เพศวิถีศึกษำและทักษะ
ชีวิต 
5. โครงกำรกำรประกวด 
รำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ.  
(OBEC AWARDS) 
6. โครงกำรขับเคลื่อนชุมชน
แห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ 
(PLC) 

กลุ่มสถานศึกษาแพรวาค าม่วง 
อ าเภอค าม่วง 

1) โรงเรียนชุมชนหนองยำงพิทยำคม 
2) โรงเรียนโคกเพิ่มพูนวิทยำ 
3) โรงเรียนสูงเนินวิทยำคม 
4) โรงเรียนบ้ำนหนองม่วง 
5) โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดรำษฎร์บ ำรุง 
6) โรงเรียนบ้ำนโนนศรีสวัสดิ์ 
7) โรงเรียนบ้ำนใหม่ชัยมงคล 
8) โรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย ์
9) โรงเรียนสะพำนหินวิทยำคม 
10) โรงเรียนนักธุรกิจ 
11) โรงเรียนชุมชนโพนพิทยำคม 
12) โรงเรียนบ้ำนค ำพิมูล 
13) โรงเรียนโป่งนกเปล้ำ 
14) โรงเรียนทุ่งคลองวิทยำ 
15) โรงเรียนค ำม่วงจรัสวิทย ์
16) โรงเรียนบ้ำนเก่ำเด่ือ 
17) โรงเรียนค ำเมยรำษฎร์พัฒนำ 
18) โรงเรียนบ้ำนนำบอน 
19) โรงเรียนบ้ำนโพนแพง 
20) โรงเรียนบ้ำนดินจี่  
21) โรงเรียนบ้ำนหนองสระพัง 
22) โรงเรียนบ้ำนโจดนำตำล 
23) โรงเรียนนำทันวิทยำ 
24) โรงเรียนบ้ำนโนนค้อ 
25) โรงเรียนบ้ำนนำไร่เดียว 
26) โรงเรียนบ้ำนดงสวนพัฒนำ 
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1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำน 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“พัฒนำตน พัฒนำคน พัฒนำงำน ท ำงำนระบบทีม เสริมแรงบันดำลใจสู่มืออำชีพ” 
 
พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนางานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
2. พัฒนางานในกลุ่มงาน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
3. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผลวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สุขศึกษาและพลศึกษา 
4. นิเทศให้ความช่วยเหลือกลุ่มสถานศึกษาที่รับผิดชอบ และโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ 
5. นิเทศให้ความช่วยเหลือการจัดกระบวนการเรียนรู้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
6. วิจัย และพัฒนาการนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
7. พัฒนางาน/โครงการตามนโยบาย สพฐ. และ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
8. รายงานผลการนิเทศการศึกษา 
 

2. เป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำน 
1. ผู้รับการนิเทศมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
2. มีรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
3. มีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4. ผลการด าเนินงานได้มาตรฐานตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 
 

3. กำรพัฒนำงำนในหน้ำที่ ปฏิบัติงานตามวงจรวิจัยปฏิบัติการ PAOR จนเกิดเป็นวิธีปฏิบัติ (Best 
Practice) 

 Plan (กำรวำงแผน) 
ศึกษาวิเคราะห์งานในบทบาทหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ งานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับงานวิชาการ และงานนิเทศการศึกษาเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน

ให้ได้มาตรฐาน ศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ และวิเคราะห์ วจิัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 12 มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษาเพ่ือให้
เกิดการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดข้ึน 
กับผู้รับการนิเทศ 

มาตรฐานที่ 3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้รับการนิเทศให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลต่อการพัฒนา 
อย่างเต็มตามศักยภาพ 
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มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการนิเทศให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 
มาตรฐานที่ 5 พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้น

เป็นล าดับ 
มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้รับการนิเทศ 
มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการนิเทศได้อย่างเป็นระบบ 
มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
มาตรฐานที่ 9 ร่วมพัฒนากับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ 
มาตรฐานที่ 10 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
มาตรฐานที่ 11 เป็นผู้น าและสร้างผู้น าทางวิชาการ 
มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์ 

 A : Action (กำรน ำสู่กำรปฏิบัติ) 
ใส่ใจฝึกปฏิบัติ : จัดท าแผนการนิเทศ จัดท าสื่อการนิเทศและเอกสารการนิเทศตามภารกิจ

สร้างรูปแบบพัฒนางานสู่วิธีปฏิบัติที่ดีให้กับตนเอง โดยยึดหลักการท างานทุกอย่างต้องเป็นระบบจบที่
การรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือสะท้อนผลการปฏิบัติงาน น ามาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องปฏิบัติการ
นิเทศติดตามและประเมินผลตามรูปแบบที่ก าหนด โดยใช้กระบวนการนิเทศภูไทโมเดล มีกระบวนการ
ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนแบบมีส่วนร่วม (Plan of Participation : P) – ศึกษานิเทศก์ 
1) ขั้นศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการจ าเป็น  
2) ขั้นวางแผนการนิเทศ  

ขั้นตอนที่ 2 สร้างองค์ความรู้ (Human of Knowledge : H) – ศึกษานิเทศก์ 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้มอบหมายงานและสร้างองค์ความรู้ก่อนการนิเทศ  

ขั้นตอนที่ 3 สร้างความเข้าใจตรงกัน (Understanding of Information : U) – 
บุคลากรทางการศึกษา 

- สร้างความตระหนักและเป้าหมายร่วมกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 
 

ขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติการนิเทศ (Take Action : T) – ศึกษานิเทศก์, ครูผู้สอน, นักเรียน 
Plan ขั้นปฏิบัติ ตรวจเอกสารการน าเสนอแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติใน 

ชั้นเรียน (PLC) 
Do ขั้นสังเกต สังเกตการสอน เยี่ยมชั้นเรียน Observation 
See ขั้นสะท้อนผล ประชุมสะท้อนผลจากการสังเกตการสอน   

ขั้นตอนที่ 5 ติดตาม การช่วยเหลือ แนะน า (Help and Support : H) – ศึกษานิเทศก์, 
ผู้บริหาร, ครูผู้สอน 

ก ากับ ติดตามให้ความช่วยเหลือ แนะน าผู้บริหาร สถานศึกษา และครูโดยการนิเทศ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

ขั้นตอนที่ 6 สะท้อนผล/สรุปผล/รายงานผลการนิเทศ (After Action Review : A) – 
ศึกษานิเทศก์ 
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ขั้นประเมินและรายงานผลการนิเทศ เพ่ือน าผลมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป 
ขั้นตอนที่ 7 สร้างแรงบันดาลใจ/พัฒนาอย่างยั่งยืน (Inspiration and Development : I) 

– ศึกษานิเทศก์, สถานศึกษา 
ขั้นการขยายผลต่อยอด และยกย่องเชิดชูเกียรติ  

 O : Observation (กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน) การสะท้อนผลการปฏิบัติ เป็นการ
ทบทวนหลังปฏิบัติการสังเกตการสอน และการปฏิบัติงาน ช่วยให้มองเห็นจุดแข็งและจุดอ่อน ทั้งใน
ส่วนของผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ โดยการประเมินความพึงพอใจ ถอดบทเรียนการปฏิบัติงาน ประเมินผล
การด าเนินงานตามภารกิจตามรูปแบบที่ก าหนด  

 R : Refection (กำรสะท้อนผลกำรปฏิบัติ) น าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาตาม
รูปแบบที่ก าหนดเป็นวงรอบของกระบวนการวิจัยปฏิบัติการจนเป็นนวัตกรรมที่สามารถน ามาเป็นวิธี
ปฏิบัติที่ดี 
 
4. ภำระงำนในหน้ำที ่

4.1 กำรปฏิบัติงำนตำมโครงสร้ำงกลุ่มงำนของกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ 

ด้วยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาได้แบ่งภาระงานเป็น 6 กลุ่มงาน 
ได้แก่ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มงานวัดและประเมินผล
การศึกษา กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลระบบการบริหารและการจัดการศึกษา กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา และกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัด
การศึกษา เพ่ือให้การบริหารจัดการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงมอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ปฏิบัติงานของกลุ่มงาน ในกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนี้  

นำงสุชัญญำ  เยื้องกลำง ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ต าแหน่งเลขที่ 21 ท าหน้าที่ นิเทศ 
ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

1. งานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
1.1 งานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
1.2 การส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน  
1.3 การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา  
1.4 การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
1.5 การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและ

การจัดการศึกษา  
1.6 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
1.7 การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
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1.8 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล  
1.9 การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ  
1.10 การนิเทศทางไกล  
1.11 การสนับสนุน ส่งเสริมและเผยแพร่การวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา

ระบบการบริหารและการจัดการศึกษา  
2. งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน  
2.1 ศึกษา วิเคราะห์ เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ทิศทาง แนวปฏิบัติ นโยบาย 

แผนงานยุทธศาสตร์  
2.2 ศึกษานโยบาย แผนงาน และยุทธศาสตร์ในพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร  

การพัฒนาและใช้หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพครูและผู้เรียนในสังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
2.3 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น  
2.4 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และติดตามการพัฒนาและประเมินผลการใช้หลักสูตร  

3. ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  

3.1 ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาโดยใช้ข้อมูลจากการนิเทศ การวิจัยและการประเมินผลการใช้หลักสูตร และการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน  

3.2 ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บรหิารสถานศึกษาและครูให้ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือ
พัฒนาและติดตามผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตร และท าวิจัยปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการสอน และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  

3.3 นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะน าผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนเพ่ือให้เกิดการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร การสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มี
คุณภาพ  

3.4 ติดตาม ประเมินผล วิจัยการใช้หลักสูตร การสอนและกระบวนเรียนรู้ของผู้เรียน  
3.5 ประเมินคุณภาพหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
3.6 น าผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาพ

คร ูและคุณภาพนักเรียนทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้งก าหนดยุทธศาสตร์
และนโยบายในการบริหารจัดการหลักสูตรของสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

3.7 วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  
3.8 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ 

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  

4.2 กำรปฏิบัติงำนนิเทศเพือ่พัฒนำหลักสูตรกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน  
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  

 ด้วยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที ่ประสาน ส่งเสริม 
สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
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การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้การดาเนินงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะนิเทศเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้  

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี คณิตศำสตร์ สุขศึกษำและพลศึกษำ 
มีหน้ำที่ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผลวิเคราะห์ วิจัย  

เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา และ 
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

4.3 กำรปฏิบัติงำนนิเทศโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
กำฬสินธุ์ เขต 3  
 กลุ่มสถำนศึกษำแพรวำค ำม่วง จ านวน 26 โรงเรียน ได้แก่ 

1) โรงเรียนชุมชนหนองยางพิทยาคม 
2) โรงเรียนโคกเพ่ิมพูนวิทยา 
3) โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 
4) โรงเรียนบ้านหนองม่วง 
5) โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บ ารุง 
6) โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ ์
7) โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล 
8) โรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์ 
9) โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม 
10) โรงเรียนนักธุรกิจ 
11) โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม 
12) โรงเรียนบ้านค าพิมูล 
13) โรงเรียนโป่งนกเปล้า 
14) โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา 
15) โรงเรียนค าม่วงจรัสวิทย์ 
16) โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ 
17) โรงเรียนค าเมยราษฎร์พัฒนา 
18) โรงเรียนบ้านนาบอน 
19) โรงเรียนบ้านโพนแพง 
20) โรงเรียนบ้านดินจี่  
21) โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 
22) โรงเรียนบ้านโจดนาตาล 
23) โรงเรียนนาทันวิทยา 
24) โรงเรียนบ้านโนนค้อ 
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25) โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 
26) โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา 

4.4 กำรปฏิบัติงำนโครงกำรตำมนโยบำยของ สพฐ. และเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีการด าเนินงานโครงการ

ตามนโยบายของ สพฐ. และเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การด าเนินการ
บรรลุผลตามนโยบายจึงแต่งตั้งศึกษานิเทศก์รับผิดชอบโครงการเพ่ือพัฒนาโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ดังนี้  

1. โครงการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ระดับภาค (ชาติ) 

2. โครงการการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 
3. โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 
4. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
5. โครงการการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
6. โครงการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
มีหน้ำที่ ด าเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และรายงานผลการด าเนินงาน

ระหว่างด าเนินการและหลังการด าเนินการเสร็จสิ้นโครงการ ต่อผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

4.5 กำรปฏิบัติงำนกรณีที่ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบงำนตำมค ำสั่งไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้  
นำงสุชัญญำ  เยื้องกลำง ไม่สามารถปฏิบัติราชการดังกล่าวได้ ให้บุคคลดังต่อไปนี้

รับผิดชอบและปฏิบัติราชการแทนตามล าดับ ดังนี้  
1. นางสมจิตร  พิมพ์รส  
2. นางสาวจิณัฐตา  วรรษเกษม 
3. นางสะใบแพร  มากต่าย 
4. นางสาววิชชุดา  ตรีเนตร 

4.6 ภำระงำนตำมค ำสั่งของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 
นำงสุชัญญำ  เยื้องกลำง ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ ต าแหน่ง

เลขที่ 21 ปฏิบัติหน้าที่งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบงาน/
โครงการ ดังนี้ 

1) งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 2) รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การบริหารและการจัดการศึกษา  

3) งานศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการวิเคราะห์ วิจัยทางการศึกษา 
 4) งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ 
 5) โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
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 6) โครงการรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
 7) การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ  
 8) การขับเคลื่อนโครงการแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 9) โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (ประถมศึกษา) 
 10) การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
 11) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 12) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 13) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา 
 14) งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอกและภายใน 
 15) งานนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนแพรวาค าม่วง 
อ าเภอค าม่วง 
 16) สรุปรายงานผลการด าเนินงานที่รับผิดชอบประจ าปี 
 17) งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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ภำคผนวก 
กระบวนกำรท ำงำนเชิงระบบ 
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Flow  Chart 
กระบวนกำรท ำงำนในขั้นตอนกำรท ำคู่มือกำรปฏิบตัิงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดรายละเอียดของคู่มือการปฏิบัติงาน 

จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เสนอ 

ผู้บังคับบัญชาในเบื้องต้น 

จัดพิมพ์คู่มือการปฏิบัติงาน  
และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 

ผู้เกี่ยวข้องสามารถท าความเข้าใจระยะเวลาและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของศึกษานิเทศก์ 

ตามคู่มือการปฏิบัติงาน 

ศึกษานิเทศก์ผู้ปฏิบัติงาน มีผลการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพและสามารถด าเนินการตาม

กระบวนการนิเทศได้อย่างต่อเนื่อง 
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Flow  Chart 
กระบวนกำรท ำงำนในขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของศกึษานิเทศก์ 

(การสร้างหลักสูตร ก าหนดโครงการการฝึกอบรม การบริหารโครงการ การประเมินและติดตามผล
โครงการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
กระบวนกำรท ำงำนในขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

(ด้านเอกสารและการโต้ตอบเอกสารตามคู่มือการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับหนังสือจาก สพฐ./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากงานธุรการ 

พิจารณา/กลั่นกรอง/จัดล าดับความส าคัญเร่งด่วน 

วางแผนการด าเนินงาน 

บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม 

แจ้งผู้ท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ 

 

รายงานผล 

ไม่เห็นชอบ 

ติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติ 

 

รวบรวมผลการปฏิบัติ 

 

เห็นชอบ 
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Flow  Chart 
กระบวนกำรขั้นตอนในกำรวำงแผนกำรนิเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

วิเคราะห์ภาระงาน/จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 

ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการของผู้รับการนิเทศ 

วางแผน/จัดท าแผน/ก าหนดวิธีการ/สร้างเครื่องมือการนิเทศ 

ด าเนินการนเิทศ 

ขั้นตอนการนิเทศ 

ศึกษานิเทศก์ เครื่องมือ ครูผู้สอน นักเรียน 

สะท้อนผลการนิเทศให้ผู้รับการนิเทศ 

สรุป รายงาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการนิเทศ 

ประเมินผลการนิเทศ 
 

ไม่บรรลุผล 

บรรลุผล 

ปรับปรุง/พัฒนา 

ผู้บริหาร 

วางแผนการนิเทศ 
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เอกสำรอ้ำงอิง 
 

1. คู่มือปฏิบัติงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานคณะกรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.  

2. คู่มือปฏิบัติงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3. 
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ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 3 
ที่ 134/2565 

เรื่อง  มอบหมายงานให้บุคลากรรับผิดชอบงานและปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

_________________ 
 

  เพ่ือให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ก ำรศึกษำ

ประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำง

รำชกำร.จึงยกเลิกค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 ดังนี้ 

    1. ค ำสั่งที่ 297/2563 เรื่องมอบหมำยงำนให้บุคลำกรที่รับผิดชอบงำนและปฏิบัติหน้ำที่

ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3  

    2. ค ำสั่งที่ 63/2563 เรื่องมอบหมำยงำนในหน้ำที่ให้รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำปฏิบัติและรับผิดชอบ  

    3. ค ำสั่ง 279/2563 เรื่องมอบหมำยงำนให้บุคลำกรที่รับผิดชอบงำนและปฏิบัติหน้ำที่

ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3  

    4. ค ำสั่ง 247/2564 เรื่องมอบหมำยงำนให้บุคลำกรที่รับผิดชอบงำนและปฏิบัติหน้ำที่

ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3  

    อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 37 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร

กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2556 และแก้ไขเพ่ิมเติม จึงมอบหมำยงำนให้บุคลำกรรับผิดชอบและ

ปฏิบัติหน้ำที่ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 ตำมค ำสั่งนี้แทน ดังนี้ 

1. นายภณัฑ์รักษ์  พลตื้อ  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 

เขต 3 วิทยฐำนะผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเชี่ยวชำญ  

2. นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาฬสินธุ์ เขต 3 วิทยฐำนะรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำช ำนำญกำร ให้มีหน้ำที่และ

ควำมรับผิดชอบ ดังนี้  
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 1) ปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เป็นผู้บังคับบัญชำ

ข้ำรำชกำรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำรองจำกผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กรณี

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้หรือไปรำชกำร  

ให้เป็นผู้รักษำรำชกำรแทน ล ำดับที่ 1 

 2) ปฏิบัติรำชกำรแทน พิจำรณำวินิจฉัยสั่งกำรในกำรก ำกับ ดูแล ติดตำม เร่งรัดกำร

ปฏิบัติงำน ให้ควำมเห็นชอบกำรอนุมัติไปรำชกำร กำรเห็นชอบกำรลำของบุคลำกรในส่วนที่เก่ียวข้อง

ของกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์  ยกเว้นกำรลงนำมหนังสือรำชกำรที่ส่งไปยังส่วนรำชกำรอ่ืน

ที่ไม่ใช่สถำนศึกษำ ในสังกัด และกำรอนุญำต กำรอนุมัติในหน้ำที่ของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำท่ีระเบียบ กฎหมำยก ำหนดไว้เป็นกำรเฉพำะและหรือห้ำมมิให้มอบอ ำนำจไว้ 

 3) กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้หรือไปรำชกำรให้น ำเสนอผู้อ ำนวยกำร

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 หรือผู้รักษำรำชกำรแทนเป็นผู้พิจำรณำ 

สั่งกำร 

 4) ปฏิบัติรำชกำรแทน นางวิภา  สายรัตน์ ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 กรณนีางวิภา  สายรัตน์ ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำร

ได้หรือไปรำชกำร  

 5) รับผิดชอบปฏิบัติงำนเชิงพ้ืนที่ประจ ำกลุ่มโรงเรียนกุฉินำรำยณ์  กลุ่มโรงเรียนล ำพะยัง

นำรำยณ์ และกลุ่มโรงเรียนบูรพำนำรำยณ์    

 6) ปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ 

เขต 3 ได้มอบหมำย  

3. นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงค์ ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาฬสินธุ์ เขต 3 วิทยฐำนะรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ ให้มีหน้ำที่

และควำมรับผิดชอบ ดังนี้  

 1) ปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เป็นผู้บังคับบัญชำ

ข้ำรำชกำร ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำรองจำกผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กรณี

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้หรือไปรำชกำร  

ให้เป็นผู้รักษำรำชกำรแทน ล ำดับที่ 2 

 2) ปฏิบัติรำชกำร พิจำรณำวินิจฉัยสั่งกำรในกำรก ำกับ ดูแล ติดตำม เร่งรัดกำรปฏิบัติงำน

ให้ควำมเห็นชอบกำรอนุมัติไปรำชกำร กำรเห็นชอบกำรลำของบุคลำกรในส่วนที่เกี่ยวข้องของกลุ่ม

นโยบำยและแผน และกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ยกเว้นกำรลงนำมหนังสือรำชกำรที่ส่งไปยังส่วน
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รำชกำรอ่ืนที่ไม่ใช่สถำนศึกษำในสังกัด และกำรอนุญำต กำรอนุมัติในหน้ำที่ของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ระเบียบ กฎหมำยก ำหนดไว้เป็นกำรเฉพำะและหรือห้ำมมิให้มอบอ ำนำจไว้ 

 3) กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้หรือไปรำชกำรให้น ำเสนอผู้อ ำนวยกำร

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 หรือผู้รักษำรำชกำรแทนเป็นผู้พิจำรณำสั่งกำร 

 4) ปฏิบัติรำชกำรแทน นำยมนตรี  จันทวงศ์  ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 กรณี นำยมนตรี  จันทวงศ์ ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติ

รำชกำรได้หรือไปรำชกำร  

 5) รับผิดชอบปฏิบัติงำนเชิงพ้ืนที่ประจ ำกลุ่มโรงเรียนเมืองสำมอ่ำง กลุ่มโรงเรียนเสรีไทย

นำคู และกลุ่มโรงเรียนเมิงเขำวง  

 6) ปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ 

เขต 3 ได้มอบหมำย 

4. นางวิภา  สายรัตน์ ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  

เขต 3 วิทยฐำนะ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ ให้มีหน้ำที่และ

ควำมรับผิดชอบ ดังนี้  

 1) ปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เป็นผู้บังคับบัญชำ

ข้ำรำชกำรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำรองจำกผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กรณี

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้หรือไปรำชกำร  

ให้เป็นผู้รักษำรำชกำรแทน ล ำดับที่ 3 

 2) อนุมัติกำรเบิกจ่ำยเงินในบัตรอนุมัติอิเล็กทรอนิกส์ (P2) แทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3  

 3) ปฏิบัติรำชกำรแทน พิจำรณำวินิจฉัยสั่งกำรในกำรก ำกับ ดูแล ติดตำม เร่งรัด                   

กำรปฏิบัติงำน ให้ควำมเห็นชอบกำรอนุมัติไปรำชกำร กำรเห็นชอบกำรลำของบุคลำกรในส่วนที่

เกี่ยวข้องของกลุ่มอ ำนวยกำรและกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ยกเว้นกำรลงนำมหนังสือรำชกำรที่ส่งไปยังส่วน

รำชกำรอ่ืนที่ไม่ใช่สถำนศึกษำในสังกัด และกำรอนุญำต กำรอนุมัติในหน้ำที่ของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ระเบียบกฎหมำยก ำหนดไว้เป็นกำรเฉพำะและหรือห้ำมมิให้มอบอ ำนำจไว้ 

 4) กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้หรือไปรำชกำรให้น ำเสนอผู้อ ำนวยกำร

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๓ หรือผู้รักษำรำชกำรแทนเป็นผู้พิจำรณำสั่งกำร 
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 5) ปฏิบัติรำชกำรแทน นำยปิยพงศ์  สุ่มมำตย์  ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3  กรณี นำยปิยพงศ์  สุ่มมำตย์  ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถ

ปฏิบัติรำชกำรได้หรือไปรำชกำร  

 6) รับผิดชอบปฏิบัติงำนเชิงพ้ืนที่ประจ ำกลุ่มโรงเรียนแพรวำค ำม่วง 

 7) ปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ 

เขต 3 ได้มอบหมำย  

5. นายมนตรี จันทวงศ์ ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาฬสินธุ์ เขต 3 วิทยฐำนะ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ  

ให้มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้  

 1) ปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เป็นผู้บังคับบัญชำ

ข้ำรำชกำรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำรองจำกผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กรณี

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้หรือไปรำชกำร  

ให้เป็นผู้รักษำรำชกำรแทน ล ำดับที่ 4 

 2) ปฏิบัติรำชกำรแทน พิจำรณำวินิจฉัยสั่งกำรในกำรก ำกับ ดูแล ติดตำม เร่งรัดกำร

ปฏิบัติงำน ให้ควำมเห็นชอบกำรอนุมัติไปรำชกำร กำรเห็นชอบกำรลำของบุคลำกรในส่วนที่เก่ียวข้อง

ของกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

และกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร ยกเว้นกำรลงนำมหนังสือ

รำชกำรที่ส่งไปยังส่วนรำชกำรอ่ืนที่ไม่ใช่สถำนศึกษำในสังกัด และกำรอนุญำต กำรอนุมัติในหน้ำที่ของ

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ระเบียบ กฎหมำยก ำหนดไว้เป็นกำรเฉพำะและหรือ 

ห้ำมมิให้มอบอ ำนำจไว้ 

 3) กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้หรือไปรำชกำรให้น ำเสนอผู้อ ำนวยกำร

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๓ หรือผู้รักษำรำชกำรแทนเป็นผู้พิจำรณำ 

สั่งกำร 

 4) ปฏิบัติรำชกำรแทน นำยชัยณรงค์  ฤทธิ์วงค์  ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 กรณี นำยชัยณรงค์  ฤทธิ์วงค์  ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถ

ปฏิบัติรำชกำรได้หรือไปรำชกำร  

 5) รับผิดชอบปฏิบัติงำนเชิงพ้ืนที่ประจ ำกลุ่มโรงเรียนอ ำเภอนำมน กลุ่มโรงเรียนสมเด็จ 

และกลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพำน   
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 6) ปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ 

เขต 3 ได้มอบหมำย  

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
นายเจษฎา  คะโยธา ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ 27 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 มีหน้ำที่ ก ำกับ ดูแลและส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนของศึกษำนิเทศก์ 

และเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ทุกงำนและงำนอ่ืน ๆ ตำมที่

ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยตำมกฎหมำย ระเบียบและแบบแผนของทำง

รำชกำร ดังนี้ 

 1) งำนประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หลักสูตร

กำรศึกษำระดับก่อน  ประถมศึกษำและหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ 

 2) งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำหลักสูตรกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 

 3) งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับกำรวัดและกำรประเมินผล

กำรศึกษำ 

 4) งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำรวมทั้ง

ประเมิน ติดตำม ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 

 5) งำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 6) งำนนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนเมืองกุฉินำรำยณ์ และก ำกับติดตำม

กลุ่มโรงเรียนทั้ง 10 กลุ่มโรงเรียน 

 7) งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำ ส่งเสริมและพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทำงกำรศึกษำ 

 8) งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำ 

 9) กำรปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมำย 

 10) งำนอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 
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1. งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์ วิจัย  

เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  

 1.1 นางสาวจิณัฐตา วรรณเกษม ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

ต ำแหน่งเลขที่ 33 ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำงำนประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำ

ขั้นพ้ืนฐำน งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียนและปฏิบัติ

หน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ คนที่ 2 เมื่อผู้อ ำนวยกำร

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำไม่อยู่หรือไปรำชกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน/

โครงกำร ดังนี้ 

  1) งำนประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และ 

งำนศึกษำวิเครำะห์วิจัย เพ่ือพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 

   1.1) งำนให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรวิจัยและกำรนิเทศกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อปรับปรุง

คุณภำพกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนตำมหลักสูตรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 

   1.2) งำนประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ 

ขั้นพ้ืนฐำน 

   1.3) งำนศึกษำค้นคว้ำ ทำงวิชำกำรและกำรวิเครำะห์ กำรวิจัย เพ่ือพัฒนำหลักสูตร 

      1.4) งำนศึกษำค้นคว้ำ กำรวิเครำะห์ กำรวิจัย เพื่อพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำร

เรียนรู้ของผู้เรียน 

  2) งำนพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

  3) งำนพัฒนำและส่งเสริมควำมสำมำรถทำงวิทยำศำสตร์ระดับประถมศึกษำและ

มัธยมศึกษำตอนต้น 

  4) โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ระดับ

ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำตอนต้น 

  5) กำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษำและ

มัธยมศึกษำตอนต้น 

  6) โครงกำรลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้  

  7) งำนพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่น/หลักสูตรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

  8) โรงเรียนคุณภำพของชุมชน 

  9) โครงกำรศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

  10) งำนพัฒนำจุดเน้นพัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมนโยบำยปฏิรูปกำรศึกษำ  
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  11) งำนนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเสรีไทยนำคู 

  12) สรุป รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนที่รับผิดชอบประจ ำปี 

  13) งำนอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 

 1.2 นางสะใบแพร มากต่าย ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการ ต ำแหน่ง

เลขที่ 23 ปฏิบัติหน้ำที่ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  

งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน มีหน้ำที่รับผิดชอบ

งำน/โครงกำร ดังนี้ 

  1) งำนประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และงำน

ศึกษำวิเครำะห์วิจัย เพ่ือพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 

   1.1) งำนให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรวิจัยและกำรนิเทศกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อปรับปรุง

คุณภำพกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนตำมหลักสูตรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 

   1.2) งำนประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ 

ขั้นพ้ืนฐำน 

   1.3) งำนศึกษำค้นคว้ำ ทำงวิชำกำรและกำรวิเครำะห์ กำรวิจัย เพ่ือพัฒนำหลักสูตร 

      1.4) งำนศึกษำค้นคว้ำ กำรวิเครำะห์ กำรวิจัย เพื่อพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำร

เรียนรู้ของผู้เรียน 

  2) งำนพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

  3) โครงกำรลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้  

  4) งำนพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่น/หลักสูตรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

  5) โครงกำรโรงเรียน CONNEXT ED 

  6) โครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 

  7) หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 

  8) โครงกำรศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

  9) งำนพัฒนำจุดเน้นพัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมนโยบำยปฏิรูปกำรศึกษำ  

  10) งำนนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเมืองสำมอ่ำง 

  11) สรุป รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนที่รับผิดชอบประจ ำปี 

  12) งำนอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 
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2. งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล

การจัดการศึกษา 

 2.1 นางเยาวลักษณ์ ศิริรักษ์ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 

ต ำแหน่งเลขท่ี 34 ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำงำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบและประเมิน

เกี่ยวกับกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน/โครงกำร ดังนี้ 

  1) งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับกำรวัดและประเมินผล

กำรศึกษำ 

   1.1) งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับกำรวัดและ

ประเมินผลระดับชั้นเรียนและสถำนศึกษำ 

   1.2) งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับกำรวัดและ

ประเมินผลระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

      1.3) งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับกำรวัดและ

ประเมินผลระดับชำติ ระดับนำนำชำติ 

      1.4) งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผล 

กำรเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำในกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน 

      1.5) งำนศึกษำค้นคว้ำทำงวิชำกำรและกำรวิเครำะห์ วิจัยทำงกำรศึกษำ 

  2) งำนส่งเสริม พัฒนำเครื่องมือวัดผลและประเมินผลกำรศึกษำ ตำมแนวทำงกำร

ทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน  (O-NET) และคลังข้อสอบ 

  3) งำนประเมินคุณภำพกำรศึกษำ กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน  

(O-NET) และระบบข้อมูลคุณภำพกำรศึกษำ O-NET 

  4) งำนส่งเสริมกำรพัฒนำเครื่องมือวัดและประเมินผลกำรศึกษำ ตำมแนวทำงกำร

ประเมินผลนักเรียนระดับนำนำชำติ PISA  

  5) งำนประเมินคุณภำพกำรศึกษำ และระบบข้อมูลคุณภำพ กำรประเมินผลนักเรียนระดับ

นำนำชำติ PISA  

  6) งำนส่งเสริม พัฒนำ เครื่องมือวัดและประเมินผลกำรศึกษำ ตำมแนวทำงกำรประเมิน

คุณภำพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 (NT)  

  7) งำนส่งเสริม พัฒนำ เครื่องมือวัดและประเมินผลกำรศึกษำ ตำมแนวทำงกำรประเมิน

ควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ (Reading Test : RT)  
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  8) งำนสำรสนเทศด้ำนกำรวัดผลและประเมินผลทำงกำรศึกษำ โปรแกรมระบบบริหำร

จัดกำรผลกำรเรียน โปรแกรมบริหำรจัดกำรผลกำรเรียน School MIS 

  9) งำนพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ภำษำอังกฤษ 

  10) งำนพัฒนำและส่งเสริมกำรเรียนรู้ และควำมสำมำรถทำงด้ำนศิลปะ และภำษำอังกฤษ 

  11) งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย เกี่ยวกับกำรพัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ ระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ และโครงกำรที่เกี่ยวข้อง 

  12) งำนพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ กลุ่มสำระ

กำรเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ และโครงกำรที่เกี่ยวข้อง 

  13) กำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก 

  14) โครงกำรBBL มอนเตสเซอรี่ปฐมวัยและประถมศึกษำ 

  15) โครงกำรศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

  16) งำนนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนล ำพะยังนำรำยณ์ 

  17) สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนที่รับผิดชอบประจ ำปี 

  18) งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 
 

 2.2 นายอภิรัฐ เจาะจง ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ ต าแหน่ง
เลขที่ 25 ปฏิบัติหน้ำที่ งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับกำรวัดและ
ประเมินผล มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน/โครงกำร ดังนี้ 
  1) งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับกำรวัดและ

ประเมินผลกำรศึกษำ 

   1.1) งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับกำรวัดและ

ประเมินผลระดับชั้นเรียนและสถำนศึกษำ 

   1.2)  งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับกำรวัด 

และประเมินผลระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

   1.3) งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับกำรวัด  

และประเมินผลระดับชำติ 

   1.4) งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผล 

กำรเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำในกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน 

   1.5) งำนศึกษำค้นคว้ำทำงวิชำกำรและกำรวิเครำะห์ วิจัยทำงกำรศึกษำ 
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  2) งำนส่งเสริมกำรพัฒนำเครื่องมือวัดและประเมินผลกำรศึกษำควำมสำมำรถด้ำนกำร

อ่ำนออกของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 (Reading Test : RT) และระบบข้อมูลคุณภำพกำรศึกษำ 

  3) งำนประเมินคุณภำพกำรศึกษำควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียนชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 1 (Reading Test : RT) และระบบข้อมูลคุณภำพกำรศึกษำ  

  4) งำนส่งเสริมกำรพัฒนำเครื่องมือวัดผลและประเมินผลกำรศึกษำ (National Test: NT)  

  5) งำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือกำรประกันคุณภำพผู้เรียน   

กำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test: NT)  

  6) งำนส่งเสริมกำรพัฒนำเครื่องมือวัดผลและประเมินผลกำรศึกษำข้อสอบมำตรฐำน

ปลำยปี 

  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 

3. งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมิน ติดตาม

และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

  3.1 นายเสกสรรค์ มีสารพันธ์ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 

ต ำแหน่งเลขท่ี 35 ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำงำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำรวมทั้งประเมิน ติดตำมและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ กำรประกันคุณภำพภำยใน

สถำนศึกษำ ประสำนก ำกับติดตำมงำนกำรประกันคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำ และปฏิบัติหน้ำที่

แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ คนที่ 1 เมื่อผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม

นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำไม่อยู่หรือไปรำชกำรมีหน้ำที่รับผิดชอบงำน/โครงกำร 

ดังนี้ 
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  1) ศึกษำ วิจัย พัฒนำ ระบบหลักเกณฑ์ วิธีกำร กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของ

สถำนศึกษำ ตลอดจนระเบียบที่เก่ียวข้องกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประเมิน ติดตำมและ

ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ   

  2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำมีควำมตระหนัก มีควำมรู้และควำมเข้ำใจ

เกี่ยวกับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

  3) ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัด สร้ำง ระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ โดยมี

หลักกำรและแนวคิดอยู่บนพื้นฐำนกำรปรับปรุงพัฒนำ 

  4) กำรนิเทศ ติดตำม และตรวจสอบกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

  5) ประสำนงำนกำรประเมินผลและติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำและกำรประกัน

คุณภำพภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 

  6) กำรวิจัย ส่งเสริม พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

  7) งำนศึกษำค้นคว้ำทำงวิชำกำรและกำรวิเครำะห์ วิจัยทำงกำรศึกษำ   

  8) งำนส่งเสริมและพัฒนำกำรกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์

ระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำตอนต้น 

  9) งำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (ลูกเสือ ยุวกำชำด) 

  10) งำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเรียนกำรสอนโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ 

  11) งำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (แนะแนว) และ

อำชีพ 

  12) โครงกำรศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

  13) งำนนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียน 

เมืองกุฉินำรำยณ์ 

  14) สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนที่รับผิดชอบประจ ำปี 

  15) งำนส่งเสริมและพัฒนำกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษำ(STEM 

Education) 

  16) งำนอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 

  3.2 นางเครือวัลย์ ชิณโสม ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 

ต าแหน่งเลขท่ี 17 ปฏิบัติหน้ำที่ งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำรวมทั้งประเมิน ติดตำมและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน/

โครงกำร ดังนี้ 
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  1) กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำ และกำรติดตำม ตรวจสอบคุณภำพ

กำรศึกษำ 

  2) งำนประสำนงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกและภำยใน 

  3) กำรวิจัย ส่งเสริม พัฒนำคุณภำพ มำตรฐำนกำรศึกษำ 

  4) งำนศึกษำค้นคว้ำทำงวิชำกำรและกำรวิเครำะห์ วิจัยทำงกำรศึกษำ  

  5) งำนพัฒนำกระบวนกำรเรียน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

  6) งำนส่งเสริมและพัฒนำกำรกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกำรเรียนรู้กลุ่มสำระ

กำรเรียนรู้ภำษำไทย 

  7) กำรก ำกับติดตำมกำรรำยงำนข้อมูลกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน กำรอ่ำน 

เขียนในระบบ e-mes 

  8) โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยระดับ

ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำตอนต้น 

  9) งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำกลุ่มสำระภำษำไทย 

  10) โครงกำรส่งเสริมรักกำรอ่ำน ตำมรอยพระจริยวัตร กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ

ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  

  11) โครงกำรรักษ์ภำษำไทย เนื่องในสัปดำห์วันภำษำไทยแห่งชำติ 

  12) โครงกำรห้องสมุดโรงเรียน  ห้องสมุดมีชีวิต  

  13) โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัยเพ่ือแก้ปัญหำกำรอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้ 

  14) งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

  15) โครงกำรศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

  16) งำนนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนบูรพำนำรำยณ์ 

  17) สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนที่รับผิดชอบประจ ำปี 

  18) งำนอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 

4. งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 4.1 นางสมจิตร  พิมพ์รส ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ ต ำแหน่ง

เลขที่ 36 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ และมีหน้ำที่

รับผิดชอบงำน/โครงกำร ดังนี้ 

  1) งำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

  2) งำนส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรนิเทศและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 
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  3) งำนส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ำยกำรนิเทศของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ 

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและชุมชน 

  4) งำนนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

  5) งำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัยและกำรพัฒนำกำรนิเทศกำรบริหำรและกำรจัด

กำรศึกษำ 

  6) งำนศึกษำค้นคว้ำทำงวิชำกำรและกำรวิเครำะห์ วิจัยทำงกำรศึกษำ 

  7) งำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัยและกำรพัฒนำสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ 

และวัฒนธรรม   

  8) โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคม

ศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม   

  9)  โครงกำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ 

  10) โครงกำรอำเซียนศึกษำ/โครงกำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ประชำธิปไตย 

  11) โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม 

  12) โครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ 

  13) โครงกำรสหกรณ์โรงเรียน  

  14) โครงกำรศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

  15) งำนนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเมิงเขำวง 

  16) สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนที่รับผิดชอบประจ ำปี 

  17) งำนอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 

 4.2 นางสุชัญญา  เยื้องกลาง ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 

ต ำแหน่งเลขท่ี 21 ปฏิบัติหน้ำที่งำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ มีหน้ำที่รับผิดชอบ

งำน/โครงกำร ดังนี้ 

  1) งำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

  2) รวบรวม ประมวล วิเครำะห์ข้อมูลจำกเครื่องมือกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล

กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ  

  3) งำนศึกษำค้นคว้ำทำงวิชำกำรและกำรวิเครำะห์ วิจัยทำงกำรศึกษำ 

  4) งำนพัฒนำระบบข้อมูล และสำรสนเทศ 

  5) โครงกำรศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

  6) โครงกำรรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) 
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  7) กำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ Coding 

  8) กำรขับเคลื่อนโครงกำรชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) 

  9) โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย (ระดับประถมศึกษำ) 

  10) กำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิต 

  11) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ พลศึกษำ 

  12) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

  13) งำนประสำนงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกและภำยใน 

  14) งำนนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนแพรวำค ำม่วง 

  15)  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนที่รับผิดชอบประจ ำปี 

  16)  งำนอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 

5. งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 5.1 นายตะวัน  ชาญวิริยะปรีดา ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 

ต ำแหน่งเลขท่ี 19  ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำงำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำ ส่งเสริมและพัฒนำสื่อ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน/โครงกำร ดังนี้ 

  1) งำนส่งเสริม พัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 

  2) งำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัยกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำร

ศึกษำ 

  3) งำนนิเทศ ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทำงกำรศึกษำ 

  4) งำนจัดท ำ  ปรับปรุงและพัฒนำ  Website  ของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล

กำรจัดกำรศึกษำ 

  5) วิจัยเพื่อพัฒนำสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำให้สอดคล้องกับ

ควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ 

  6) ส่งเสริมและพัฒนำครู ผู้บริหำรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำสื่อนวัตกรรม

และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ                                      

  7) นิเทศ ติดตำม ให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรศึกษำวิเครำะห์ วิจัย พัฒนำสื่อนวัตกรรม 

และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ ได้มีโอกำสแลกเปลี่ยนผลกำรวิเครำะห์ วิจัย  และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม 

และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 

  8) งำนนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพำน 
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  9) งำนข้อมูลสำรสนเทศกลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทำงกำรศึกษำ 

  10) งำนบริกำรสื่อและนวัตกรรมแก่โรงเรียน 

  11) โครงกำรโรงเรียนสุจริต 

  12) งำนส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 

  13) งำนศูนย์สื่อ และคลังนวัตกรรม 

  14) โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ DLIT/DLTV 

  15) ศูนย์เฉพำะกิจ COVID – 19 

  16) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 

  17) โครงกำรศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

  18) สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนที่รับผิดชอบประจ ำปี 

  19) โครงกำรโรงเรียนร่วมทดลองกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ผ่ำนระบบ 

Conference 

  20) ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
      

6. งานเลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่

การศึกษา 

 6.1 นางรัชนี  สุขสวัสดิ์ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ ต ำแหน่ง

เลขที่ 31 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำนเลขำนุกำร คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

กำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ งำนส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำระดับก่อน

ประถมศึกษำ (หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560) มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน/โครงกำร ดังนี้ 

  1) งำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรวำงแผน ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

กำรศึกษำ(ก.ต.ป.น.) 

   1.1) งำนวำงแผน ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 

   1.2) งำนติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ และสรุปรำยงำนผล

กำรด ำเนินงำนของ ก.ต.ป.น. 

   1.3) งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 

(ก.ต.ป.น.) 



40 
 

  2) งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำหลักสูตรกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้

กำรศึกษำปฐมวัย 

  3) งำนส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำ 

(หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560)  

  4)  งำนพัฒนำกำรศึกษำปฐมวัย 

  5) โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย (ระดับปฐมวัย) 

  6) โครงกำรโรงเรียนศูนย์ต้นแบบ/โรงเรียนศูนย์ต้นแบบเครือข่ำยฯ/ โรงเรียนต้นแบบ

สนำมเด็กเล่นตำมหลักกำรพัฒนำสมอง  BBL :  เล่นตำมรอยพระยุคลบำท 

  7) โครงกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำกระบวนกำรคิดส ำหรับเด็กปฐมวัย 

  8) งำนประสำนระหว่ำงกลุ่มต่ำงๆ ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

  9) โครงกำรศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

  10) งำนนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนสมเด็จ  

  11) สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนที่รับผิดชอบประจ ำปี 

  12) งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 

7. กลุ่มงานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม) 

 7.1 นางสาววิชชุดา ตรีเนตร ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ ต ำแหน่งเลขที่ 

24 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำนกำรศึกษำพิเศษ (กำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนรวม) งำนส่งเสริม สนับสนุน

และพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน/โครงกำร ดังนี้ 

1) งำนจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ 
แผนกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

2) งำน ศึกษำ วิเครำะห์ และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร และกำรจัด
กำรศึกษำ  

3) งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำหลักสูตรกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้
นักเรียนพิกำรเรียนรวม 

4) งำนส่งเสริมควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำ โรงเรียนที่จัดกำรศึกษำ
ส ำหรับนักเรียนพิกำรเรียนรวม 

5) งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับกำรวัดและ
ประเมินผลกำรศึกษำส ำหรับนักเรียนพิกำรเรียนรวม 



41 
 

6) งำนส่งเสริม วิจัย พัฒนำ มำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
รวมทั้งประเมิน ติดตำม และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำส ำหรับนักเรียนพิกำรเรียนรวม 

7) งำนนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับนักเรียนพิกำรเรียนรวม 
8) งำนประสำนเครือข่ำยพัฒนำโรงเรียนในสังกัดที่จัดกำรศึกษำเรียนรวมกับหน่วยงำน 

ที่เก่ียวข้อง 
9) โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเรียนรวม 
10) งำนดูแลระบบสำรสนเทศกำรศึกษำและกำรศึกษำสงเครำะห์ Special Education 

Technology (SET) 
11) งำนพัฒนำกระบวนกำรเรียน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
12) กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

(ภำษำอังกฤษ) 
13) กำรพัฒนำครูภำษำอังกฤษเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแนวกำรสอน

ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร 
14) โครงกำรกำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ 
15) งำนนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ กำรน้อมน ำหลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในสถำนศึกษำ 
16) โครงกำรศิลปหัตถกรรมนักเรียน/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ/งำน

กำรศึกษำพิเศษ 
17) งำนนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนบูรพำนำรำยณ์ 
18) สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนที่รับผิดชอบประจ ำปี 
19) งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 

8. งานธุรการ 

 8.1 นางสาวพิชชานันท์  นุ่มด้วง  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  ปฏิบัติหน้ำที่งำนธุรกำร 

งำนสำรบรรณกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน ดังนี้ 

  1) พิมพ์หนังสือรำชกำรของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำให้

ถูกต้องตำมระเบียบว่ำด้วยงำนสำรบรรณ (หนังสือภำยใน หนังสือภำยใน ค ำสั่ง ประกำศ เกียรติบัตร 

ฯลฯ)  

  2) งำนประสำนกำรประชุม กำรเบิกจ่ำยวัสดุ กำรจัดสรรเอกสำร สิ่งพิมพ์ของกลุ่มนิเทศ

ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
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  3) พิจำรณำตรวจสอบควำมถูกต้องของหนังสือรำชกำร บันทึกของเจ้ำหน้ำที่ ตลอดจน

ให้ควำมเห็นถูกต้องตำมระเบียบว่ำด้วยงำนสำรบรรณ  กฎหมำยข้อบังคับ หนังสือสั่งกำรที่เก่ียวข้อง 

  4) ประสำนงำนกับกลุ่มงำนอ่ืนในส ำนักงำน หน่วยงำนและสถำนศึกษำในงำนธุรกำร  

ที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรงำนของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

  5) ศึกษำ วิเครำะห์ สภำพของกลุ่ม และออกแบบระบบงำนสำรบรรณให้เหมำะสมและ 

สอดคล้องกับระบบงำนสำรบรรณ 

  6) จัดท ำข้อมูลข่ำวสำร และประชำสัมพันธ์ผลงำนของกลุ่มให้ครูบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

และประชำชนทั่วไป 

  8) จดบันทึกกำรประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

  9) ควบคุมกำรรับ – ส่ง หนังสือรำชกำรของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัด

กำรศึกษำ 

  10) ดูแลสวัสดิกำรเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มจัดเก็บรวบรวมหนังสือรำชกำร ของกลุ่มนิเทศ 

ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย เป็นหมวดหมู่  

  11) รวบรวมและรำยงำนผลกำรนิเทศประจ ำเดือนของศึกษำนิเทศก์ 

 12)  พิจำรณำตรวจสอบควำมถูกต้องของหนังสือรำชกำร บันทึกของเจ้ำหน้ำที่ให้เป็นไป

ตำมระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับหรือหนังสือสั่งกำรที่เก่ียวข้องก่อนน ำเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3  

 13)  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 8.2 นายนิทัศน์  เพียรภูเขา  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติหน้ำที่งำนธุรกำร      

งำนสำรบรรณกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน ดังนี้ 

  1) งำนประสำนกำรประชุม  กำรเบิกจ่ำยวัสดุ  กำรจัดสรรเอกสำร  สิ่งพิมพ์ของกลุ่ม

นิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  

  2) ประสำนงำนกับกลุ่มงำนอ่ืนในส ำนักงำน หน่วยงำนและสถำนศึกษำ 

  3) งำนธุรกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนของกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำร

จัดกำรศึกษำ 

  4) จัดท ำข้อมูลข่ำวสำร และประชำสัมพันธ์ผลงำนของกลุ่มให้ครูบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

และประชำชนทั่วไป 

  5) จดบันทึกกำรประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
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  6) ควบคุมกำรรับ - ส่ง หนังสือรำชกำรของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัด

กำรศึกษำ 

  7) ดูแลสวัสดิกำรเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่ม  

  7) จัดเก็บรวบรวมหนังสือรำชกำร ของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัด

กำรศึกษำให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย เป็นหมวดหมู่  

  9) รวบรวมและรำยงำนผลกำรนิเทศประจ ำเดือนของศึกษำนิเทศก์ 

  10) ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

      อนึ่ง  หำกมีค ำสั่งใดเกี่ยวกับกำรมอบหมำยงำนในหน้ำที่ ซึ่งออกก่อนค ำสั่งนี้ หำกมีข้อขัดแย้งกับ

ค ำสั่งนี้ให้ใช้ค ำสั่งนี้แทนและให้ผู้ได้รับมอบหมำยปฏิบัติหน้ำที่โดยเคร่งครัด กรณีเกิดปัญหำในกำร

ปฏิบัติให้รำยงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๓ ทรำบ 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่  วันที่  10  พฤษภำคม  พ.ศ. 2565 

     สั่ง  ณ  วันที่  10 พฤษภำคม  พ.ศ. 2565 

 

 

 

           นำยภัณฑ์รักษ์  พลตื้อ 

   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 
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