
 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

ส่วนราชการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 กลุ่มนิเทศฯ 
ที ่        ….............  / .............................  วันที ่ 30  มิถุนายน  2565 

เรื่อง   การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

       ด้วยข้าพเจ้า นางสะใบแพร  มากต่าย   ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ช านาญการ
พิเศษ ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล จ านวน 1 เล่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกรอบและ
แนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีระบบ ครอบคลุมและเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้
บรรลุจุดมุ่งหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งคู่มือการปฏิบัติงาน มีรายละเอียดต่างๆ 
เช่น ขอบเขตงาน กระบวนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน Flow Chart การปฏิบัติงาน แบบฟอร์ม 
รวมถึงเอกสารอ้างอิงต่างๆ เป็นต้น       

 ในการนี้ ข้าพเจ้าได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  
 

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 

                            สะใบแพร  มากต่าย 
( นางสะใบแพร  มากต่าย ) 

 ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 

 

บันทึกข้อความ 



หน้า 2 

คู่มือปฎิบัติงานนางสะใบแพร  มากต่าย  ศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 3 
 

 
ค าน า 

 
 

การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคลของ นางสะใบแพร  มากต่าย  ศึกษานิเทศก์ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  มีรายละเอียดของภารกิจ ขอบข่าย หน้าที่ กระบวนการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามขอบข่ายภารกิจหน้าที่ ที่รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และนโยบาย ตามจุดเน้น
ส านักงาน/จุดเน้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานรวมทั้งร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องบทบาทจากการ
วิเคราะห์ อ านาจ หน้าที่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เกิดเป็นภาระงานของรายบุคคล กลุ่มงาน
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ขอขอบคุณผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา รวมทั้งผุ้มี
ส่วนส าคัญ และท าให้เกิดคู่มือปฏิบัติงาน เล่มนี้ให้สมบูรณ์ สามารถน าไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล 
 

 
นางสะใบแพร  มากต่าย 

งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 3 

คู่มือปฎิบัติงานนางสะใบแพร  มากต่าย  ศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 3 
 

 
สารบัญ 

 
 

  หน้า 
ค าน า  ก 
สารบัญ  ข 
ตอนที่ 1   คู่มือการปฏิบัติงานของ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 1 
 แนวคิด 1 
 วัตถุประสงค์ 1 
 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ 1 
 งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่ง 2 
 งานตามขอบข่าย ภารกิจกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 3 
 ภารกิจ สาระความรู้ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 3 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 5 
ตอนที่ 2 ขอบข่ายภารกิจกลุ่มงานที่ได้รับมอบหมาย 6 
 รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน 7 
 Flow Chart การปฏิบัติงาน 10 
 ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการปฏิบัติงาน 12 
ตอนที่ 3 ภารกิจงานตามท่ีได้รับมอบหมายจุดเน้นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 14 
 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 14 
 งานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 15 
 งานจุดเน้น นโยบาย และโครงการที่รับผิดชอบ 15 
ภาคผนวก  18 
 ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  
 ที่ 134/ 2565  ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565  19    

 

 
 
 
 
 
 
 



หน้า 4 

คู่มือปฎิบัติงานนางสะใบแพร  มากต่าย  ศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 3 
 

ตอนที่ 1 
การปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
แนวคิด 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นกลุ่มงานด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือให้ สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการ
บริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา ในงานตามภารกิจของกลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาท่ีมีศึกษานิเทศก์แต่ละ รับผิดชอบตามกรอบงานที่ได้รับมอบหมายจึงต้องมีคู่มือ
การปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์แต่ละบุคคล 
 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในการปฏิบัติราชการในฐานะของ บุคลากร
กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการ จัดการศึกษา 

2.  เพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของตนเองและของกลุ่มนิเทศดตามและประเมินผลการติดตาม
การจัดการศึกษา 

3.  เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในบทบาท หน้าที่ 
และภารกิจของศึกษานิเทศก์ 
 
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ 

1.  งานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่งศึกษานิเทศก์ทุกคน ทุกงาน ใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศ
เกี่ยวการศึกษาเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ดังนี้ 

1.1 งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัด
กระบวนการเรียนรู้ มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการวัด
และประเมินผลการศึกษา พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมี คุณภาพ 

1.2 การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพ่ือจัดทาเป็นเอกสาร คู่มือและสื่อใช้ในการปฏิบัต และ
เผยแพร่ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกรเรียนการสอน 

1.3 การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวอนวัตกรรมการเรียนรู้สื่อ และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกัน คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา คร ูและผู้ทีส่นใจ 

1.4 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวาง แผนการ
นิเทศและการพัฒนางานวิชาการ 

1.5 ปฏิบัติงานอ่ืนๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 



หน้า 2 

คู่มือปฎิบัติงานนางสะใบแพร  มากต่าย  ศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 3 
 

2.  งานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่ม นิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เป็น
กลุ่มงานที่ด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิ เคราะห์วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลการ
พัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ในการบริหาร และจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ ผู้เรียน ทั้งระบบนอกและ
ตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ การศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงาน
วิชาการและงานนิเทศการศึกษาเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ
และวิเคราะห์ วิจัย ติดตามตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามได้รับมอบหมาย โดยให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการนิเทศการศึกษา 
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัด การประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบดูแล
ช่วยเหลือครูและผู้เรียนใน ระดับสูง มีความสามารถในการวางแผนการนิเทศการศึกษางานวิชาการ งาน
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา และจัดท ารายงานที่แสดงให้เห็นว่ามีการวิจัยและพัฒนา 
สร้างองค ความรู้ใหม่ เพื่อน าผลไปใช้ในการพัฒนาการ นิเทศการศึกษา มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง มีการ 
ถ่ายทอดและได้รับการยอมรับและมีการพัฒนาตน และพัฒนาวิชาชีพมีเทคนิคชั้นสูงในการนิเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถพัฒนา นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเป็นแบบอย่างแก่ วิชาชีพส่งผล
ให้ครูและบุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้บรรลุเป้าหมาย ของหลักสูตร                     
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ  
 
ภารกิจ สาระความรู้ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1. การนิเทศการศึกษา ได้แก่ หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและกระบวนการนิเทศ                  
กลยุทธ์การนิเทศการศึกษา การสร้างทักษะในการนิเทศ การใช้กลยุทธ์ในการนิเทศ การน านวัตกรรมมา
ประยุกต์ใช้ในการนิเทศ การควบคุมและการประเมินเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศภายในโดย
สามารถวิเคราะห์วิจัย ส่งเสริมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาได้ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้การสอนและการบริหารจัดการการศึกษา ป ระสาน 
สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศ การศึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่าง
หลากหลายด้านด้วยความเป็นกัลยาณมิตร 

2. นโยบายและการวางแผนการศึกษา ได้แก่ ระบบและทฤษฎีการวางแผนบริบท แผนการศึกษา
ระดับชาติและระดับต่างๆ การวิเคราะห์และก าหนด นโยบายการศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การพัฒนาและประเมินนโยบายการศึกษา โดยสามารถให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์
ข้อมูล และรายงานผลเพ่ือจัดท านโยบาย แผนและการติดตาม ประเมินผลด้านการศึกษา ให้ค าแนะน า
ปรึกษาเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายและการวางแผนด าเนินงานและการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 
ให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งให้เกิดผลดี คุ้มค่าต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม 

3. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา การวัดและการประเมินผล การจัดการศึกษา
พิเศษ โดยสามารถให้ค าแนะน าค าปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
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สาธิตแนะน าครูให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน ประเมินหลักสู ตรและการน า
หลักสูตรไปใช้ 

4. การประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย การจัดท ามาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยนิเทศ 
ก ากับ ติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะและ 
การวางระบบการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
พร้อมรับการประเมินภายนอก 

5. การบริหารจัดการการศึกษา ได้แก่ หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา หลักการบริหาร
จัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การปฏิรูปการศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาโดยสามารถให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของการ
ศึกษานเิทศก์ การบริหารจัดการสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

6. การวิจัยทางการศึกษา ได้แก่ ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การน าผลการวิจัยไปใช้ โดย 
สามารถ ให้ค าแนะนาปรึกษาเก่ียวกับการน ากระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการ
สอน ให้ค าแนะน าปรึกษาเก่ียวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ด าเนินการ
วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษา 

7. กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ได้แก่ กลวิธีการน าเสนอ
ความรู้ แนวคิดทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษา ค้นคว้า 
ฯลฯ การวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์โดยสามารถเขียนเอกสารทางวิชาการ ประเภท
ต่างๆ แนะน าและ ให้ค าปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา น าเสนอ
ความรู้ แนวคิด ทฤษฎี ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสมต่อการเรียนรู้ 

๘. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ต 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ ส านักงานอัตโนมัติ โดยสามารถใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ เพ่ือการพัฒนาตนและการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม ให้ค าปรึกษาแนะน าการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา 

9. คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับศึกษานิ เทศก์ ได้แก่  คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ 
ศึกษานิเทศก์ จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
โดยปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ มีหลักธรรมในการนิเทศและ ประพฤติเป็น
แบบอย่างที่ด ี
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้ปฏิบัติมีแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ในส่วนที่ 
ตนเองรับผิดชอบและสามารถดาเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัด 
การประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือครูและผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
เข้าใจในภาพรวมของงานที่จะต้องปฏิบัติ ตลอดจนสามารถนาไปปฏิบัติจริงได้ขอบเขตหรือข้อจ ากัดของ 
คู่มือเนื่องจากการปฏิบัติงาน ในต าแหน่งศึกษานิเทศก์ในปัจจุบัน มีหน้าที่ ความรับผิดชอบที่หลากหลาย 
ล้วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มงานและบุคคลต่าง ๆในทุกด้าน ซึ่งคู่มือการปฏิบัติงานต าแหน่งศึกษานิเทศก์ฉบับนี ้
จะเน้นเฉพาะในส่วนที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบให้เกิดประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ขององค์กรเท่านั 
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นายมนตรี  จันทวงศ์ 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

นายเจษฎา  คะโยธา 
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มงานพัฒนาหลกัสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

ผู้รับผิดชอบ 
นางสาวจิณัฐตา  วรรณเกษม 

       นางรัชนี  สุขสวัสดิ ์
นางสะใบแพร  มากต่าย 
นางสาววิชชุดา ตรีเนตร 

1. งานส่งเสริมพัฒนา หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย  

2. งานส่งเสริมพัฒนา หลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  

3. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั  
การพัฒนาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

 

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ 

นางเยาวลักษณ์  ศิริรักษ ์
นายอภิรัฐ  เจาะจง 

1. งานส่งเสริมการวัดและประเมินผล
การศึกษา  

2. งานส่งเสริมและพัฒนา เครื่องมือวัด 
และประเมินผล การศึกษา  

3. งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
การวัดและประเมินผลการศึกษา  

4. งานทดสอบทางการศึกษา 
 

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยี

ทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ 

นายตะวัน  ชาญวิรยิะปรีดา 
1. งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรม 

และเทคโนโลยี ทางการศึกษา  
2. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห ์วจิัย  

การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ทางการศึกษา 

กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมนิผล
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ  
นางสมจิตร  พิมพ์รส 
นางสุชัญญา  เยือ้งกลาง 

1. งานส่งเสริมและพัฒนา ระบบการนิเทศ 
และการจัดกระบวนการเรียนรู้  

2. งานส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายการนิเทศ
ของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา 
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง และ ชุมชน  

3. งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการ บริหารและการจัด
การศึกษา  

4. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยัการพัฒนา
ระบบบริหาร และการจัดการศึกษา 

 

กลุ่มงานส่งเสริมระบบประกนั 

คุณภาพการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ 

นายเสกสรรค์  มีสารพันธ ์
นางเครือวัลย์  ชิณโสม 

1. งานส่งเสริมการพัฒนา ระบบการประกัน
คุณภาพ ภายในสถานศึกษา  

2. งานตรวจสอบคุณภาพ ภายในสถานศึกษา  
3. งานส่งเสริมและ ประสานงานการประกัน 

คุณภาพภายในและภายนอก สถานศึกษา  
4. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั มาตรฐาน 

และการประกันคุณภาพ การศึกษา 
 
 

กลุ่มงานเลขานกุารคณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  

และนิเทศการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ 

นางรัชนี  สุขสวัสดิ ์
1. งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ  
2. งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผล และ นิเทศการศึกษา  
3. งานรายงานผลการ ติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา 

งานธุรการ 
1. นายนิทัศ 
เพียรภูเขา 
2. นางสาว  
พิชชานันท์  
นุ่มด้วง 
งานธุรการ 
กลุ่มนิเทศฯ 

นายภัณฑ์รักษ์  พลตื้อ 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

โครงสร้างการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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Flow Chart กระบวนการท างานในข้ันตอนการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล 
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ตอนที่ 2 
ขอบข่ายภารกิจกลุ่มงานที่ได้รับมอบหมาย 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานภารกิจกลุ่มงานที่ได้รับมอบหมาย 

ช้าพเจ้านางสะใบแพร มากต่าย ได้รับมอบหมายตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ที่ 134 / 2565  ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เรื่อง มอบหมายงานให้
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 3  ปฏิบัติหน้าที่         
งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 ได้รับมอบหมายงานพิเศษ ดังนี้ 
1.  งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และงานศึกษา

วิเคราะห์วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
1.1)  งานให้ค าปรึกษาด้านการวิจัยและการนิเทศกระบวนการเรียนรู้เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการ

เรียนการสอนให้ได้มาตรฐานตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
1.2)  งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1.3)  งานศึกษาค้นคว้า ทางวิชาการและการวิเคราะห์ การวิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร 
1.4)  งานศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์ การวิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร การสอน 
และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

2.  งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
3.  งานพัฒนาและส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
4.  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
5.  การพัฒนาทักษะการเรียนรู้สู่สากล (คณิตศาสตร์) ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 
6.  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
7.  โครงการโรงเรียน CONNEXT ED 
8.  โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา 
9   โครงการโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา 
10. งานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี ๒๑ (Active Learning) 3R8C 
11. งานพัฒนาจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา  
12. งานนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มสถานศึกษาที่ 1 กลุ่มโรงเรียน    

เมืองสามอ่าง 
13. สรุป รายงานผลการด าเนินงานที่รับผิดชอบประจ าปี 
14. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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ตารางแสดงขอบข่ายงานที่รับผิดชอบของนางสะใบแพร  มากต่าย กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา     
ขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
 
งาน 

Functions 
ในแต่ละ
กลุ่มงาน 

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

งาน/โครงการ 
ที่รับผิดชอบ 

โรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย 
ในการออกนิเทศติดตาม 

งานพัฒนา
หลักสูตร
การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน
และ
กระบวนการ
เรียนรู้ 

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
 

1.  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
2.  การพัฒนาทักษะการเรียนรู้สู่สากล 
(คณิตศาสตร์) ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
3.  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
4.  โครงการโรงเรียน CONNEXT ED 
5.  โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
6   โครงการโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา 
7. งานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษ
ที่ 21 (Active Learning) 3R8C 
8.หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
9.โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนที่
มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา       
(การส ารวจแววความสามารถพิเศษของผู้เรียน) 
10.ต้นกล้าไร้ถัง 

1.โรงเรียนค าบงพิทยาคม  

2.โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน  

3.โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๖  

4.โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว  

5.โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์  

6.โรงเรียนค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ 

7.โรงเรียนค าหมุนผดุงเวทย์ 

8.โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๒  

9.โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๓ 

10.โรงเรียนบ้านค าม่วง  

11.โรงเรียนบ้านปลาขาว  

12.โรงเรียนบ้านผึ้ง  

13.โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น  

14.โรงเรียนบ้านหนองมะงง  

15.โรงเรียนบ้านหนองแสง  

16.โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง  

17.โรงเรียนบ้านห้วยฝา 

18.โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา 
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กลุ่มงานพัฒนาหลักสตูรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้  
 

งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นการศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดท าระบบสารสนเทศ 
รวมทั้ง ส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนิการ บริหารจัดการหลักสูตร โดยการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาการน า
หลักสูตรไปใช้ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็น ส าคัญ ส่งเสริมให้โรงเรียนประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรสนับสนุนให้ครู ผู้บริหารศึกษา
วิเคราะห์วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และเผยแพร่ผลงานการวิจัยโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอบข่ายงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
 
1.งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563 และ

มาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2. ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดท าระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินการดังนี้ 

2.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร 
2.2 รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร 

3. พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น โรงเรียนตามแนวพุทธ 

โรงเรียนกีฬา โรงเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอัจฉริยะ 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปกระบวนการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยใน

ชั้นเรียนและการนิเทศภายใน 
8. ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา และ

น าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา 



หน้า 9 

คู่มือปฎิบัติงานนางสะใบแพร  มากต่าย  ศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 3 
 

2. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
1. ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
2. ด าเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
3. สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู 

ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง 
4. เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
5. น าผลการวิจัยไปก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 

 
ขั้นตอนการปฏบิตัิงานที่ไดร้ับมอบหมาย  

เพ่ือเป็นการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน จงึได้แบ่งการปฏิบัติงานออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
1. งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

1. ศึกษานโยบาย แผนงาน และ ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการบริหารจัดการ หลักสูตร การ
พัฒนา และใช้หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพครู และผู้เรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนา หลักสูตร หลักสูตรท้องถิ่น และ ประเมินผลการใช้
หลักสูตร 

3. ส่งเสริมสนับสนุนผู้บริหารและครูให้ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา 
และประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 

4. ส่งเสริม สนับสนุนผู้บริหารสถานศึกษา และครูเพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้
ข้อมูลจากการนิเทศการวิจัย การประเมินผลการใช้หลักสูตร การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นเรียน และ
สถานศึกษา 

5. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ แนะน าผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน เพ่ือให้
เกิดการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ 

6. น าผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งก าหนด
ยุทธศาสตร์และนโยบายในการบริหารจัดการหลักสูตรในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

7. ส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่ความรู้ ในการสรุปรายงานผลการด าเนินงานและ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
นักเรียนวัยเรียนทุกคนที่อยู่ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้รับการจัดการเรียนรู้โดยครูและ

ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้ ความเข้าใจการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ และมี
ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 
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2. งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
1. ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษา และครูให้ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาการ

สอนและกระบวนการเรียนรู้ ของผู้เรียนตามหลักสูตรโดยใช้ข้อมูล จากการวิจัยปฏิบัติการ และติดตามผล 
การใช้หลักสูตร การวัดและประเมินผล จากการเรียนรู้และการนิเทศภายใน 

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร สถานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือการ บริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูท าวิจัย ปฏิบัติการ (Action Research) เพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ของครูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

4. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ แนะน าผู้บริหารสถานศึกษา และ ครูผู้สอน 
เพ่ือให้เกิดการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และ กระบวนการเรียนรู้ ของ
ผู้เรียนให้มีคุณภาพ 

5. น าผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลในการ วางแผนคุณภาพครูและคุณภาพ นักเรียนในระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

6. ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ การวิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน โครงการ กิจกรรม ที่ส่งเสริมความเป็น เลิศทาง
วิชาการในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
สถานศึกษามีผลการศึกษา วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังงานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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Flow Chart การปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
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แบบฟอร์มมาตรฐาน 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
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ตอนที่ 3 
ภารกิจงานตามที่ได้รับมอบหมายจุดเน้นส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

 
1. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

สาระการเรียนรู้ หมายถึง องค์ความรู้ ทักษะและค่านิยมท่ีผู้เรียนควรเรียนรู้ เพ่ือจะช่วยน าพาให้ 
บรรลุ คุณภาพตามเป้าหมายที่ก าหนด กลุ่มสาระการเรียนรู้ หมายถึง กลุ่มขององค์ความรู้ ทักษะและ
คุณลักษณะที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่างๆ โดยหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดแบ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็น ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และการศึกษา
ปฐมวัย รวมถึงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพื่อพัฒนางานสถานศึกษา 
หรือ ครูผู้สอนในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะและคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัดที่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่างๆ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จดัแบ่งกลุ่มสาระ
การ เรียนรู้เป็น 8 กลุ่ม ได้แก่ 1) ภาษาไทย 2) คณิตศาสตร์ 3) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4) สังคมศึกษา 
ศาสนาและ วัฒนธรรม 5) สุขศึกษาและพลศึกษา 6) ศิลปะ 7) การงานอาชีพ และ8) ภาษาต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด 
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา (Area 

Cluster) ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ เขต 3 ด าเนินการในลักษณะของ 
เครือข่ายด้านการประสานงาน (Coordination) ความร่วมมือ (Cooperation) การท างานร่วมกัน 
(Collaboration) และการมีส่วนร่วม (Participation) ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและการ 
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาครอบคลุม 4 ภาระงาน ได้แก่การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป 

หลักการ 
1. การนิเทศโดยใช้โรงเรียนและห้องเรียนเป็นฐาน (School and Classroom based 

Supervision) 
2. ยึดหลักกัลยาณมิตรนิเทศ คือ ปัญญาธรรม เมตตาธรรมและความเป็นจริงในชีวิต  
3. การสร้างองค์ความรู้แห่งการเรียนรู้(Learning Organization) และการพัฒนาวิชาชีพครู 

ใน ลักษณะ Professional learning community (PLC) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

พัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้ 

พัฒนาทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียน 

ศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ วิจัยด้าน
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

เรียนการสอน 
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4. ยึดหลัก การนิเทศ CSA (Collaborative Supervision Approach ) 
5. การประกันคุณภาพทั้งระบบ ประกอบด้วย ระบบการบริหารจัดการ ระบบการเรียนการ 

สอน และระบบการนิเทศ 
เป้าหมาย 
1. คุณภาพผู้เรียน (Smart Students) 
2. การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา(Smart Teachers) 
3. คุณภาพสถานศึกษา (Smart School) 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่คุณภาพ(Smart Area) 
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รปูแบบการนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนกลุ่มสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
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3. งานโครงการพิเศษต่างๆ ตามนโยบาย และจุดเน้นที่รับผิดชอบ 
งานโครงการพิเศษต่างๆ ตามนโยบาย และจุดเน้นเป็นงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลตาม

จุดเน้นและนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ศึกษานิเทศก์
ต้องปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึงเป็นฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานของเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 

1.  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
2.  การพัฒนาทักษะการเรียนรู้สู่สากล (คณิตศาสตร์) ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 
3.  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
4.  โครงการโรงเรียน CONNEXT ED 
5.  โครงการโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา 
6.  โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญาพ 

(การส ารวจความสามารถพิเศษผู้เรียน) 
7. งานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 (Active Learning) 3R8C 
8. งานพัฒนาจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา              
9. ต้นกล้าไร้ถัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 18 

คู่มือปฎิบัติงานนางสะใบแพร  มากต่าย  ศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ที่ 134 / 2565 ลงวันที่ 10 
พฤษภาคม 2565 
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  
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1 
 

 
ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 3 

ที ่134 /2565 

เรื่อง  มอบหมายงานให้บุคลากรรับผิดชอบงานและปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

____________________ 
 

    เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่กา รศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ.
จึงยกเลิกค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ดังนี้ 
    1. ค าสั่งที่ 297/2563 เรื่องมอบหมายงานให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานและปฏิบัติหน้าที่ 
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  
    2. ค าสั่งที่ 63/2563 เรื่องมอบหมายงานในหน้าที่ให้รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาปฏิบัติและรับผิดชอบ  
    3. ค าสั่ง 279/2563 เรื่องมอบหมายงานให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานและปฏิบัติหน้าที่ 
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  
    4. ค าสั่ง 247/2564 เรื่องมอบหมายงานให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานและปฏิบัติหน้าที่ 
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  
    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพ่ิมเติม จึงมอบหมายงานให้บุคลากรรับผิดชอบและปฏิบัติ
หน้าที่    ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ตามค าสั่งนี้แทน ดังนี้ 

1. นายภัณฑ์รักษ์  พลตื้อ  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษากาฬสินธุ์   
เขต 3  วิทยฐานะผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชี่ยวชาญ  

2. นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 3 .วิทยฐานะรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาช านาญการ ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ดังนี้  

  1) ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารองจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรณี
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้หรือไปราชการ ให้เป็น
ผู้รักษาราชการแทน ล าดับที่ 1 



หน้า 20 

คู่มือปฎิบัติงานนางสะใบแพร  มากต่าย  ศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 3 
 

  2) ปฏิบัติราชการแทน พิจารณาวินิจฉัยสั่งการในการก ากับ ดูแล ติดตาม เร่งรัดการ
ปฏิบัติงาน ให้ความเห็นชอบการอนุมัติไปราชการ การเห็นชอบการลาของบุคลากรในส่วนที่เก่ียวข้องของ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ยกเว้นการลงนามหนังสือราชการที่ส่งไปยังส่วนราชการอ่ืนที่ไม่ใช่
สถานศึกษา ในสังกัด และการอนุญาต การอนุมัติในหน้าที่ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ี
ระเบียบ กฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะและหรือห้ามมิให้มอบอ านาจไว้ 

  3) กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้หรือไปราชการให้น าเสนอผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ หรือผู้รักษาราชการแทนเป็นผู้พิจารณาสั่งการ 

  4) ปฏิบัติราชการแทน นางวิภา  สายรัตน์ ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ กรณนีางวิภา  สายรัตน์ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
หรือไปราชการ  

  5) รับผิดชอบปฏิบัติงานเชิงพ้ืนที่ประจ ากลุ่มโรงเรียนกุฉินารายณ์  กลุ่มโรงเรียนล าพะ
ยังนารายณ์ และกลุ่มโรงเรียนบูรพานารายณ์    

  6) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต ๓ ได้มอบหมาย  

3. นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงค์ ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 3 วิทยฐานะรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาช านาญการพิเศษ ให้มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ดังนี้  

  1) ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการ  ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารองจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรณี
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้หรือไปราชการ ให้เป็น
ผู้รักษาราชการแทน ล าดับที่ 2 

  2) ปฏิบัติราชการ พิจารณาวินิจฉัยสั่งการในการก ากับ ดูแล ติดตาม เร่งรัดการ
ปฏิบัติงานให้ความเห็นชอบการอนุมัติไปราชการ การเห็นชอบการลาของบุคลากรในส่วนที่เก่ียวข้องของ
กลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ยกเว้นการลงนามหนังสือราชการที่ส่งไปยังส่วน
ราชการอ่ืนที่ไม่ใช่สถานศึกษาในสังกัด และการอนุญาต การอนุมัติในหน้าที่ของผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาท่ีระเบียบ กฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะและหรือห้ามมิให้มอบอ านาจไว้ 

  3) กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้หรือไปราชการให้น าเสนอผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 หรือผู้รักษาราชการแทนเป็นผู้พิจารณาสั่งการ 

  4) ปฏิบัติราชการแทน นายมนตรี  จนัทวงศ์  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 กรณี นายมนตรี  จันทวงศ์ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการ
ได้ หรือไปราชการ  



หน้า 21 

คู่มือปฎิบัติงานนางสะใบแพร  มากต่าย  ศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 3 
 

  5) รับผิดชอบปฏิบัติงานเชิงพ้ืนที่ประจ ากลุ่มโรงเรียนเมืองสามอ่าง กลุ่มโรงเรียนเสรีไทย
นาคู และกลุ่มโรงเรียนเมิงเขาวง  

  6) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 3 ได้มอบหมาย 

4. นางวิภา  สายรัตน์ ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  
เขต 3 วิทยฐานะ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาช านาญการพิเศษ ให้มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ดังนี้  

  1) ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารองจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรณี
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้หรือไปราชการ ให้เป็น
ผู้รักษาราชการแทน ล าดับที่ 3 

  2) อนุมัติการเบิกจ่ายเงินในบัตรอนุมัติอิเล็กทรอนิกส์ (P2) แทนผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  

  3) ปฏิบัติราชการแทน พิจารณาวินิจฉัยสั่งการในการก ากับ ดูแล ติดตาม เร่งรัด                       
การปฏิบัติงาน ให้ความเห็นชอบการอนุมัติไปราชการ การเห็นชอบการลาของบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้อง    

ของกลุ่มอ านวยการและกลุ่มบริหารงานบุคคล ยกเว้นการลงนามหนังสือราชการที่ส่งไปยังส่วนราชการอ่ืนที่
ไม่ใช่สถานศึกษาในสังกัด และการอนุญาต การอนุมัติในหน้าที่ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ที่ระเบียบกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะและหรือห้ามมิให้มอบอ านาจไว้ 

  4) กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้หรือไปราชการให้น าเสนอผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ หรือผู้รักษาราชการแทนเป็นผู้พิจารณาสั่งการ 

  5) ปฏิบัติราชการแทน นายปิยพงศ์  สุ่มมาตย์  ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓  กรณ ีนายปิยพงศ์  สุ่มมาตย์  ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการได้            หรือไปราชการ  

  6) รับผิดชอบปฏิบัติงานเชิงพ้ืนที่ประจ ากลุ่มโรงเรียนแพรวาค าม่วง 

  7) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  
เขต 3 ได้มอบหมาย  

5. นายมนตรี จันทวงศ์ ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 3 วิทยฐานะ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาช านาญการพิเศษ ให้มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ดังนี้  
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  1) ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารองจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรณี
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้หรือไปราชการ ให้เป็น
ผู้รักษาราชการแทน ล าดับที่ 4 

  2) ปฏิบัติราชการแทน พิจารณาวินิจฉัยสั่งการในการก ากับ ดูแล ติดตาม เร่งรัดการ
ปฏิบัติงาน ให้ความเห็นชอบการอนุมัติไปราชการ การเห็นชอบการลาของบุคลากรในส่วนที่เก่ียวข้องของ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่ม
ส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยกเว้นการลงนามหนังสือราชการที่ส่งไปยัง
ส่วนราชการอ่ืนที่ไม่ใช่สถานศึกษาในสังกัด และการอนุญาต การอนุมัติในหน้าที่ของผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาที่ระเบียบ กฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะและหรือห้ามมิให้มอบอ านาจไว้ 

  3) กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้หรือไปราชการให้น าเสนอผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 หรือผู้รักษาราชการแทนเป็นผู้พิจารณาสั่งการ 

  4) ปฏิบัติราชการแทน นายชัยณรงค์  ฤทธิ์วงค์  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 กรณ ีนายชัยณรงค์  ฤทธิ์วงค์  ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการได้หรือไปราชการ  

  5) รับผิดชอบปฏิบัติงานเชิงพ้ืนที่ประจ ากลุ่มโรงเรียนอ าเภอนามน กลุ่มโรงเรียนสมเด็จ 
และกลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน   

  6) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  
เขต 3 ได้มอบหมาย  

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
นายเจษฎา  คะโยธา ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ 27 
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๓ มีหน้าที่ ก ากับ ดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ในกลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ทุกงานและงานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยตามกฎหมาย ระเบียบและแบบแผนของทางราชการ ดังนี้ 
 1) งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษา
ระดับก่อน  ประถมศึกษาและหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
 2) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 3) งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผล
การศึกษา 
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 4) งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งประเมิน 
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 5) งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 6) งานนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียนเมืองกุฉินารายณ์ และก ากับติดตามกลุ่ม
โรงเรียนทั้ง 10 กลุ่มโรงเรียน 
 7) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 
 8) งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 9) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 10) งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
1. งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนา
หลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 1.1 นางสาวจิณัฐตา วรรณเกษม ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
ต าแหน่งเลขท่ี 33 ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนและปฏิบัติหน้าที่
แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ 2 เมื่อผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาไม่อยู่หรือไปราชการ มีหน้าที่รับผิดชอบงาน/โครงการ ดังนี้ 
  1) งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และงานศึกษา
วิเคราะห์วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
   1.1) งานให้ค าปรึกษาด้านการวิจัยและการนิเทศกระบวนการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงคุณภาพ
การเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
   1.2) งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   1.3) งานศึกษาค้นคว้า ทางวิชาการและการวิเคราะห์ การวิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
      1.4) งานศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์ การวิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียน 
  2) งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  3) งานพัฒนาและส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
  4) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนต้น 
  5) การพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
  6) โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  
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  7) งานพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น/หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  8) โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
  9) โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
  10) งานพัฒนาจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา  
  11) งานนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเสรีไทยนาคู 
  12) สรุป รายงานผลการด าเนินงานที่รับผิดชอบประจ าปี 
  13) งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 1.2 นางสะใบแพร มากต่าย ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ       
ต าแหน่งเลขท่ี 23 ปฏิบัติหน้าที่ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งาน
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน มีหน้าที่รับผิดชอบงาน/
โครงการ ดังนี้ 
  1) งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และงานศึกษา
วิเคราะห์วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
   1.1) งานให้ค าปรึกษาด้านการวิจัยและการนิเทศกระบวนการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงคุณภาพ
การเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
   1.2) งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   1.3) งานศึกษาค้นคว้า ทางวิชาการและการวิเคราะห์ การวิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
      1.4) งานศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์ การวิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียน 
  2) งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  3) โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  
  4) งานพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น/หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  5) โครงการโรงเรียน CONNEXT ED 
  6) โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
  7) หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
  8) โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
  9) งานพัฒนาจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา  
  10) งานนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเมืองสามอ่าง 
  11) สรุป รายงานผลการด าเนินงานที่รับผิดชอบประจ าปี 
  12) งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
2. งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการจัด
การศึกษา 
 2.1. นางเยาวลักษณ์ ศิริรักษ์ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ ต าแหน่ง
เลขที่ 34 ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบงาน/โครงการ ดังนี้ 
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  1) งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
การศึกษา 
   1.1) งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 
   1.2) งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      1.3) งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
      1.4) งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
      1.5) งานศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการวิเคราะห์ วิจัยทางการศึกษา 
 2) งานส่งเสริม พัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา ตามแนวทางการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) และคลังข้อสอบ 
 3) งานประเมินคุณภาพการศึกษา การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน   
(O-NET) และระบบข้อมูลคุณภาพการศึกษา O-NET 
 4) งานส่งเสริมการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา ตามแนวทางการประเมินผล
นักเรียนระดับนานาชาติ PISA  
 5) งานประเมินคุณภาพการศึกษา และระบบข้อมูลคุณภาพ การประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติ 
PISA  
 6) งานส่งเสริม พัฒนา เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา ตามแนวทางการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)  
 7) งานส่งเสริม พัฒนา เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา ตามแนวทางการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (Reading Test : RT)  
 8) งานสารสนเทศด้านการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา โปรแกรมระบบบริหารจัดการผล
การเรียน โปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียน School MIS 
 9) งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 
 10) งานพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ และความสามารถทางด้านศิลปะ และภาษาอังกฤษ 
 11) งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และโครงการที่เกี่ยวข้อง 
 12) งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และโครงการที่เกี่ยวข้อง 
 13) การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
 14) โครงการBBL มอนเตสเซอรี่ปฐมวัยและประถมศึกษา 
 15) โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
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 16) งานนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนล าพยังนารายณ์ 
 17) สรุปรายงานผลการด าเนินงานที่รับผิดชอบประจ าปี 
 18) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

 2.2 นายอภิรัฐ เจาะจง ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ            
ต าแหน่งเลขท่ี 25 ปฏิบัติหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัด
และประเมินผล มีหน้าที่รับผิดชอบงาน/โครงการ ดังนี้ 
 1) งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
การศึกษา 
  1.1) งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 
  1.2)  งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัด 
และประเมินผลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  1.3) งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัด  และ
ประเมินผลระดับชาติ 
  1.4) งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาในการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
  1.5) งานศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการวิเคราะห์ วิจัยทางการศึกษา 
 2) งานส่งเสริมการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษาความสามารถด้านการอ่านออก
ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT) และระบบข้อมูลคุณภาพการศึกษา 
 3) งานประเมินคุณภาพการศึกษาความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 
(Reading Test : RT) และระบบข้อมูลคุณภาพการศึกษา  
 4) งานส่งเสริมการพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา (National Test: NT)  
 5) งานการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน   
การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT)  
 6) งานส่งเสริมการพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษาข้อสอบมาตรฐานปลายปี 
 7) งานประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานปลายปี 
 8) งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ กระบวนการวัดผลและประเมินผล งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์  
วิจัยเกี่ยวกับกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และโครงการที่เก่ียวข้อง  
 9) โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 10) โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
 11) โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
 12) โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา 
 13) งานนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนอ าเภอนามน 
 14) สรุปรายงานผลการด าเนินงานที่รับผิดชอบประจ าปี 
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 15) งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
3. งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมิน ติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 .1 นายเสกสรรค์ มีสารพันธ์ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ ต าแหน่ง
เลขที่ 35 ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษารวมทั้งประเมิน ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประสานก ากับติดตามงานการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา และปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ 1 เมื่อผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาไม่อยู่หรือไปราชการมีหน้าที่รับผิดชอบงาน/โครงการ ดังนี้ 
 1) ศึกษา วิจัย พัฒนา ระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตลอดจนระเบียบที่เก่ียวข้องการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมิน ติดตามและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา   
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความตระหนัก มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 3) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีหลักการและ
แนวคิดอยู่บนพ้ืนฐานการปรับปรุงพัฒนา 
 4) การนิเทศ ติดตาม และตรวจสอบการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 5) ประสานงานการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 6) การวิจัย ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7) งานศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการวิเคราะห์ วิจัยทางการศึกษา   
 8) งานส่งเสริมและพัฒนาการกระบวนการจัดการเรียนการสอนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 
 9) งานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ ยุวกาชาด) 
 10) งานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
 11) งานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) และอาชีพ 
 12) โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 13) งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียน           
เมืองกุฉินารายณ์ 
 14) สรุปรายงานผลการด าเนินงานที่รับผิดชอบประจ าปี 
 15) งานส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา(STEM Education) 
 16) งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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 3.2 นางเครือวัลย์ ชิณโสม ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ         
ต าแหน่งเลขที่ 17 ปฏิบัติหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษารวมทั้งประเมิน ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบงาน/โครงการ ดังนี้ 
  1) การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา และการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 
  2) งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอกและภายใน 
  3) การวิจัย ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา 
  4) งานศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการวิเคราะห์ วิจัยทางการศึกษา  
  5) งานพัฒนากระบวนการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  6) งานส่งเสริมและพัฒนาการกระบวนการจัดการเรียนการสอนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
  7) การก ากับติดตามการรายงานข้อมูลการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การอ่าน เขียนใน
ระบบ e-mes 
  8) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 
  9) งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากลุ่มสาระภาษาไทย 
  10) โครงการส่งเสริมรักการอ่าน ตามรอยพระจริยวัตร กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
  11) โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ 
  12) โครงการห้องสมุดโรงเรียน  ห้องสมุดมีชีวิต  
  13) โครงการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 
  14) งานประกันคุณภาพการศึกษา 
  15) โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
  16) งานนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนบูรพานารายณ์ 
  17) สรุปรายงานผลการด าเนินงานที่รับผิดชอบประจ าปี 
  18) งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
4. งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 4.1 นางสมจิตร  พิมพ์รส ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ         
ต าแหน่งเลขท่ี 36 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และมีหน้าที่
รับผิดชอบงาน/โครงการ ดังนี้ 
  1) งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  2) งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  3) งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน 
  4) งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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  5) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและการพัฒนาการนิเทศการบริหารและการจัดการศึกษา 
  6) งานศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการวิเคราะห์ วิจัยทางการศึกษา 
  7) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและการพัฒนาสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม   
  8) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนากระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม   
  9)  โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
  10) โครงการอาเซียนศึกษา/โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย 
  11) โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
  12) โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
  13) โครงการสหกรณ์โรงเรียน  
  14) โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
  15) งานนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเมิงเขาวง 
  16) สรุปรายงานผลการด าเนินงานที่รับผิดชอบประจ าปี 
  17) งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 4.2 นางสุชัญญา  เยื้องกลาง ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ     
ต าแหน่งเลขท่ี 21 ปฏิบัติหน้าที่งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบงาน/
โครงการ ดังนี้ 
  1) งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  2) รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
บริหารและการจัดการศึกษา  
  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) การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
  11) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา 
  12) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  13) งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอกและภายใน 
  14) งานนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนแพรวาค าม่วง 
  15)  สรุปรายงานผลการด าเนินงานที่รับผิดชอบประจ าปี 
  16)  งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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5. งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 5.1 นายตะวัน  ชาญวิริยะปรีดา ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 
ต าแหน่งเลขท่ี 19  ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบงาน/โครงการ ดังนี้ 
  1) งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  2) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  3) งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 
  4) งานจัดท า  ปรับปรุงและพัฒนา  Website  ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา 
  5) วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานศึกษา 
  6) ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหารให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา                                      
  7) นิเทศ ติดตาม ให้สถานศึกษาด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย  และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
  8) งานนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน 
  9) งานข้อมูลสารสนเทศกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 
  10) งานบริการสื่อและนวัตกรรมแก่โรงเรียน 
  11) โครงการโรงเรียนสุจริต 
  12) งานส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  13) งานศูนย์สื่อ และคลังนวัตกรรม 
  14) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา DLIT/DLTV 
  15) ศูนย์เฉพาะกิจ COVID – 19 
  16) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
  17) โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
  18) สรุปรายงานผลการด าเนินงานที่รับผิดชอบประจ าปี 
  19) โครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Conference 
  20) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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6. งานเลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา 
  6.1 นางรัชนี  สุขสวัสดิ์ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ        
ต าแหน่งเลขท่ี 31 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานเลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและ งานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษา (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560) มีหน้าที่รับผิดชอบงาน/โครงการ ดังนี้ 
  ๑) งานเลขานุการของคณะกรรมการวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา(ก.ต.ป.น.) 
   1.1) งานวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
   1.2) งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา และสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานของ ก.ต.ป.น. 
   1.3) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.
ต.ป.น.) 
  2) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้การศึกษา
ปฐมวัย 
  3) งานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560)  
  4)  งานพัฒนาการศึกษาปฐมวัย 
  5) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (ระดับปฐมวัย) 
  6) โครงการโรงเรียนศูนย์ต้นแบบ/โรงเรียนศูนย์ต้นแบบเครือข่ายฯ/ โรงเรียนต้นแบบสนามเด็ก
เล่นตามหลักการพัฒนาสมอง  BBL :  เล่นตามรอยพระยุคลบาท 
  7) โครงการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย 
  8) งานประสานระหว่างกลุ่มต่างๆ ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  9) โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
  10) งานนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนสมเด็จ  
  11) สรุปรายงานผลการด าเนินงานที่รับผิดชอบประจ าปี 
  12) งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
7. กลุ่มงานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม) 
 7.1 นางสาววิชชุดา ตรีเนตร ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ 24
ปฏิบัติหน้าที่หังหน้างานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม) งานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบงาน/โครงการ ดังนี้ 

1) งานจัดท าแผนการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

2) งาน ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร และการจัด
การศึกษา  
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3) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้นักเรียน
พิการเรียนรวม 

) งานส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารงานของสถานศึกษา โรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับ
นักเรียนพิการเรียนรวม 

5) งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
การศึกษาส าหรับนักเรียนพิการเรียนรวม 

6) งานส่งเสริม วิจัย พัฒนา มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง
ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาส าหรับนักเรียนพิการเรียนรวม 

7) งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนพิการเรียนรวม 
8) งานประสานเครือข่ายพัฒนาโรงเรียนในสังกัดที่จัดการศึกษาเรียนรวมกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
9) โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 
10) งานดูแลระบบสารสนเทศการศึกษาและการศึกษาสงเคราะห์ Special Education 

Technology (SET) 
11) งานพัฒนากระบวนการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
12) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
13) การพัฒนาครูภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการเรียนการสอนตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือ

การสื่อสาร 
14) โครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
15) งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
16) โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ/งานการศึกษา

พิเศษ 
17) งานนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนบูรพานารายณ์ 
18) สรุปรายงานผลการด าเนินงานที่รับผิดชอบประจ าปี 
19) งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 
8. งานธุรการ 
 8.1 นางสาวพิชชานันท์  นุ่มด้วง  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ งานสาร
บรรณกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  1) พิมพ์หนังสือราชการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ให้ถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ (หนังสือภายใน หนังสือภายใน ค าสั่ง ประกาศ เกียรติบัตร ฯลฯ)  
  2) งานประสานการประชุม การเบิกจ่ายวัสดุ การจัดสรรเอกสาร สิ่งพิมพ์ของกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  3) พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ บันทึกของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนให้
ความเห็นถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ  กฎหมายข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
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  4) ประสานงานกับกลุ่มงานอ่ืนในส านักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  5) ศึกษา วิเคราะห์ สภาพของกลุ่ม และออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและ 
สอดคล้องกับระบบงานสารบรรณ 
  6) จัดท าข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ผลงานของกลุ่มให้ครูบุคลากรทางการศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป 
  8) จดบันทึกการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  9) ควบคุมการรับ – ส่ง หนังสือราชการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา 
  10) ดูแลสวัสดิการเจ้าหน้าที่ในกลุ่มจัดเก็บรวบรวมหนังสือราชการ ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย เป็นหมวดหมู่  
  11) รวบรวมและรายงานผลการนิเทศประจ าเดือนของศึกษานิเทศก์ 

 12)  พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ บันทึกของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อนน าเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓  

 13)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 8.2 นายนิทัศน์  เพียรภูเขา  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ      
งานสารบรรณกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  1) งานประสานการประชุม  การเบิกจ่ายวัสดุ  การจัดสรรเอกสาร  สิ่งพิมพ์ของกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
  2) ประสานงานกับกลุ่มงานอ่ืนในส านักงาน หน่วยงานและสถานศึกษา 
  3) งานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา 
  4) จัดท าข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ผลงานของกลุ่มให้ครูบุคลากรทางการศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป 
  5) จดบันทึกการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  6) ควบคุมการรับ - ส่ง หนังสือราชการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา 
  7) ดูแลสวัสดิการเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม  
  8) จัดเก็บรวบรวมหนังสือราชการ ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาให้
เป็นระเบียบ เรียบร้อย เป็นหมวดหมู่  
  9) รวบรวมและรายงานผลการนิเทศประจ าเดือนของศึกษานิเทศก์ 
  10) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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      อนึ่ง  หากมีค าสั่งใดเกี่ยวกับการมอบหมายงานในหน้าที่ ซึ่งออกก่อนค าสั่งนี้ หากมีข้อขัดแย้งกับค าสั่งนี้
ให้ใช้ค าสั่งนี้แทนและให้ผู้ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติให้รายงาน
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ทราบ 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่  วันที่  10  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 

     สั่ง  ณ  วันที่  10 พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 

 

 

           นายภัณฑ์รักษ์  พลตื้อ 
   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
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