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เรื่อง   คู่มือกำรปฏิบัติงำนกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3  

         ด้วยข้ำพเจ้ำ นำยเจษฎำ  คะโยธำ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำได้ด ำเนินกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
จ ำนวน 1 เล่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกรอบและแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปอย่ำงมีระบบ
ครอบคลุมและเกิดประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุจุดมุ่งหมำย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้ปฏิบัติงำน  

         ในกำรนี้ กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำได้ด ำเนินกำรเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ดังรำยละเอียดที่แนบมำพร้อมนี้  

             จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
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ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
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ค าน า 
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษำขึ้น เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษำเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ มีกำรพัฒนำระบบกำรปฏิบัติงำน เพ่ือยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 เห็นควำมส ำคัญและจ ำเป็น
อย่ำงยิ่ง ในกำรพัฒนำระบบกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม จึงได้จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนกลุ่มนิเทศ 
ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือใช้เป็นแนวทำงหลักในกำรปฏิบัติรำชกำร ตำมบทบำท 
อ ำนำจหน้ำที่ของกลุ่มงำนที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติ รวมทั้งสำมำรถน ำไปใช้เพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพ
และมำตรฐำนงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมครอบคลุม ถูกต้อง และชัดเจน  
 คู่มือกำรปฏิบัติงำนฉบับนี้ มีรำยละเอียดของกระบวนกำร ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตำม
ภำรกิจประจ ำกลุ่มงำนตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน มีหน้ำที่ส ำคัญ 8 ประกำร ซึ่งเก่ียวกับงำนพัฒนำ
หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้ งำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ งำนส่งเสริม
และพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ งำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำ งำนส่งเสริมพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ งำนเลขำนุกำร งำนธุรกำร 
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และภำรกิจ
งำนที่ได้รับมอบหมำยจำกนโยบำย ภำรกิจงำน ที่ได้รับมอบหมำยตำมจุดเน้นส ำนักงำน/จุดเน้นของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 รวมทั้งร่วมสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนกับ
หน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง จำกกำรวิเครำะห์ บทบำท อ ำนำจ หน้ำที่ ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร 
เพ่ือให้เกิดเป็นภำระงำน กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
 ขอขอบคุณกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ที่ทุกท่ำนที่มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำเอกสำรเล่มนี้ ให้สมบูรณ์ สำมำรถน ำไปปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผล  

 หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อศึกษำนิเทศก์ทุกท่ำน  
 
 
 
 

        กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
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๑ 

 

การปฏิบัติงาน 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
 
 
    แนวคิด 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
กำฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นกลุ่มงำนด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรนิเทศกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือให้สถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็ง
ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพเท่ำเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐำน 
ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบและตำมอัธยำศัย เกิดกำรเรียนรู้ตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
ของกำรศึกษำ 
  
   วัตถุประสงค์ 
 
 ๑. เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติในกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ  
 ๒. เพ่ือสร้ำงวัฒนธรรมคุณภำพของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
 ๓. เพ่ือประชำสัมพันธ์และสร้ำงควำมเข้ำใจแก่ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในบทบำท 
หน้ำที่ และภำรกิจของศึกษำนิเทศก์ 

 4. เพื่อส่งเสริม กำรศึกษำ วิจัย และพัฒนำให้เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีคุณภำพ
ได้มำตรฐำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

 

ตอนที่ ๑ 
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ 

 
 
๑. งานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 

 ศึกษานิเทศก์ทุกคน ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๓ ปฏิบัติ
หน้ำที่เกี่ยวกับงำนวิชำกำรและงำนนิเทศกำรศึกษำ เพื่อปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำน 
ดังนี้  

  ๑.๑ งำนนิเทศกำรศึกษำ โดยส่งเสริมให้สถำนศึกษำบริหำรหลักสูตรสถำนศึกษำ  
จัดกระบวนกำรเรียนรู้ มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
พัฒนำกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ พัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำได้อย่ำง 
มีคุณภำพ  

  ๑.๒ กำรศึกษำ ค้นคว้ำทำงวิชำกำร เพ่ือจัดท ำเป็นเอกสำร คู่มือและสื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำน
และเผยแพร่ให้ครูได้ใช้ในกำรพัฒนำกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอน  

  ๑.๓ กำรวิเครำะห์ วิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ พัฒนำระบบกำรบริหำรงำนวิชำกำร พัฒนำมำตรฐำนและกำรประกัน
คุณภำพ กำรศึกษำ เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำนและเผยแพร่แก่ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและผู้สนใจทั่วไป  

  ๑.๔ กำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือเป็นข้อมูลและสำรสนเทศในกำรวำงแผน 
กำรนิเทศและกำรพัฒนำงำนวิชำกำร  

  ๑.๕ ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
 ๒. งานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
กำฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นกลุ่มงำนที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรนิเทศกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรพัฒนำระบบบริหำรและจัดกำรศึกษำ เพ่ือให้สถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็งในกำร
บริหำรและจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพมำตรฐำนเท่ำเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐำน 
ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัย เกิดกำรเรียนรู้ตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
ของกำรศึกษำ โดยปฏิบัติหน้ำที่เก่ียวกับงำนวิชำกำรและงำนนิเทศกำรศึกษำเพื่อปรับปรุงกำรเรียน
กำรสอนให้ได้มำตรฐำน ศึกษำ ค้นคว้ำทำงวิชำกำร และวิเครำะห์ วิจัย ติดตำม ตรวจสอบและ
ประเมินผล เพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ตำมท่ี
ได้รับมอบหมำย โดยให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักกำรนิเทศกำรศึกษำ หลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ 
กำรวัดกำรประเมินผล กำรศึกษำ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระบบดูแลช่วยเหลือครูและผู้เรียน 
ในระดับสูง มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกำรนิเทศกำรศึกษำ งำนวิชำกำร งำนติดตำม ตรวจสอบ 



๓ 

 

ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ และจัดท ำรำยงำนโดยแสดงให้เห็นว่ำมีกำรวิจัยและพัฒนำ สร้ำงองค์
ควำมรู้ใหม่ เพื่อน ำผลไปใช้ในกำรพัฒนำกำรนิเทศกำรศึกษำ มีกำรเผยแพร่อย่ำงกว้ำงขวำง มีกำร
ถ่ำยทอดและได้รับกำรยอมรับ และมีกำรพัฒนำตนและพัฒนำวิชำชีพ มีเทคนิคชั้นสูงในกำรนิเทศ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล สำมำรถพัฒนำนวัตกรรมกำรนิเทศกำรศึกษำจนเป็นแบบอย่ำง 
แก่วิชำชีพ ส่งผลให้ครูและบุคลำกรในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สำมำรถจัดกระบวนกำรเรียนรู้บรรลุเป้ำหมำย
ของหลักสูตร มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และกระทรวงศึกษำธิกำร 
เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 
 
  ภารกิจ สาระความรู้ และ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 

 ๑. การนิเทศการศึกษา ได้แก่ หลักกำรและรูปแบบกำรนิเทศ วิธีกำรและกระบวนกำร
นิเทศ กลยุทธ์กำรนิเทศกำรศึกษำในเรื่องกำรวิเครำะห์พฤติกรรมกำรนิเทศกำรศึกษำ กำรสร้ำงทักษะ
ในกำรนิเทศกำรใช้กลยุทธ์ในกำรนิเทศ กำรน ำนวัตกรรมมำประยุกต์ใช้ในกำรนิเทศ กำรควบคุมและ
กำรประเมินเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กำรนิเทศภำยใน โดย สำมำรถวิเครำะห์ วิจัย ส่งเสริม
ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนำระบบกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำได้ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผล 
กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้กำรสอนและกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ ประสำน สนับสนุน และเผยแพร่
ผลงำนด้ำนกำรนิเทศกำรศึกษำแกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ใช้เทคนิคกำรนิเทศได้อย่ำงหลำกหลำยด้ำน
ควำมเป็นกัลยำณมิตร 

 ๒. นโยบายและการวางแผนการศึกษา ได้แก่ ระบบและทฤษฎีกำรวำงแผนบริบททำง
เศรษฐกิจ สังคมและกำรเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำระดับชำติและระดับต่ำง ๆ 
กำรวิเครำะห์และก ำหนดนโยบำยกำรศึกษำ กำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กำรพัฒนำและ
ประเมินนโยบำยกำรศึกษำ โดยสำมำรถให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำเก่ียวกับกำรวิเครำะห์ข้อมูล และรำยงำน
ผลเพ่ือจัดท ำนโยบำย แผนและกำรติดตำมประเมินผลด้ำนกำรศึกษำ ให้ค ำแนะน ำปรึกษำเกี่ยวกับ 
กำรก ำหนดนโยบำยและกำรวำงแผนด ำเนินงำนและกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ให้ค ำแนะน ำ 
ปรึกษำเกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำท่ีมุ่งให้เกิดผลดี คุ้มค่ำต่อกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
  ๓. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ได้แก่ ควำมรู้เกี่ยวกับหลักสูตร กำรสร้ำงหลักสูตร
สถำนศึกษำ หลักกำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้ จิตวิทยำกำรศึกษำ กำรวัดและกำรประเมินผล 
กำรจัดกำรศึกษำพิเศษ โดยสำมำรถให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ เกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตรและ 
กำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ สำธิตแนะน ำครูให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ได้เต็มศักยภำพ 
ของผู้เรียน ประเมินหลักสูตรและกำรน ำหลักสูตรไปใช้ 

 4. การประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ กำรบริหำรคุณภำพกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
มำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำ กระบวนกำรประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ สำมำรถ
ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย กำรจัดท ำมำตรฐำน และกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
โดยนิเทศ ก ำกับ ติดตำมและประเมินผลกำประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ให้ค ำปรึกษำ 



๔ 

 

ข้อเสนอแนะและกำรวำงระบบกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ เพ่ือกำรพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่องและพร้อมรับกำรประเมินภำยนอก 

 5. การบริหารจัดการการศึกษา ได้แก่ หลักและระบบขอบข่ำยกำรจัดกำรศึกษำ หลักกำร
บริหำรจัดกำรกำรศึกษำโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน กำรปฏิรูปกำรศึกษำ กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
กับกำรจัดกำรศึกษำ โดย สำมำรถให้ค ำปรึกษำแนะน ำกำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำม
เจตนำรมณ์ของกำรศึกษำ นิเทศกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำไปสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ บริหำร 
จัดกำรศึกษำโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐำน 

 6. การวิจัยทางการศึกษา ได้แก่ ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนกำรวิจัย กำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ 
โดยสำมำรถให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำเกี่ยวกับกำรน ำกระบวนกำรวิจัยไปใช้ในกำรแก้ปัญหำและพัฒนำ 
กำรเรียนกำรสอน ให้ค ำแนะน ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน ด ำเนินกำรวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ ด้ำนกำรเรียนรู้และกำรจัดกำรศึกษำ 

 7. กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ได้แก่ กลวิธีกำร
น ำเสนอควำมรู้แนวคิดทฤษฎีที่เหมำะสมกับกำรเรียนรู้ กำรเขียนรำยงำน บทควำม ผลงำน ผลกำรศึกษำ
ค้นคว้ำ ฯลฯ กำรวิเครำะห์ วิจำรณ์ผลงำนวิชำกำรอย่ำงสร้ำงสรรค์ โดยสำมำรถเขียนเอกสำรทำง
วิชำกำรประเภทต่ำง ๆ แนะน ำและให้ค ำปรึกษำกำรเขียนเอกสำรทำงวิชำกำร แก่คุณครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ น ำเสนอควำมรู้ แนวคิด ทฤษฎีด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย และเหมำะสมต่อกำรเรียนรู้ 

 8. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ หลักกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ ส ำนักงำนอัตโนมัติ โดยสำมำรถ
ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรพัฒนำตนและกำรพัฒนำงำนได้อย่ำงเหมำะสม ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ 
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำแก่สถำนศึกษำ 

 9. คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับศึกษานิเทศก์ ได้แก่ คุณธรรมและจริยธรรมส ำหรับ
ศึกษำนิเทศก์ จรรยำบรรณของวิชำชีพศึกษำนิเทศก์ กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี (Good 
Governance) โดยปฏิบัติตนตำมจรรยำบรรณของวิชำชีพศึกษำนิเทศก์ มีหลักธรรมในกำรนิเทศ 
และประพฤติเป็นแบบอย่ำงที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

  ขอบข่ายภารกิจกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 ๑. งำนธุรกำร  
 ๒. กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้  
  ๒.๑ งำนส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย กำรศึกษำพิเศษ ผู้ด้อยโอกำส 
และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ  
  ๒.๒ งำนส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  
  ๒.๓ งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 

 ๓. กลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ  
  ๓.๑ งำนส่งเสริมกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ  
  ๓.๒ งำนส่งเสริมและพัฒนำเครื่องมือวัดและประเมินผลกำรศึกษำ  
 ๓.๓ งำนติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ  
 ๓.๔ งำนทดสอบทำงกำรศึกษำ  
๔. กลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ  
 ๔.๑ งำนส่งเสริม พัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ  
 ๔.๒ งำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำร

ศึกษำ  
 ๕. กลุ่มงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ  
  ๕.๑ งำนส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรนิเทศและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้  
  ๕.๒ งำนส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ำยกำรนิเทศของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และชุมชน   
  ๕.๓ งำนนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ  
  ๕.๔ งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัยกำรพัฒนำระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ  
 ๖. กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
  ๖.๑ งำนส่งเสริมกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  
  ๖.๒ งำนตรวจสอบคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  
  ๖.๓ งำนส่งเสริมและประสำนงำนกำรประกันคุณภำพภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ  
  ๖.๔ งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
 ๗. กลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ  
  ๗.๑ งำนพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศ  
  ๗.๒ งำนวำงแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ   
  ๗.๓ งำนรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ 

 
 
 



๖ 

 

 
 
 
 
 
 

 งำนส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 
กำรศึกษำพิเศษและผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ 

 งำนส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน 
 งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจยั กำรพฒันำหลักสูตรและ 

กระบวนกำรเรียนรู ้
 
 

 งำนส่งเสริมกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
 งำนส่งเสริมพัฒนำเครื่องมือวัดผลและประเมินผลกำรศึกษำ 
 งำนติดตำมตรวจสอบและประเมินผลกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
 งำนทดสอบทำงกำรศึกษำ 

 
 งำนส่งเสริมพัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
 งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจยั พัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทำงกำรศึกษำ 
 

 งำนส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรนิเทศและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 
 งำนส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ำยกำรนิเทศของเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

สถำนศึกษำ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและชมุชน 
 งำนนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรบริหำรและ 

กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 
 งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจยักำรพฒันำระบบบริหำรและ 

กำรจัดกำรศึกษำ 
 

 งำนส่งเสริมกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 งำนตรวจสอบคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 งำนส่งเสริมและประสำนงำนกำรประกนัคุณภำพภำยในและ 

ภำยนอกสถำนศึกษำ 
 งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจยัมำตรฐำนและกำรประกัน 

คุณภำพกำรศึกษำ 
 

 งำนพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศ 
 งำนวำงแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 

กำรศึกษำ 
 งำนรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 

กำรศึกษำ 

 
แผนภาพขอบข่ายภารกิจงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มงานวัดและประเมินผล 
การศึกษา 

 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

กลุ่มงานส่งเสรมิและพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

งานธุรการ 

 

กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผล 
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

         

กลุ่มงานส่งเสรมิพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  

และนิเทศการศึกษา 



๗ 

 

 กรอบแนวทางการปฏิบัติงานตามขอบข่ายภารกิจ 
๑. งานธุรการ 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผนจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและกำรบริหำรงำนของกลุ่ม  
ให้สำมำรถด ำเนินงำนตำมภำรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  ๒. ศึกษำ วิเครำะห์ สภำพของกลุ่ม และออกแบบ ระบบงำนสำรบรรณให้เหมำะสม 
และสอดคล้องกับ ระบบงำนสำรบรรณของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  ๓. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประชุมภำยในกลุ่ม 
  ๔. ประสำนงำนกับกลุ่มอ่ืนในส ำนักงำน หน่วยงำนและสถำนศึกษำในงำนธุรกำรที่เกี่ยวข้อง
กับกำรบริหำรงำนของกลุ่ม 
  ๕. ประสำนกำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ ข้อมูลข่ำวสำรและผลงำนของกลุ่ม ให้ครู 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และประชำชนทั่วไปทรำบ 
  ๖. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม 
  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกลุ่มงำนเป็นระบบ สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 
  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒. ระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๑๗ 
  ๓. พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
  ๔. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรให้ข่ำวและบริกำรข่ำวสำรของทำงรำชกำร  
พ.ศ. ๒๕๒๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๕. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรประชำสัมพันธ์และกำรข่ำวรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๕ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

 ๒. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๒.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี
ความสามารถพิเศษ 

   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
   ๑. ศึกษำนโยบำยของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน รวมทั้งวิเครำะห์แนวโน้มและทิศทำงในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย กำรศึกษำพิเศษ 
ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ 
   ๒. ศึกษำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย กำรศึกษำพิเศษ ผู้ด้อยโอกำส และผู้มี
ควำมสำมำรถพิเศษ ทั้งในและต่ำงประเทศ 

   ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำมีควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
กำรศึกษำพิเศษ ผู้ด้อยโอกำสและผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ ในรูปแบบที่เหมำะสมกับศักยภำพของ
สถำนศึกษำ โดย 
      ๓.๑ พัฒนำครู ผู้บริหำร ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
กำรศึกษำพิเศษ ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ และด ำเนินกำรวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนำ
หลักสูตรได้ 
      ๓.๒ กำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำและหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้องในกำรจัดท ำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย กำรศึกษำพิเศษ ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถ
พิเศษ 
   ๔.  นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย กำรศึกษำ
พิเศษ ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ และให้ควำมช่วยเหลือสถำนศึกษำในด้ำนกำรพัฒนำ
หลักสูตรอย่ำงต่อเนื่อง 

   ๕.  ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอื่น ที่จัดกำรศึกษำปฐมวัย กำรศึกษำพิเศษ 
ผู้ด้อยโอกำส และมีควำมสำมำรถพิเศษ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

กลุ่มงานพัฒนา 
หลักสูตรการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานและ 
กระบวนการเรียนรู้ 

งำนส่งเสรมิพัฒนำหลักสูตรกำรศกึษำปฐมวัย  
กำรศึกษำพิเศษ ผูด้้อยโอกำสและผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ 

งำนส่งเสรมิพัฒนำหลักสูตรกำรศกึษำขั้นพ้ืนฐำน 

งำนศึกษำค้นคว้ำ  วิเครำะห์ วิจยั  กำรพัฒนำหลักสตูร
และกระบวนกำรเรียนรู ้



๙ 

 

   ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   นักเรียนก่อนวัยเรียน ผู้มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย สติปัญญำ ผู้ด้อยโอกำสและผู้มี
ควำมสำมำรถพิเศษได้มีโอกำสเข้ำรับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง ในสถำนศึกษำท่ีจัดกำรเรียนรู้โดยครูและ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำที่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำหลักสูตรให้เหมำะสมกับ
กลุ่มเป้ำหมำยและมีควำมทันสมัยอยู่เสมอ 

   กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

  ๒.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
   ๑.  ศึกษำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๔๔ และมำตรฐำนกำรเรียนรู้
ทั้ง ๘ กลุ่มสำระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
   ๒.  ศึกษำ รวบรวมข้อมูลและจัดท ำระบบสำรสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถำนศึกษำ
ด ำเนินกำรดังนี้ 
     ๒.๑ ศึกษำหลักกำร แนวคิด ทฤษฎีและงำนวิจัยเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร 
     ๒.๒ รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่นที่เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตร  
   ๓.  พัฒนำครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรจัดท ำหลักสูตร
สถำนศึกษำ 
   ๔.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ โดยกำรมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย 
   ๕.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดหลักสูตรเฉพำะด้ำน เช่น โรงเรียน ๒ ภำษำ 
โรงเรียนตำมแนวพุทธ โรงเรียนกีฬำ โรงเรียนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอัจฉริยะ  
   ๖. ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำตำมอัธยำศัย เช่น Home School 
กำรศึกษำท่ีจัดในสถำนประกอบกำร ฯลฯ เป็นต้น 
   ๗.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบกำรเรียนรู้และจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวปฏิรูป
กระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
   ๘.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำ พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ โดยใช้ข้อมูล
จำกกำรวิจัยในชั้นเรียนและกำรนิเทศภำยใน 
   ๙. ด ำเนินกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของ
สถำนศึกษำ และน ำข้อมูลมำใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำ  
   ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   นักเรียนวัยเรียนทุกคนที่อยู่ในสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้โดยครู
และผู้บริหำรสถำนศึกษำที่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตำมแนวปฏิรูปกำรเรียนรู้ และ 
มีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 



๑๐ 

 

   กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   ๑.  พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   ๒.  หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

  ๒.๓ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
   ๑. ศึกษำสภำพปัญหำ งำนวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 

   ๒. ด ำเนินกำรวิจัยกำรบริหำรหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้  
   ๓.  สนับสนุนกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกระบวนกำร
เรียนรู้ ของครู ผู้บริหำรตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง  
   ๔. เผยแพร่ผลงำนกำรศึกษำ วิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตร และกำรพัฒนำ
กระบวนกำรเรียนรู้ 
   ๕.  น ำผลกำรวิจัยไปก ำหนดนโยบำยเพื่อพัฒนำงำนบริหำรหลักสูตร และ
กระบวนกำรเรียนรู้ 
      ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
       สถำนศึกษำมีผลกำรศึกษำ วิจัย เพ่ือพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 
       กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

   พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 ๓. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

กลุ่มงานวัดและ
ประเมินผล 
การศึกษา 

งำนส่งเสรมิกำรวดัและประเมินผลกำรศึกษำ 

งำนติดตำม  ตรวจสอบ และประเมินผลกำรวัดและ
ประเมินผลกำรศึกษำ 

งำนทดสอบทำงกำรศึกษำ 

งำนส่งเสรมิและพัฒนำเครื่องมือวดัและประเมินผล
กำรศึกษำ 



๑๑ 

 

  ๓.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
   ๑. ส่งเสริมให้ครูพัฒนำตนเอง โดยศึกษำหำควำมรู้เกี่ยวกับวิธีกำรวัดผล และ
ประเมินผลกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
   ๒. ส่งเสริมและพัฒนำผู้บริหำร ครูให้ใช้วิธีกำรที่หลำกหลำยในกำรวัดและประเมินผล
ในสถำนศึกษำท้ังกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
   ๓. ศึกษำ วิเครำะห์ รูปแบบ วิธีกำรในกำรพัฒนำแนวทำงกำรวัดผลและประเมินผล 
ในสถำนศึกษำท้ังกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
   ๔. จัดท ำคู่มือกำรวัดผล เทียบโอนผลกำรศึกษำส ำหรับกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำ
นอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
   ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   ๑. ครูและผู้เก่ียวข้องมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรวัดผลกำรเรียนรู้ของนักเรียน  
ทั้งกำรวัดผลกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
   ๒. กำรวัดผลและประเมินผลสอดคล้องตำมแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำตำม
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และตำมสำระกำรเรียนรู้ของ
หลักสูตรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
   ๓. ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้วิธีกำรที่หลำกหลำยในกำรวัดและประเมินผล และน ำผล 
กำรวัดและประเมินผลไปพัฒนำศักยภำพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 

   กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   ๑.  พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   ๒.  พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 

  ๓.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
   ๑. รวบรวมเครื่องมือกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
   ๒. ศึกษำ วิเครำะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดท ำแล้ว คัดเลือกให้
เหมำะสมกับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
   ๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำและพัฒนำเครื่องมือวัดและประเมินผลให้
ครอบคลุมด้ำนต่อไปนี้ 
    ๓.๑ เครื่องมือวัดและประเมินผลตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ๘ กลุ่มสำระ 
    ๓.๒ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตำมประเภทของกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
    ๓.๓ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตำมสภำพจริง 
    ๓.๔ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    ๓.๕ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คิด วิเครำะห์ และ 
กำรเขียนสื่อควำม 
   ๔. บริกำรเครื่องมือวัดและประเมินผลทำงกำรศึกษำแก่สถำนศึกษำ 



๑๒ 

 

   ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   มีคลังเครื่องมือวัดและประเมินผลระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของสถำนศึกษำ 

   กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

  ๓.๓ งานตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา 
   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

   ๑.  ศึกษำ วิเครำะห์ แนวทำง ในกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรศึกษำ 
   ๒. ด ำเนินกำร ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรศึกษำ 
   ๓. จัดท ำรำยงำน กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรศึกษำ 
   ๔. เผยแพร่ผล กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรศึกษำ 
   ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   สถำนศึกษำมีกำรวัดผลและประเมินผลกำรศึกษำที่ถูกต้อง และมีคุณภำพ 

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

  ๓.๔ งานทดสอบทางการศึกษา 
   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
   ๑. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบ วิธีกำร เครื่องมือวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
   ๒. วำงแผนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ ให้ครอบคลุมสำระกำรเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสำระ  
ของหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
   ๓.  ก ำหนดแนวทำงในกำรทดสอบทำงกำรศึกษำให้สอดคล้องตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำร 
และสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติก ำหนด 
   ๔.  ประสำนควำมร่วมมือกับสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ 
   ๕. ด ำเนินกำรทดสอบทำงกำรศึกษำและให้บริกำรสอบวัดควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ให้กับนักเรียน 
   ๖. พัฒนำคลังข้อสอบมำตรฐำนกำรศึกษำ 
   ๗. จัดสร้ำงโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภำพกำรศึกษำของผู้เรียนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
   ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   มีคลังข้อสอบมำตรฐำนกำรศึกษำระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ และ 
มีข้อมูลคุณภำพกำรศึกษำของผู้เรียน 

   กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   ๑.  พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   ๒.  พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 
 



๑๓ 

 

 ๔. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๔.๑ งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
   ๑.  ศึกษำ ควำมต้องกำรสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ  
   ๒.  ด ำเนินกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงำน 
เพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือตำมควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ 
   ๓.  ส่งเสริมและพัฒนำครู ผู้บริหำร ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
   ๔. นิเทศติดตำม และประเมินผลกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
เพ่ือน ำผลมำปรับปรุงและพัฒนำให้มีประสิทธิภำพ 
   ๕. ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนในกำรส่งเสริมกำรใช้สื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 

   ๖.  เผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
   ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   สถำนศึกษำมีสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ เพ่ือใช้ในกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนอย่ำงคุ้มค่ำ  
   กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

  ๔.๒ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
   ๑.  ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย เกี่ยวกับกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
ทำงกำรศึกษำ 
   ๒. วิจัยเพื่อพัฒนำสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทำงกำรศึกษำให้สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ 

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนา
สื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี 
ทางการศึกษา 

งำนส่งเสรมิพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำร
ศึกษำ 

งำนศึกษำ  ค้นคว้ำ วิเครำะห ์วิจัย  กำรพัฒนำสื่อ  

นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 



๑๔ 

 

   ๓.  ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำท่ีด ำเนินกำร ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำได้มีโอกำสแลกเปลี่ยนผลกำรวิเครำะห์ วิจัย น ำไปใช้ และ
เผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
   ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำทุกแห่ง ได้ศึกษำและน ำผลกำรวิเครำะห์วิจัย 
ไปใช้ในกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีให้เหมำะสมกับสภำพของท้องถิ่น 
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
   พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 ๕. กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ๕.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
   ๑.  รวบรวม จัดท ำ ระบบข้อมูลสำรสนเทศเก่ียวกับพัฒนำระบบกำรนิเทศ และ 

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 
   ๒. ศึกษำสภำพปัญหำ ควำมต้องกำร ของกำรนิเทศและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 

   ๓. จัดท ำแผนกำรส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรนิเทศ และกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 
   ๔. ด ำเนินกำรนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน และ โครงกำรเป็นฐำน ดังนี้ 
    ๔.๑ กำรนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน เช่น ส่งเสริมฝ่ำยบรหิำรเป็นหลักในกำร

นิเทศภำยใน ส่งเสริมครูเป็นผู้สร้ำงกัลยำณมิตร นิเทศภำยใน ส่งเสริมเครือข่ำยกำรนิเทศ ครูต้นแบบ  
ครูแกนน ำ ผู้ปกครอง ชุมชน และภูมิปัญญำ ส่งเสริมกำรนิเทศภำยนอก รวมทั้งส่งเสริมกำรนิเทศ 
ที่มีกำรรวมพลังจำกทุกฝ่ำย 
      ๔.๒ กำรนิเทศโดยใช้โครงกำรเป็นฐำน เช่น โครงกำรน ำร่อง (Pilot Study) 
โครงกำรร่วมพัฒนำ (Joint Project) เป็นต้น 

กลุ่มงานนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล 

ระบบบริหารและ 
การจัดการศึกษา งำนนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและ

กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 

งำนส่งเสรมิสนับสนุนเครือข่ำยกำรนิเทศของเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ สถำนศึกษำ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและชุมชน 
          

งำนส่งเสรมิและพัฒนำระบบกำรนิเทศและกำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู ้

งำนศึกษำค้นคว้ำ  วิเครำะห์วิจยักำรพัฒนำระบบบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำ 



๑๕ 

 

   ๕.  จัดท ำสรุปรำยงำนผล และเผยแพร่เทคนิคกำรนิเทศ และกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 
ที่ประสบผลส ำเร็จ 

   ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   สถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำกำรจัดระบบกำรนิเทศ และกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 

อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

   ๑.  พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   ๒.  พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖  

  ๕.๒ งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน 

   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
   ๑. ประสำนกำรจัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ำยกำรนิเทศในเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำ 
   ๒. จัดท ำแผนกำรส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ำยกำรนิเทศในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ 

สถำนศึกษำ 
   ๓. ด ำเนินกำรและร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องพัฒนำเครือข่ำยกำรนิเทศ 

ในรูปแบบต่ำง ๆ ที่หลำกหลำย 
    ๓.๑ พัฒนำห้องเรียน หรือสถำนศึกษำ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
    ๓.๒ จัดตั้งและด ำเนินกำรในรูปแบบของเครือข่ำยชุมชน 
    ๓.๓ จัดเวทีวิชำกำรให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
    ๓.๔ จัดเครือข่ำยบุคคล เช่น ครูแกนน ำ ครูต้นแบบ ครูแห่งชำติ เป็นต้น 
   ๔. จัดท ำสรุปรำยงำน และเผยแพร่เทคนิค วิธีกำร สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบ

เครือข่ำยกำรนิเทศ 
   ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   ๑.  สถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำจำกองค์กรเครือข่ำยอย่ำงเป็นระบบ 
   ๒.  หน่วยงำน ชุมชน องค์กรเอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

   กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

  ๕.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

   ๑. จัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรนิเทศและติดตำมกำรบริหำรและกำร
จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ 

   ๒. ศึกษำวิเครำะห์และจัดท ำเกณฑ์ ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ ในกำรบริหำรและกำรจัด 
กำรศึกษำ 



๑๖ 

 

   ๓. ด ำเนินกำรนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ 

   ๔. สรุปผลกำรนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดท ำรำยงำนเผยแพร่ 
   ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ น ำผลกำรรำยงำนไปใช้ในกำรพัฒนำ
สถำนศึกษำให้ได้มำตรฐำน 
   กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   ๑.  พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   ๒.  พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.๒๕๔๖  

  ๕.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
      ๑.  ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์สภำพปัญหำเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบบริหำรและกำรจัด

กำรศึกษำ 
      ๒.  ด ำเนินกำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
    ๒.๑ กำรพัฒนำระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
    ๒.๒ กำรนิเทศ ติดตำม ประเมินผล 
    ๒.๓ กำรพัฒนำเครือข่ำยกำรนิเทศ 
   ๓.  สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่กำรวิเครำะห์ วิจัย เกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบ 

กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
   ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ มีกำรวิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำระบบกำรบริหำร

และกำรจัดกำรศึกษำ และน ำผลงำนวิจัยไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
   กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

 ๖. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานส่งเสริม
พัฒนาระบบ 

การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

งำนส่งเสรมิกำรพัฒนำระบบกำรประกันคณุภำพ 
ภำยในสถำนศึกษำ 

งำนส่งเสรมิและประสำนงำนกำรประกันคณุภำพ 
ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 

งำนศึกษำค้นคว้ำ  วิเครำะห์ วิจยั  มำตรฐำนและ 
กำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ 

งำนตรวจสอบคณุภำพภำยในสถำนศึกษำ 



๑๗ 

 

  ๖.๑ งาน ส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

   ๑. ศึกษำระบบหลักเกณฑ์ วิธีกำร กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำตลอดจน 
กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
   ๒.  ศึกษำ ค้นคว้ำ หลักกำร แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับกำรจัดท ำมำตรฐำน
กำรศึกษำ แล้วน ำมำวิเครำะห์เปรียบเทียบกับมำตรฐำนกำรศึกษำชำติและระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำสร้ำงควำมตระหนัก ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรพัฒนำคุณภำพและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่บุคลำกรทุกคน 
   ๔.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำก ำหนดมำตรฐำนระดับสถำนศึกษำ ให้
สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมและควำมต้องกำรของชุมชน /ท้องถิ่น รวมทั้งกำรก ำหนดตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์ในกำรแปลผลและตัดสินกำรผ่ำนมำตรฐำนพร้อมทั้งจัดให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่ำง
สถำนศึกษำด้วยกัน 
   ๕.  ร่วมก ำหนดกลยุทธ์ในกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพท้ังระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และระดับสถำนศึกษำ 

    ๖.  ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัด สร้ำง ระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ โดยมี
หลักกำรและแนวคิดอยู่บนพ้ืนฐำนกำรปรับปรุงพัฒนำ 
   ๗. นิเทศ ติดตำม กำรจัด สร้ำง พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  
   ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   สถำนศึกษำมีควำมสำมำรถในกำรจัด สร้ำง ระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
ได้อย่ำงมีคุณภำพ 
   กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   ๑. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   ๒. ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องระบบ หลักเกณฑ์ วิธีกำรประกันคุณภำพ 
ภำยในสถำนศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

  ๖.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
   ๑. จัดท ำระบบกำรตรวจสอบคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
    ๒. นิเทศ สถำนศึกษำ เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำโดยกำรประเมินตนเอง 
   ๓. ร่วมกับสถำนศึกษำวิเครำะห์ผลกำรประเมินเพ่ือหำจุดพัฒนำและน ำมำเป็น
แนวทำงในกำรปรับปรุงสถำนศึกษำที่ยังไม่ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์ 
   ๔.  จัดตั้งคณะท ำงำนเพื่อรับผิดชอบและให้ควำมช่วยเหลือสถำนศึกษำที่ยังไม่ได้
มำตรฐำนตำมเกณฑ์อย่ำงเป็นระบบ 



๑๘ 

 

   ๕.  จัดตั้งคณะกรรมกำรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ด ำเนินกำรตรวจสอบ วิเครำะห์ 
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ เพ่ือก ำหนดนโยบำยในกำรพัฒนำกำรประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ 
   ๖.  จัดท ำระบบสำรสนเทศผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
   ๗.  จัดท ำเอกสำรเผยแพร่ตัวอย่ำงสถำนศึกษำท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำน 
จำกคณะกรรมกำรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   ๘.  นิเทศ ติดตำม ก ำกับ สถำนศึกษำทุกแห่งให้ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์  
   ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   สถำนศึกษำทุกแห่งในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้รับกำรตรวจสอบคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำ ทั้งโดยวิธีกำรประเมินตนเอง และจำกคณะกรรมกำรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   ๑. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   ๒. ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่องระบบ หลักเกณฑ์ วิธีกำรประกันคุณภำพ 
ภำยในสถำนศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

  ๖.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
   ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำประเมินตนเอง และจัดท ำรำยงำนกำร
ประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
   ๒.  พิจำรณำให้ข้อเสนอแนะกับสถำนศึกษำในกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง
ของสถำนศึกษำ 
   ๓.  ประสำนงำนกับสถำนศึกษำที่มีควำมพร้อมรับกำรประเมินภำยนอก เพื่อเสนอ 
รำยชื่อสถำนศึกษำต่อส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) 
   ๔.  ประสำนงำนกับส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) 
เมื่อถึงก ำหนดกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำ 
   ๕.  ประสำน ติดตำมผลกำรประเมินภำยนอก เพ่ือน ำมำใช้ประโยชน์ในกำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน 
   ผลส าเร็จที่คาดหวัง 

   สถำนศึกษำมีควำมพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
   กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   ๑.  พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

   ๒. ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่องระบบหลักเกณฑ์ วิธีกำรประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
 



๑๙ 

 

  ๖.๔ งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
   ๑. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
ของแต่ละหน่วยงำน 
   ๒.  ส่งเสริม สนับสนุนและหรือร่วมกับสถำนศึกษำด ำเนินกำรวิจัยมำตรฐำนและ 
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
   ๓.  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำน ำผลกำรวิจัยมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำมำใช้ในกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
   ๔.  รวบรวมและเผยแพร่ผลกำรวิจัยมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ของสถำนศึกษำ  
   ๕. นิเทศ ติดตำม กำรวิจัยมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
และน ำผลมำใช้ในกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
   ผลส าเร็จที่คาดหวัง 

   สถำนศึกษำทุกแห่งน ำผลกำรวิจัยมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ มำใช้
ในกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพ   
   กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   ๑. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   ๒.  ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่องระบบหลักเกณฑ์ วิธีกำรประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
   ๓.  มำตรฐำนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
 ๗. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการ 

ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และ 
นิเทศการศึกษา 

งำนวำงแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศกำรศึกษำ 

งำนรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศกำรศึกษำ 
 

งำนพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศ 



๒๐ 

 

  ๗.๑ งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ 
   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
   ๑. ด ำเนินกำรให้มีฐำนข้อมูลด้ำนวิชำกำร บริหำรงำนบุคคล บริหำรงบประมำณ 

และบริหำรงำนทั่วไป ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   ๒. รวบรวม วิเครำะห์ และบันทึกข้อมูลทำงด้ำนวิชำกำร ด้ำนบริหำรงำนบุคคล 

ด้ำนบริหำรงำนงบประมำณ และด้ำนบริหำรงำนทั่วไป ในระบบฐำนข้อมูล 
   ๓. ปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
   ๔. เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ำยและ Internet 

   ๕.  รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ ข้อมูลต่อคณะกรรมกำร ติดตำม ตรวจสอบและ
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   ๑. ข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนวิชำกำร ด้ำนบุคลำกร ด้ำนงบประมำณ และบริหำรงำนทั่วไป 
เป็นปัจจุบันและมีสภำพพร้อมใช้งำน 

   ๒. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีข้อมูลเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
     กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   ๑.  พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   ๒.  พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖  

  ๗.๒ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

   ๑. รวบรวม วิเครำะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำในเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ 
   ๒. จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
   ๓. เสนอแผนยุทธศำสตร์ต่อคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำ 
   ๔.  ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
เพ่ือด ำเนินกำรตำมแผน 
   ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ 
กำรศึกษำ 

   กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   ๑.  พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ ๒๕๔๒ 
   ๒.  พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ 

   ๓.  กฎกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร กำรด ำเนินงำน
ของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 



๒๑ 

 

  ๗.๓ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
   ๑.  รวบรวม ประมวล วิเครำะห์ข้อมูลจำกเครื่องมือกำรนิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
   ๒.  จัดท ำสรุปและรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
ต่อคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ 
   ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   ๑.  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้รับทรำบ
ข้อมูลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
   ๒.  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ใช้ประโยชน์จำกกำรรำยงำนผลเพื่อวำงแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ 

   กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   ๑.  ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
   ๒. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำร  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 
3. งานกลุม่สาระการเรียนรู้ 
 
 สำระกำรเรียนรู้ หมำยถึง องค์ควำมรู้ ทักษะและค่ำนิยมท่ีผู้เรียนควรเรียนรู้ เพ่ือจะช่วย
น ำพำให้บรรลุคุณภำพตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด  
 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ หมำยถึง กลุ่มขององค์ควำมรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่ก ำหนดไว้ใน
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตำมศำสตร์ต่ำงๆ โดยหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน จัดแบ่งกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เป็น ๘ กลุ่ม ได้แก่ ๑) ภำษำไทย ๒) คณิตศำสตร์ ๓) วิทยำศำสตร์ 
และเทคโนโลยี ๔) สังคม ศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ๕) สุขศึกษำและพลศึกษำ ๖) ศิลปะ  
๗) กำรงำนอำชีพ และ ๘) ภำษำต่ำงประเทศ  
 มำตรฐำนกำรเรียนรู้ (Content standards/Academic standards/Learning standards 
หมำยถึง คุณภำพท่ีต้องกำรให้เกิดข้ึนในตัวผู้เรียนเป็นสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้เมื่อจบกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะและคุณลักษณะที่ระบุไว้ในมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ถือเป็น
สิ่งจ ำเป็นส ำหรับผู้เรียนทุกคน ดังนั้น หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทำงกำรศึกษำทั้งระดับชำติ เขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้
บรรลุคุณภำพตำมที่ มำตรฐำนก ำหนด มำตรฐำนกำรเรียนรู้ขั้นพื้นฐำนถือเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำร
ขับเคลื่อนและพัฒนำ คุณภำพกำรศึกษำ เป็นเป้ำหมำยและกรอบทิศทำงในกำรพัฒนำหลักสูตร
กำรศึกษำทั้งในระบบ นอกระบบ ตำมอัธยำศัยและใช้ส ำหรับผู้เรียนทุกคนในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
แนวคิดดังกล่ำวอยู่บนฐำนควำมเชื่อท่ีว่ำ ผู้เรียนทุกคนสำมำรถพัฒนำอย่ำงมีคุณภำพเท่ำเทียมกันได้  
 ตัวชี้วัด (Indicators) หมำยถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ ซึ่งสะท้อนถึงมำตรฐำน 
กำรเรียนรู้ ตัวชี้วัดมีลักษณะเฉพำะเจำะจงและมีควำมเป็นรูปธรรมในกำรน ำไปใช้ในกำรก ำหนด



๒๒ 

 

เนื้อหำ กำรเรียนกำรสอน และเป็นเกณฑ์ส ำคัญส ำหรับกำรวัดและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบคุณภำพ
ผู้เรียน โดยทั่วไปจะมีกำรก ำหนดตัวชี้วัดเพ่ือใช้ในกำรตรวจสอบผู้เรียนเป็นระยะๆ ในกำรพัฒนำไปสู่
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ กำรก ำหนดตัวชี้วัดดังกล่ำวนั้น ในระบบกำรศึกษำบำงแห่งอำจก ำหนดไว้เป็น
ช่วงๆ ทุก ๓-๔ ปี แต่บำงแห่งอำจก ำหนดทุกระดับชั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสมกับบริบท
กำรศึกษำแต่ละแห่ง (ส ำนักวิชำกำรและ มำตรฐำนกำรศึกษำ, ๒๕๕๓)  
 งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่ศึกษำนิเทศก์ต้องปฏิบัติเพื่อพัฒนำงำนสถำนศึกษำ
หรือครผูู้สอนในด้ำนกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่กไหนดไว้ในมำตรฐำนกำรเรียนรู้/
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตำมศำสตร์ต่ำงๆ โดยหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จัดแบ่ง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้เป็น ๘ กลุ่ม ได้แก่ ๑) ภำษำไทย ๒) คณิตศำสตร์ ๓) วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
๔) สังคมศึกษำ ศำสนำและ วัฒนธรรม ๕) สุขศึกษำและพลศึกษำ ๖) ศิลปะ ๗) กำรงำนอำชีพ และ 
๘) ภำษำต่ำงประเทศ 
 
 4. งานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 
 
 ภำคีเครือข่ำย หมำยถึง กลุ่มบุคคล องค์กรที่มีเป้ำหมำยร่วมกัน มำรวมตัวกันด้วยควำม
สมัครใจ เพ่ือท ำกิจกรรมให้บรรลุเปูำหมำย (ร่วมคิด/วำงแผน ร่วมท ำ ร่วมประเมินผล) โดยมีควำมสัมพันธ์ 
แนวรำบ มีควำมเสมอภำค และเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงต่อเนื่อง  
  งำนกลุ่มเครือข่ำยสถำนศึกษำ เป็นกิจกรรมที่ศึกษำนิเทศก์ต้องปฏิบัติเพื่อพัฒนำงำน 
ของสถำนศึกษำในรูปของภำคีเครือข่ำย ในกำรท ำงำนร่วมกันกับกลุ่มสถำนศึกษำในลักษณะของ
เครือข่ำยในด้ำนกำรประสำนงำน (Coordination) ควำมร่วมมือ (Cooperation) กำรท ำงำนร่วมกัน 
(Collaboration) และกำรมีส่วนร่วม (Participation) ในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำและกำร 
ปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำครอบคลุม ๔ ภำระงำน ได้แก่ กำรบริหำรงำนวิชำกำร กำรบริหำรงำน 
งบประมำณ กำรบริหำรงำนบุคคล และกำรบริหำรงำนทั่วไป 
 
 5. งานพิเศษ งานโครงการและตัวชี้วัด 
 
 งำนพิเศษ งำนโครงกำรและตัวชี้วัด เป็นกิจกรรมที่ศึกษำนิเทศก์ต้องปฏิบัติเพ่ือพัฒนำงำน
ในหน้ำที่ของศึกษำนิเทศก์ท่ีเกี่ยวข้องกับงำนพิเศษท่ีไม่ใช่งำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง รวมถึงงำน
โครงกำรและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนของศึกษำนิเทศก์ เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ รวมถึงเป็นฐำนข้อมูลในกำรปฏิบัติงำนหรือพัฒนำงำนในปีต่อไปในระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
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ตอนที่ ๒ 
การจัดโครงสร้างการบริหารและการจัดวางบุคลากร 

 
 

 1. โครงสร้างการบริหารกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 

(นายภัณฑ์รักษ์  พลตื้อ) 
( 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 

(นายมนตรี  จันทวงศ์) 
( 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

(นายเจษฎา  คะโยธา) 
( 

กลุ่มงานที่ 1 

กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้ 
1. นำงสำวจณิัฐตำ  วรรณเกษม 
2. นำงสะใบแพร  มำกต่ำย 
3. นำงสำววิชชุดำ ตรเีนตร 

 

กลุ่มงานที่ 2 

กลุ่มงำนวัดและประเมินผล
กำรศึกษำ 
1. นำงเยำวลักษณ์  ศิรริักษ์ 
2. นำยอภริัฐ  เจำะจง 

 

กลุ่มงานที่ 3 

กลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำร
ศึกษำ 
1. นำยตะวัน  ชำญวิริยะปรีดำ 

 

กลุ่มงานที่ 4 

กลุ่มงำนนิเทศติดตำมและ
ประเมินผลระบบบริหำรและ 
กำรจัดกำรศึกษำ 
1. นำงสมจติร  พิมพ์รส 
2. นำงสุชัญญำ  เยื้องกลำง 
 

กลุ่มงานที่ 5 

กลุ่มงำนส่งเสริมระบบประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 
1. นำยเสกสรรค์  มสีำรพันธ ์
2. นำงเครือวัลย์  ชิณโสม 

3. นำงสุชัญญำ  เยื้องกลำง 
 
 

กลุ่มงานที่ 6 

กลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำร 
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศกำรศึกษำ 
1. นำงรัชนี  สุขสวัสดิ ์



๒๔ 

 

 2. การจัดบุคลากรตามภารกิจทั้ง 6 กลุ่ม 
 

ที ่ กลุ่มงำน ผู้รับผิดชอบ งำนนโยบำย/โครงกำรพิเศษที่เกี่ยวข้อง 
1 กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตร

กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน
และกระบวนกำรเรียนรู้ 

1. นำงสำวจิณัฐตำ วรรณเกษม 
2. นำงสะใบแพร  มำกต่ำย 
3. นำงสำววิชชุดำ ตรีเนตร 

โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล, กำรพัฒนำ
ทักษะกระบวนกำรคิด กำรพัฒนำผู้เรียนสู่
ศตวรรษท่ี 21 (3R8C), กำรจัดกำร
เรียนรู้เชิงรุก, โรงเรียนเด็กพิเศษเรียนร่วม,  
โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง, ระบบ SET  

2 กลุ่มงำนวัดและ
ประเมินผลกำรศึกษำ 

 

1. นำงเยำวลักษณ์ ศิริรักษ์ 
2. นำยอภิรัฐ เจำะจง 
 

โครงกำรโรงเรียนขนำดเล็ก, กำรสอบ  
O-NET, NT  โปรแกรมบริหำรกำรศึกษำ 
school mis , โครงกำรวิจัยกำรประเมิน
ควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน (RT),  
กำรประเมิน PISA,  
โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์  

3 กลุ่มงำนส่งเสริมและ
พัฒนำสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทำงกำร
ศึกษำ 
 

1. นำยตะวัน ชำญวิริยะปรีดำ 
 

กำรใช้และพัฒนำ DLTV, DLIT, 
เว็บไซด์กลุ่มงำนนิเทศและเขตพ้ืนที่  
ข้อมูลข่ำวสำรกลุ่มนิเทศ  
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
โรงเรียนสุจริต, เขตสุจริต 

4 กลุ่มงำนนิเทศติดตำม
และประเมินผลระบบ
บริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำ 

1. นำงสมจิตร พิมพ์รส 
2. นำงสุชัญญำ เยื้องกลำง  

คู่มือนิเทศ, แผนนิเทศ/ปฏิทิน และ
รำยงำนกำรนิเทศ, PLC,  
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ., โรงเรียนวิถีพุทธ 

5 กลุ่มงำนส่งเสริมระบบ
ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 

 

1. นำยเสกสรรค์ มีสำรพันธ์ 
2. นำงเครือวัลย์ ชิณโสม 

กำรประกันคุณภำพภำยนอก 
มำตรฐำนสำกล โปรแกรม QAMS, 
กำรรำยงำน SAR, ระบบสำรสนเทศ,  
STEM, ป้ำย/บอร์ดกำรนิเทศ,วิจัย 
โครงกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน, 
ห้องสมุดมีชีวิต 

6 กลุ่มงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำร ติดตำม 
ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศกำรศึกษำ 

1. นำงรัชนี สุขสวัสดิ ์
 

กำรประชุม กต.ปน., กำรจัดท ำแผนและ
รำยงำนคุณภำพกำรศึกษำ, กำรประชุม 
ในกลุ่มนิเทศกำรประชุม กต.ปน.  
 

 
 



๒๕ 

 

 3. งานกลุม่สาระการเรียนรู้ 
 

 

ที ่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ผู้รับผิดชอบ 
งำนโครงกำรพิเศษ/เฉพำะกิจ 
ที่เก่ียวกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

1 ภำษำไทย 1. นำงเครือวัลย์ ชิณโสม 
 

แข่งขันภำษำไทย สำรำนุกรม  
กำรประเมินกำรอ่ำน/เขียน  
ชั้น ป.1-ม.3 

2 คณิตศำสตร์ 1. นำยอภิรัฐ เจำะจง 
๒. นำงสะใบแพร  มำกต่ำย 
3. นำงสุชัญญำ เยื้องกลำง 

โครงกำรเวทคณิต 

3 วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

1. นำยเจษฎำ คะโยธำ 
2. นำงสำวจิณัฐตำ วรรณเกษม 
3. นำยเสกสรรค์ มีสำรพันธ์ 
4. นำงสุชัญญำ เยื้องกลำง 

กำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ,  
กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก  
บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย  
ระดับประถมศึกษำ 

4 สังคมศึกษำ ศำสนำ 
และวัฒนธรรม 

1. นำงสมจิตร พิมพ์รส กำรสอนประวัติศำสตร์,กำรพัฒนำ
คุณธรรม จริยธรรม 12 ประกำร,
โรงเรียนวิธีพุทธ 

5 ภำษำต่ำงประเทศ 1. นำงสำววิชชุดำ ตรีเนตร 
๒. นำงเยำวลักษณ์  ศิริรักษ์ 

กำรแข่งขันทักษะภำษำอังกฤษ B00t 
Camp, EBE, Peer center 

6 สุขศึกษำและพลศึกษำ 1. นำงสุชัญญำ เยื้องกลำง งานมหกรรมศิลปหัตถกรรม,  
บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย
ระดับประถมศึกษำ 
รำงวัลทรงคุณค่ำสพฐ.OBEC AWARDS, 
กำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีและทักษะชีวิต 

7 ศิลปะ ๑. นำงเยำวลักษณ์  ศิริรักษ์ 
2. นำยตะวัน ชำญวิริยะปรีดำ 

 

8 กำรงำนอำชีพ 1. นำยตะวัน ชำญวิริยะปรีดำ - ทักษะอำชีพ 
9 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 1. นำยเสกสรรค์ มีสำรพันธ์ - แนะแนว 
10 ปฐมวัย 1. นำงรัชนี สุขสวัสดิ ์ บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย 

โครงกำรสสวท.ปฐมวัย 
โครงกำรพัฒนำหลักสูตรปฐมวัย 
พุทธศักรำช ๒๕๖๐  

11 เรียนรวม 1. นำงสำววิชชุดำ ตรีเนตร เรียนรวม, เศรษฐกิจพอเพียง 
 



๒๖ 

 

 4. งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 
 
ทีม 
ที ่

กลุ่มสถำนศึกษำ 
ที่รับผิดชอบ 

จ ำนวน 
โรงเรียน 

จ ำนวน 
ศึกษำนิเทศก์ 

ศึกษำนิเทศก์ 

1 กลุ่มสถำนศึกษำที่ ๑  
กลุ่มเมืองสำมอ่ำง อ.ห้วยผึ้ง 

18 1 นำงสะใบแพร  มำกต่ำย 

2 กลุ่มสถำนศึกษำที่ ๒  
กลุ่มเสรีไทยนำคู อ.นำคู 

22 2 นำงสำวจิณัฐตำ วรรณเกษม 

3 กลุ่มสถำนศึกษำที่ ๓  
กลุ่มเมิงเขำวง อ.เขำวง 

16 1 นำงสมจิตร พิมพ์รส 

4 กลุ่มสถำนศึกษำที่ ๔  
กลุ่มเมืองกุฉินำรำยณ์ อ.กุฉินำรำยณ์ 

17 1 นำยเสกสรรค์ มีสำรพันธ์  

5 กลุ่มสถำนศึกษำที่ ๕  
กลุ่มล ำพะยังนำรำยณ์ อ.กุฉินำรำยณ์ 

18 1 นำงเยำวลักษณ์ ศิริรักษ์ 

6 กลุ่มสถำนศึกษำที่ 6  
กลุ่มบูรพำนำรำยณ์ อ.กุฉินำรำยณ์ 

20 2 นำงเครือวัลย์ ชิณโสม 
นำงสำววิชชุดำ ตรีเนตร 

7 กลุ่มสถำนศึกษำที่ 7  
กลุ่มนำมน อ.นำมน 

20 2 นำยอภิรัฐ เจำะจง 

8 กลุ่มสถำนศึกษำที่ 8  
กลุ่มเมืองสมเด็จ อ.สมเด็จ 

19 1 นำงรัชนี สุขสวัสดิ ์

9 กลุ่มสถำนศึกษำที่ 9  
กลุ่มสมเด็จภูพำน อ.สมเด็จ 

23 2 นำยตะวัน ชำญวิริยะปรีดำ 

10 กลุ่มสถำนศึกษำที่ 10  
กลุ่มแพรวำค ำม่วง อ.ค ำม่วง 

26 2 นำงสุชัญญำ เยื้องกลำง 

 
หมายเหตุ  นำยเจษฎำ  คะโยธำ  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ รับผิดชอบทุกกลุ่มสถำนศึกษำ และภำระงำน 
               ของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธ์ เขต 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 

 
  5. งานพิเศษ 

 
 

กลุ่มภำรกิจที่ ภำระงำน ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบรอง 
1 โรงเรียนคุณธรรม นำงสมจิตร พิมพ์รส  
2 ส่งเสริมภำษำไทย นำงเครือวัลย์ ชิณโสม  
3 งำน ก.ต.ป.น./ปฐมวัย นำงรัชนี  สุขสวัสดิ ์  
4 งำนกลุ่มโรงเรียนขยำยโอกำส นำยเสกสรรค์ มีสำรพันธ์  
5 โรงเรียน CONNEXT ED นำงจิณัฐตำ  วรรษเกษม  
6 งำนกลุ่มโรงเรียนขนำดเล็ก นำงเยำวลักษณ์ ศิริรักษ์  
7 งำนวิจัย นำยอภิรัฐ เจำะจง  
8 งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน นำงสุชัญญำ  เยื้องกลำง  
9 กำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ นำงสุชัญญำ  เยื้องกลำง  

10 OBEC AWARDS นำงสุชัญญำ  เยื้องกลำง  
11 งำนกำรศึกษำพิเศษ นำงสำววิชชุดำ ตรีเนตร  
12 เศรษฐกิจพอเพียง นำงสำววิชชุดำ ตรีเนตร  
13 โรงเรียนคุณภำพต ำบล นำงสะใบแพร  มำกต่ำย  
14 ศูนย์เฉพำะกิจ Covid-19 นำยตะวัน ชำญวิริยะปรีดำ  

 
 
 6. การมอบหมายหน้าทีป่ฏิบัติงานรายบุคคล 
 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๓ ได้จัดท ำค ำสั่งมอบหมำยหน้ำที่
รับผิดชอบของข้ำรำชกำรครูและลูกจ้ำง ตำมค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ 
เขต ๓ ที่ 134 /๒๕65 ลงวันที่ 10 พฤษภำคม 2565 เรื่อง มอบหมำยงำนให้บุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่
ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๓ นั้น  
   
 
 
 
 
 
 
  



๒๘ 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  
 นายเจษฎา  คะโยธา ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก ์วิทยฐำนะ ช ำนำญกำรพิเศษ ต ำแหน่งเลขที ่27 
 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๓ มีหน้ำที่ ก ำกับ ดูแลและส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนของศึกษำนิเทศก์
และเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ทุกงำนและงำนอ่ืนๆตำมท่ี
ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยตำมกฎหมำย ระเบียบและแบบแผนของทำง
รำชกำร ดังนี้ 
  1) งำนประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หลักสูตร
กำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำและหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ 
  2) งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำหลักสูตรกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้ 
ของผู้เรียน 
  3) งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับกำรวัดและกำร
ประเมินผลกำรศึกษำ 
  4) งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
รวมทั้งประเมิน ติดตำม ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 

 5) งำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
  6) งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำ ส่งเสริมและพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำ 
  7) งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  8) งำนส่งเสริมกำรด ำเนินงำนกำรน้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของในหลวง 
รัชกำลที่ 10 ในสถำนศึกษำ 
  9) กำรปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมำย 

10) งำนนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรศึกษำของกลุ่มโรงเรียนเมืองกุฉินำรำย์ อ ำเภอห้วยผึ้ง 
  11) งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 
 
๑. งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์ วิจัย  
เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  

     ๑.๑  นางสาวจิณัฐตา  วรรณเกษม ต ำแหน่ง   ศึกษำนิเทศก์   วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ  
ต ำแหน่งเลขท่ี  ๓3  

 ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำงำนประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียนและปฏิบัติ
หน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ คนที่ 2 เมื่อผู้อ ำนวยกำร



๒๙ 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำไม่อยู่หรือไปรำชกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน/
โครงกำร ดังนี้ 

๑) งำนประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และ 
งำนศึกษำวิเครำะห์วิจัย เพ่ือพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 

1.1) งำนให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรวิจัยและกำรนิเทศกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือปรับปรุง
คุณภำพกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนตำมหลักสูตรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 

1.2) งำนประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ                
ขั้นพ้ืนฐำน 

1.3) งำนศึกษำค้นคว้ำ ทำงวิชำกำรและกำรวิเครำะห์ กำรวิจัย เพ่ือพัฒนำหลักสูตร 
1.4) งำนศึกษำค้นคว้ำ กำรวิเครำะห์ กำรวิจัย เพื่อพัฒนำหลักสูตร และกระบวนกำร

เรียนรู้ของผู้เรียน 
๒) งำนพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
๓) งำนพัฒนำและส่งเสริมควำมสำมำรถทำงวิทยำศำสตร์ระดับประถมศึกษำและ

มัธยมศึกษำตอนต้น 
๔) โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิทยำศำสตร์ระดับประถมศึกษำและ

มัธยมศึกษำตอนต้น 
5) กำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษำและ

มัธยมศึกษำตอนต้น 
6) โครงกำรลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ /Active Learning/3R8C 
7) งำนพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่น/หลักสูตรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
8) โรงเรียนคุณภำพชุมชน CONNEXT ED 
9) โครงกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพผู้เรียนผู้มีควำมสำมำรถพิเศษบนฐำนพหุปัญญำ 
10) โครงกำรศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
11) งำนพัฒนำจุดเน้นพัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมนโยบำยปฏิรูปกำรศึกษำ  
12) งำนนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเสรีไทยนำคู 

อ ำเภอนำคู 
13)  สรุป รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนที่รับผิดชอบประจ ำปี 
14)  งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 

     ๑.2  นางสะใบแพร  มากต่าย ต ำแหน่ง   ศึกษำนิเทศก์   วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ  
ต ำแหน่งเลขท่ี  23  

 ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำงำนประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน/โครงกำร ดังนี้ 

1) งำนประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และ 
งำนศึกษำวิเครำะห์วิจัย เพ่ือพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 



๓๐ 

 

1.1) งำนให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรวิจัยและกำรนิเทศกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อปรับปรุง
คุณภำพกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนตำมหลักสูตรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 

1.2) งำนประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ                
ขั้นพ้ืนฐำน 

1.3) งำนศึกษำค้นคว้ำ ทำงวิชำกำรและกำรวิเครำะห์ กำรวิจัย เพ่ือพัฒนำหลักสูตร 
1.4) งำนศึกษำค้นคว้ำ กำรวิเครำะห์ กำรวิจัย เพื่อพัฒนำหลักสูตร และกระบวนกำร

เรียนรู้ของผู้เรียน 
2) งำนพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
3) โครงกำรลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ /Active Learning/3R8C 
4) งำนพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่น/หลักสูตรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
5) โครงกำรโรงเรียน CONNEXT ED  
6) โครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
7) หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 
8) โครงกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพผู้เรียนผู้มีควำมสำมำรถพิเศษบนฐำนพหุปัญญำ 
9)  โครงกำรศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
10) งำนพัฒนำจุดเน้นพัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมนโยบำยปฏิรูปกำรศึกษำ 
11) งำนนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเมืองสำมอ่ำง 

อ ำเภอห้วยผึ้ง 
12) สรุป รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนที่รับผิดชอบประจ ำปี 
13) งำนอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 

 

๒. งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

 ๒.๑ นางเยาวลักษณ์ ศิริรักษ์  ต ำแหน่ง  ศึกษำนิเทศก์  วิทยฐำนะ ช ำนำญกำรพิเศษ   
ต ำแหน่งเลขท่ี  ๓๔  

ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำงำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับ
กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน/โครงกำร ดังนี้ 

๑) งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับกำรวัดและ 
ประเมินผลกำรศึกษำ 

๑.๑) งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับกำรวัด 
และประเมินผลระดับชั้นเรียนและสถำนศึกษำ 

๑.๒) งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับกำรวัด 
และประเมินผลระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

      ๑.๓) งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับกำรวัด
และประเมินผลระดับชำติ 



๓๑ 

 

 ๑.๔) งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผล 
กำรเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำในกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน 
 ๑.๕) 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 กำรประเมินผลนักเรียน
ระดับนำนำชำติ PISA  

6) งำนส่งเสริม พัฒนำ เครื่องมือวัดและประเมินผลกำรศึกษำ ตำมแนวทำงกำรประเมิน 
คุณภำพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 (NT)  

7) งำนส่งเสริม พัฒนำ เครื่องมือวัดและประเมินผลกำรศึกษำ ตำมแนวทำงกำรประเมิน
ควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ (Reading Test : RT)  

8) งำนสำรสนเทศด้ำนกำรวัดผลและประเมินผลทำงกำรศึกษำ โปรแกรมระบบบริหำร
จัดกำรผลกำรเรียน โปรแกรมบริหำรจัดกำรผลกำรเรียน School MIS 

9) งำนพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำอังกฤษ 

10) งำนพัฒนำและส่งเสริมกำรเรียนรู้ และควำมสำมำรถทำงด้ำนศิลปะ และภำษำอังกฤษ 
11) งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย เกี่ยวกับกำรพัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ ระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ และโครงกำรที่เก่ียวข้อง 
12) งำนพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ กลุ่มสำระ 

กำรเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ และโครงกำรที่เกี่ยวข้อง 
13) งำนพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ กระบวนกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ  

งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์วิจัยเกี่ยวกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
และโครงกำรที่เกี่ยวข้อง 

14) กำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์และโครงกำรที่เก่ียวข้อง 
15) กำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก 
16) โครงกำร BBL มอนเตสเซอรี่ปฐมวัยและประถมศึกษำ 
17) โครงกำรศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

  18) งำนนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนล ำพะยังนำรำยณ์ 
อ ำเภอกุฉินำรำยณ์ 

19) สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนที่รับผิดชอบประจ ำปี 
20) งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 

 



๓๒ 

 

๒.2  นายอภิรัฐ  เจาะจง  ต ำแหน่ง   ศึกษำนิเทศก์   วิทยฐำนะ  ช ำนำญกำรพิเศษ   
ต ำแหน่งเลขท่ี ๒๕ 
 ปฏิบัติหน้ำที่ งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับกำรวัด
และประเมินผล  มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน/โครงกำร ดังนี้ 

1) งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับกำรวัดและประเมินผล
กำรศึกษำ 

๑.๑) งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับกำรวัด 
และประเมินผลระดับชั้นเรียนและสถำนศึกษำ 

๑.๒)  งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับกำรวัด 
และประเมินผลระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

      ๑.๓)  งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับกำรวัด
และประเมินผลระดับชำติ 
 ๑.๔) งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผล 
กำรเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำในกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน 
 ๑.๕) งำนศึกษำค้นคว้ำทำงวิชำกำรและกำรวิเครำะห์ วิจัยทำงกำรศึกษำ 

2) งำนส่งเสริมกำรพัฒนำเครื่องมือวัดและประเมินผลกำรศึกษำควำมสำมำรถด้ำน 
กำรอ่ำนออกของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ (Reading Test : RT) และระบบข้อมูลคุณภำพ
กำรศึกษำ 

3) งำนประเมินคุณภำพกำรศึกษำควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษำ ปีที่ ๑ (Reading Test : RT) และระบบข้อมูลคุณภำพกำรศึกษำ  

4) งำนส่งเสริมกำรพัฒนำเครื่องมือวัดผลและประเมินผลกำรศึกษำ (National Test: NT) 
5) งำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพผู้เรียน   

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 กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนนำมน อ ำเภอนำมน 
๑4) สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนที่รับผิดชอบประจ ำปี 
15) งำนอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 



๓๓ 

 

๓. งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมิน ติดตาม
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

๓.๑  นายเสกสรรค์ มีสารพันธ์  ต ำแหน่ง   ศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะ  ช ำนำญกำรพิเศษ  
ต ำแหน่งเลขท่ี  ๓๕ 
 ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำงำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ รวมทั้งประเมิน ติดตำมและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ กำรประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ ประสำนก ำกับติดตำมงำนกำรประกันคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำ และปฏิบัติหน้ำที่
แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ คนที่ 1 เมื่อผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม
นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำไม่อยู่หรือไปรำชกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน/โครงกำร 
ดังนี้ 

๑) ศึกษำ วิจัย พัฒนำ ระบบหลักเกณฑ์ วิธีกำร กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของ 
สถำนศึกษำ ตลอดจนระเบียบที่เกี่ยวข้องกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประเมิน ติดตำมและตรวจสอบ
คุณภำพกำรศึกษำ   

๒)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำมีควำมตระหนัก มีควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

๓) ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดสร้ำงระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ โดยมีหลักกำร 
และแนวคิดอยู่บนพื้นฐำนกำรปรับปรุงพัฒนำ 
 ๔)  กำรนิเทศ ติดตำม และตรวจสอบกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

๕)  ประสำนงำนกำรประเมินผลและติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำและกำรประกัน 
คุณภำพภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 

๖)  กำรวิจัย ส่งเสริม พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
๗)  งำนศึกษำค้นคว้ำทำงวิชำกำรและกำรวิเครำะห์ วิจัยทำงกำรศึกษำ   
๘)  งำนส่งเสริมและพัฒนำกำรกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

ระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำตอนต้น 
๙)  งำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (ลูกเสือ ยุวกำชำด) 
๑๐) งำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเรียนกำรสอนโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ 
11) งำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (แนะแนว) และ

อำชีพ 
12) โครงกำรศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
๑3)  งำนนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียน

เมืองกุฉินำรำยณ์ อ ำเภอกุฉินำรำยณ์ 
๑4)  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนที่รับผิดชอบประจ ำปี 
๑5)  งำนส่งเสริมและพัฒนำกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษำ  (STEM 

Education) 
๑6)  งำนอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 

 



๓๔ 

 

๓.๒ นางเครือวัลย์ ชิณโสม  ต ำแหน่ง  ศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะ  ช ำนำญกำรพิเศษ  
ต ำแหน่งเลขท่ี ๑๗  
 ปฏิบัติหน้ำที่ งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำรวมทั้งประเมิน ติดตำมและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ  มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน/โครงกำร 
ดังนี้ 
 ๑)  กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำ กำรติดตำม 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 กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี  
 11) โครงกำรรักษ์ภำษำไทย เนื่องในสัปดำห์วันภำษำไทยแห่งชำติ 
 ๑2) โครงกำรห้องสมุดโรงเรียน  ห้องสมุดมีชีวิต  
 ๑3) โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัยเพ่ือแก้ปัญหำกำรอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้ 
 14) งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

15) โครงกำรศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
 ๑6) งำนนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนในกลุ่มโรเรียนบูรพำนำรำยณ์ 
อ ำเภอกุฉินำรำยณ์ 
 ๑7) สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนที่รับผิดชอบประจ ำปี 
 ๑8) งำนอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 
 
๔. งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

๔.1  นางสมจิตร  พิมพ์รส ต ำแหน่ง   ศึกษำนิเทศก์   วิทยฐำนะ  ช ำนำญกำรพิเศษ   
ต ำแหน่งเลขท่ี ๓๖ 
 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ และมีหน้ำที่
รับผิดชอบงำน/โครงกำร  ดังนี้ 
 1) งำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 



๓๕ 

 

2) งำนส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรนิเทศและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 
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) โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ

และวัฒนธรรม   
 9)  โครงกำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ 

10) โครงกำรอำเซียนศึกษำ/โครงกำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ประชำธิปไตย 
11) โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม 
12) โครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ 
๑3) โครงกำรสหกรณ์โรงเรียน  
14) โครงกำรศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
๑5) งำนนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเมิงเขำวง อ ำเภอเขำวง 
๑6) สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนที่รับผิดชอบประจ ำปี 
๑7) งำนอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 

6.2 นางสุชัญญา  เยื้องกลาง  ต ำแหน่ง   ศึกษำนิเทศก์   วิทยฐำนะ  ช ำนำญกำรพิเศษ  
ต ำแหน่งเลขท่ี 21    

ปฏิบัติหน้ำที่งำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน/
โครงกำร ดังนี้ 

๑)  งำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 ๒)  รวบรวม ประมวล วิเครำะห์ข้อมูลจำกเครื่องมือกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ  

3)  งำนศึกษำค้นคว้ำทำงวิชำกำรและกำรวิเครำะห์ วิจัยทำงกำรศึกษำ 
 4)  งำนพัฒนำระบบข้อมูล และสำรสนเทศ 
 5)  โครงกำรศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 6)  โครงกำรรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) 
 7)  กำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ  
 8)  กำรขับเคลื่อนโครงกำรแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) 
 9)  โครงกำรบ้ำนวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย (ประถมศึกษำ) 
 10)  กำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิต 
 11)  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 



๓๖ 

 

 12) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
 13)  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ พลศึกษำ 
 14) งำนประสำนงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกและภำยใน 
 15) งำนนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนแพรวำค ำม่วง 
อ ำเภอค ำม่วง 
 16)  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนที่รับผิดชอบประจ ำปี 
 17)  งำนอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 
 
๕. งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

5.1   นายตะวัน  ชาญวิริยะปรีดา  ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะ ช ำนำญกำรพิเศษ  
ต ำแหน่งเลขท่ี  19  ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำงำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำ ส่งเสริมและพัฒนำสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน/โครงกำร ดังนี้ 

     ๑)  งำนส่งเสริม พัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
                ๒)  งำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัยกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำร
ศึกษำ 
               ๓)  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 พัฒนำสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ ได้มีโอกำสแลกเปลี่ยนผลกำรวิเครำะห์ วิจัย  และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
 8) งำนนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพำน  
อ ำเภอสมเด็จ 

     9) งำนข้อมูลสำรสนเทศกลุ่มงำนส่งเสริม และพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำ 
          ๑0) งำนบริกำรสื่อและนวัตกรรมแก่โรงเรียน 

11) โครงกำรโรงเรียนสุจริต 
๑2) งำนส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
๑3) งำนศูนย์สื่อ และคลังนวัตกรรม 
๑4) โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ DLIT/DLTV 
๑5) ศูนย์เฉพำะกิจ COVID - 19 



๓๗ 

 

16) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
17) โครงกำรศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
18) สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนที่รับผิดชอบประจ ำปี 
19) โครงกำรโรงเรียนร่วมทดลองกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ผ่ำนระบบ Conference 
20) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

    
๖. งานเลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา 

6.1 นางรัชนี  สุขสวัสดิ์ ต ำแหน่ง   ศึกษำนิเทศก์   วิทยฐำนะ  ช ำนำญกำรพิเศษ  ต ำแหน่ง
เลขที่ ๓๑ 
 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำนเลขำนุกำร คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ งำนส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำ
ระดับก่อนประถมศึกษำ (หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย) มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน/โครงกำร ดังนี้ 

๑) งำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรวำงแผน ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) 

๑.๑) งำนวำงแผน ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
๑.๒) งำนติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลศึกษำและสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน

ของ ก.ต.ป.น. 
๑.๓) งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ      

(ก.ต.ป.น.) 
๒) งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำหลักสูตรกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้

กำรศึกษำปฐมวัย 
 ๓) งำนส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำ 
(หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560)  

 4) งำนพัฒนำกำรศึกษำปฐมวัย 
5) โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย (ปฐมวัย) 
6) โครงกำรโรงเรียนต้นแบบ/ต้นแบบเครือข่ำยต้นแบบสนำมเด็กเล่นตำมหลักกำรพัฒนำ

สมอง  BBL :  เล่นตำมรอยพระยุคลบำท 
7) โครงกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรคิดส ำหรับเด็กปฐมวัย 
8) งำนประสำนระหว่ำงกลุ่มต่ำง ๆ ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
9) โครงกำรศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

 10) งำนนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเมืองสมเด็จ 
อ ำเภอสมเด็จ  

11) สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนที่รับผิดชอบประจ ำปี 
12) งำนอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 

 



๓๘ 

 

๗. กลุ่มงานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม) 
7.1 นางสาววิชชุดา  ตรีเนตร  ศึกษำนิเทศก์   วิทยฐำนะ  ช ำนำญกำรพิเศษ  ต ำแหน่ง

เลขที่  24 
 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำนกำรศึกษำพิเศษ  (กำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนรวม) งำนส่งเสริม 
สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน/โครงกำร ดังนี้ 

๑) งำนจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ 
แผนกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

๒) งำนศึกษำ วิเครำะห์ และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร และกำรจัด
กำรศึกษำ  

๓) งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำหลักสูตรกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้
นักเรียนพิกำรเรียนรวม 

๔) งำนส่งเสริมควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำ  โรงเรียนทั่วไปที่จัด
กำรศึกษำเรียนรวม 

๕) งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับกำรวัดและประเมินผล
กำรศึกษำส ำหรับนักเรียนพิกำรเรียนรวม 

๖) งำนส่งเสริม วิจัย พัฒนำ มำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
รวมทั้งประเมิน ติดตำม และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำส ำหรับนักเรียนพิกำรเรียนรวม 

๗) งำนนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับนักเรียนพิกำรเรียนรวม 
๘) งำนประสำนเครือข่ำยพัฒนำโรงเรียนในสังกัดที่จัดกำรเรียนรวมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
๙) โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรวม 
10) งำนดูแลระบบสำรสนเทศกำรศึกษำและกำรศึกษำสงเครำะห์ Special Education  

Technology (SET) 
11)  งำนพัฒนำกระบวนกำรเรียน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

 12) กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
(ภำษำอังกฤษ) 
 13) งำนพัฒนำครูภำษำอังกฤษเพ่ือจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแนวกำรสอนภำษำอังกฤษ
เพ่ือกำรสื่อสำร 
 14) โครงกำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ 

15) งำนนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ กำรน้อมน ำหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงสุ่กำรปฏิบัติในสถำนศึกษำ 

16) โครงกำรศิลปหัตถกรรมนักเรียน/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ/งำน
กำรศึกษำพิเศษ 
 ๑7) งำนนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนกลุ่มบูรพำนำรำยณ์ 
อ ำเภอกุฉินำรำยณ์ 

๑8) สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนที่รับผิดชอบประจ ำปี 
 ๑9)  งำนอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 



๓๙ 

 

๘.  งานธุรการ 

 8.1 นางวรางคณา  บุษมงคล  ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร   
 ปฏิบัติหน้ำที่งำนธุรกำร งำนสำรบรรณ กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน/โครงกำร ดังนี้ 

๑) พิมพ์หนังสือรำชกำรของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ให้ถูกต้อง
ตำมระเบียบว่ำด้วยงำนสำรบรรณ (หนังสือภำยใน หนังสือภำยใน ค ำสั่ง  ประกำศ  เกียรติบัตร ฯลฯ)  

๒) งำนประสำนกำรประชุม  กำรเบิกจ่ำยวัสดุ  กำรจัดสรรเอกสำร  สิ่งพิมพ์ของกลุ่ม
นิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  

๓) พิจำรณำตรวจสอบควำมถูกต้องของหนังสือรำชกำร บันทึกของเจ้ำหน้ำที่ ตลอดจน 
ให้ควำมเห็นถูกต้องตำมระเบียบว่ำด้วยงำนสำรบรรณ  กฎหมำยข้อบังคับ หนังสือสั่งกำรที่เก่ียวข้อง 

๔) ประสำนงำนกับกลุ่มงำนอ่ืนในส ำนักงำน หน่วยงำนและสถำนศึกษำในงำนธุรกำร 
ที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรงำนของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

๕) ศึกษำ วิเครำะห์ สภำพของกลุ่ม และออกแบบระบบงำนสำรบรรณให้เหมำะสมและ  
สอดคล้องกับระบบงำนสำรบรรณ 

๖) จัดท ำข้อมูลข่ำวสำร และประชำสัมพันธ์ผลงำนของกลุ่มให้ครูบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
และประชำชนทั่วไป 

7) งำนเลขำนุกำรงำนติดตำม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) 
๘) จดบันทึกกำรประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
๙) ควบคุมกำรรับ – ส่ง หนังสือรำชกำรของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัด

กำรศึกษำ 
๑๐) ดูแลสวัสดิกำรเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่ม  
๑๑) จัดเก็บรวบรวมหนังสือรำชกำร ของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัด

กำรศึกษำ ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย เป็นหมวดหมู่  
๑๒) รวบรวมและรำยงำนผลกำรนิเทศประจ ำเดือนของศึกษำนิเทศก์ 
๑๓)  พิจำรณำตรวจสอบควำมถูกต้องของหนังสือรำชกำร บันทึกของเจ้ำหน้ำที่ให้เป็นไป

ตำมระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับหรือหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้องก่อนน ำเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 

๑๔)  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

  8.2 นายนิทัศน์  เพียรภูเขา  ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร   
  ปฏิบัติหน้ำที่งำนธุรกำร งำนสำรบรรณ กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำมีหน้ำที่รับผิดชอบงำน ดังนี้ 

๑) งำนประสำนกำรประชุม  กำรเบิกจ่ำยวัสดุ  กำรจัดสรรเอกสำร  สิ่งพิมพ์ของ
กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  

๒) ประสำนงำนกับกลุ่มงำนอ่ืนในส ำนักงำน หน่วยงำนและสถำนศึกษำ 
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๓) งำนธุรกำรที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรงำนของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ 

๔) จัดท ำข้อมูลข่ำวสำร และประชำสัมพันธ์ผลงำนของกลุ่มให้ครูบุคลำกรทำง
กำรศึกษำ และประชำชนทั่วไป 

๕) จดบันทึกกำรประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
๖) ควบคุมกำรรับ – ส่ง หนังสือรำชกำรของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 

กำรจัดกำรศึกษำ 
๗)  ดูแลสวัสดิกำรเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่ม  
๘)  จัดเก็บรวบรวมหนังสือรำชกำร ของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัด

กำรศึกษำ ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย เป็นหมวดหมู่  
 9) รวบรวมและรำยงำนผลกำรนิเทศประจ ำเดือนของศึกษำนิเทศก์ 
 10) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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ตอนที่ 3 
แนวปฏิบัติราชการและการรายงานผลการปฏิบัติราชการ 

 
 

 แนวปฏิบัติการปฏิบตัิราชการ 
 
 เมื่อมำถึงส ำนักงำนให้ลงเวลำที่กลุ่มอ ำนวยกำร ชั้น ๑ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 ไม่เกินเวลำ ๐๘.๓๐ น. และปฏิบัติงำนจนถึงเวลำ ๑๖.๓๐ น.  
  
 ๑. การแต่งกาย  
 
 กำรแต่งกำยให้เป็นไปตำมที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3  
ก ำหนด ดังนี้  
  วันจันทร์     ชุดสีกำก ี 
  วันอังคำร     ชุดสุภำพ 
  วันพุธ       ชุดผ้ำไทย  
  วันพฤหัสบดี  ชุดสุภำพ 
  วันศุกร์      ชุดผ้ำไทย 
  
 ๒. การขออนุมัติไปราชการ 
  
    การขออนุมัติไปราชการและการลา   
  กำรขออนุญำตไปรำชกำร ให้บันทึกข้อควำมขออนุญำตไปรำชกำรเมื่อได้รับค ำสั่ง 
ให้ไปรำชกำร ให้บันทึกในสมุดขออนุญำตไปรำชกำรของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำอีกครั้งหนึ่ง กำรขออนุญำตทั้ง ๒ กรณี ให้ขออนุญำตผ่ำนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศฯ ในกรณี
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศฯ ไปรำชกำรหรือให้ผ่ำนหัวหน้ำกลุ่มงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่
แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศฯตำมล ำดับ เสนอขออนุมัติผ่ำนรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 
ตำมล ำดับ  
 ขออนุญาตไปปฏิบัติภารกิจนอกส านักงาน  
  กำรขออนุญำตไปปฏิบัติงำนนอกส ำนักงำนไม่เกิน ๓ ชั่วโมง ให้บันทึกในสมุดขออนุญำต
ของกลุ่มนิเทศผ่ำนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศฯ ในกรณีที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศฯ ไปรำชกำร ให้ขออนุญำต
หัวหน้ำกลุ่มงำนที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่แทนตำมล ำดับ  
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 ๓. การลาพักผ่อน  
 
 กำรลำพักผ่อน ให้ผู้ประสงค์จะลำพักผ่อนเสนอใบลำพักผ่อนล่วงหน้ำ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบ
จำกผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศฯ และต้องมีผู้รับงำนแทนลงนำมไว้ ซึ่งจะต้องได้รับอนุญำตก่อนจึงหยุด
พักผ่อนได้ กรณี ยกเลิกวันลำพักผ่อนให้บันทึก ตำมแบบบันทึกเสนอผ่ำนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศฯ 
เสนอขออนุญำตต่อรอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 และ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 ตำมล ำดับ 
 
 ๔. การขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง  
 
 ศึกษำนิเทศก์ท่ำนใดมีควำมประสงค์ขอใช้รถยนต์ของทำงรำชกำรเพ่ือเดินทำงไปรำชกำร
ต่ำงๆ ให้บันทึกขออนุญำตใช้รถยนต์ ตำมแบบฟอร์มที่กลุ่มอ ำนวยกำรก ำหนด ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม
อ ำนวยกำรเสนอขออนุญำตจำก ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ  
  
 ๕. การเป็นผู้แทนไปร่วมงานที่ได้รับมอบหมาย  
 
 เมื่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 สั่งให้บุคลำกรในส ำนักงำน
ไปร่วมงำนเก่ียวกับพิธีกำรสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ วันส ำคัญอ่ืนๆ หรือกำรให้ไปร่วมงำน
ตำมท่ีได้รับมอบกลุ่มนิเทศฯ จึงก ำหนดแนวทำงเพ่ือให้ศึกษำนิเทศก์ถือปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้  
  ๑. กรณีงำนใดเจำะจงหรือมอบหมำยให้ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศฯ เป็นกำรเฉพำะ  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศฯ เป็นผู้ไปร่วมงำนหรือมอบให้ผู้อ่ืนแทน  
   ๒. ให้ศึกษำนิเทศก์เป็นผู้ไปร่วมงำนตำมกลุ่มรำยชื่อ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 ก ำหนดในแต่ละครำว  
  
 ๖. การประชุมของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
 
  กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
กำฬสินธุ์ เขต 3 ก ำหนดกำรประชุม ดังนี้  
  ๑. กำรประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) 
กำรประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ ก ำหนดประชุมสำมเดือน/
๑ ครั้ง ผู้เข้ำประชุมประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศฯ และศึกษำนิเทศก์ท่ีเกี่ยวข้องในกำรน ำเสนอ
งำนในวำระของกำร ประชุมครั้งนั้นๆ กำรบันทึกกำรประชุมโดยกลุ่มงำนเลขำนุกำรฯ บันทึกกำรประชุม
เสนอผ่ำนผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม นิเทศฯ เพ่ือรำยงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
กำฬสินธุ์ เขต 3  
  ๒. กำรประชุมประจ ำเดือนของศึกษำนิเทศก์ กำรประชุมประจ ำเดือนของศึกษำนิเทศก์ 
ก ำหนดประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง (ทุกวันจันทร์ของสัปดำห์แรกของเดือน) อนึ่ง กำรประชุมประจ ำเดือน
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ของศึกษำนิเทศก์ กรณีท่ีไม่สำมำรถประชุมได้ตำมวัน เวลำที่ก ำหนด ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำจะแจ้งเลื่อนเป็นครำวๆ ไป ส่วนบันทึกกำรประชุม มอบงำนธุรกำร
จัดท ำ (กลุ่มงำนเลขำนุกำรตรวจสอบควำมถูกต้องสมบูรณ์) และเสนอผ่ำนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศฯ 
เพ่ือน ำเสนอผ่ำนรองส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 และรำยงำน
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 ตำมล ำดับ 
 
 ๗. การรายงานผลการปฏิบัติราชการ  
 
 กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ก ำหนดให้ศึกษำนิเทศก์ทุกคนต้อง
รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร ดังนี้  
 ๑. กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำวัน ศึกษำนิเทศก์แต่ละคนต้องบันทึกกำรปฏิบัติ
รำชกำรตำมภำรกิจ/กิจกรรมเป็นรำยวันตำม แบบฟอร์มที่เขตพ้ืนที่กำรศึกษำก ำหนด จำกนั้นน ำส่ง 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัด กำรศึกษำทุกวันศุกร์หรือวันสุดท้ำยของกำร
ปฏิบัติรำชกำรในแต่ละสัปดำห์  
 ๒. กำรรำยงำนผลกำรไปรำชกำรตำมค ำสั่งของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนอ่ืนๆ 
(ประชุม อบรม สัมมนำ คณะท ำงำน ฯลฯ) เมื่อเสร็จสิ้น/กลับจำกกำรไปปฏิบัติรำชกำรตำมค ำสั่ง 
ของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนอื่นๆ ให้ศึกษำนิเทศก์หรือตัวแทน (กรณีไปเป็นคณะ) รำยงำน
ผลกำรไปรำชกำรโดยจัดท ำบันทึกข้อควำม เสนอผ่ำนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 
กำรจัดกำรศึกษำ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ตำมล ำดับ  
 ๓. กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมปฏิทินกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ  
  ๓.๑ กำรนิเทศแบบ Coaching ร่วมกับทีมบริหำรหรือรำยบุคคล ให้ด ำเนินกำรรำยงำน
ตำมแบบ และระยะเวลำที่กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำก ำหนด  
  ๓.๒ กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำตำมนโยบำย จุดเน้น และงำน/
โครงกำร ให้ด ำเนินกำรรำยงำนตำมแบบและระยะเวลำที่ผู้รับผิดชอบก ำหนด  
 ๔. รำยงำนกำรปฏิบัติรำชกำร ๖ เดือน ศึกษำนิเทศก์ต้องจัดท ำรำยงำนกำรปฏิบัติรำชกำร
ตำมบทบำท หน้ำที่ ปีงบประมำณละ ๒ ครั้ง ตำมประเด็นที่ก ำหนด ดังนี้  
  ครั้งที่ ๑ รวบรวมร่องรอยหลักฐำนกำรปฏิบัติงำนระหว่ำงตุลำคมถึงมีนำคม โดยส่ง 
เอกสำรรำยงำนผ่ำนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ภำยในวันที่ ๒๐ 
มีนำคม เพ่ือน ำเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำต่อไป  
  ครั้งที่ ๒ รวบรวมร่องรอยหลักฐำนกำรปฏิบัติงำนระหว่ำงเมษำยนถึงกันยำยน โดยส่ง 
เอกสำรรำยงำนผ่ำนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ภำยในวันที่ ๒๐ 
กันยำยน เพ่ือน ำเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำต่อไป  
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      กรอบกำรเขียนรำยงำนกำรปฏิบัติรำชกำรทุก ๖ เดือน  
   ๑. ข้อมูลผู้รำยงำน  
   ๒. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำย (ตำมค ำสั่ง สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3)  
   ๓. ผลกำรปฏิบัติรำชกำร  
    ๓.๑ งำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง  
     (๑) งำนนิเทศ  
     (๒) งำนศึกษำค้นคว้ำทำงวิชำกำร  
     (๓) งำนวิจัย   
     (๔) งำนติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล  
    ๓.๒ งำนตำมภำระกลุ่มงำน  
    ๓.๓ งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
    ๓.๔ งำนอ่ืนๆ (งำนกลุ่มสถำนศึกษำ งำนพิเศษ งำนโครงกำร ฯลฯ)  
   ๔. แนวทำงกำรพัฒนำงำนในรอบ ๖ เดือนต่อไป 
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ตอนที่ 4 
รูปแบบการนิเทศของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา 

 
 

 หลักการ 
 
 ๑. กำรนิเทศโดยใช้โรงเรียนและห้องเรียนเป็นฐำน (School and Classroom based 
Supervision)  
 ๒. ยึดหลักกัลยำณมิตรนิเทศ คือ ปัญญำธรรม เมตตำธรรมและควำมเป็นจริงในชีวิต  
(สุมน อมร วิวัฒน์, ๒๕๔๗)  
 ๓. กำรสร้ำงองค์ควำมรู้แห่งกำรเรียนรู้ (Learning Organization) และกำรพัฒนำวิชำชีพ
ครูในลักษณะ Professional learning community (PLC)  
 ๔. ยึดหลักกำรมีส่วนร่วม Team work, Information, Node & Network  
 ๕. กำรประกันคุณภำพท้ังระบบ ประกอบด้วย ระบบกำรบริหำรจัดกำร ระบบกำรเรียน 
กำรสอน และระบบกำรนิเทศ  
  
 เป้าหมาย 
 
 ๑. คุณภำพผู้เรียนรอบด้ำน : เก่ง ดี มีสุข  
 ๒. ครูปรับกำรเรียนเปลี่ยนกำรสอนใช้ Active Learning : ครูเก่ง 1 คน 1 นวัตกรรม  
 ๓. คุณภำพสถำนศึกษำ : โรงเรียนคุณภำพ 1 โรงเรียน 1 กิจกรรมเด่น  
 ๔. กำรพัฒนำวิชำชีพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ : ครูมืออำชีพ  
 
 รูปแบบการนิเทศและขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศกึษากาฬสินธุ์ เขต 3  

  
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 ได้ใช้รูปแบบและวิธีกำรในกำร
นิเทศและขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำในหลำยรูปแบบบูรณำกำรตำมบริบทและสภำวกำรณ์ ดังนี้  
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Input 
1. นโยบำยรัฐ/หน่วยงำนต้นสังกัด 
2. ข้อมูลสำรสนเทศ 
3. ทรัพยำกรกำรบรหิำร 
4. สภำพบริบทเขตฯ/สถำนศึกษำ/ชุมชน สังคม 

Process 
สร้ำงควำมตระหนักและเตรียมประสบกำรณ์นิเทศ 

ระบบนิเทศการเรียนการสอน 
Reflective Coaching & Monitoring 

 

ระบบนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
นโยบาย จุดเน้น งาน/โครงการ 

 

Output 
1. คุณภำพผูเ้รียน 
2. ครูปรับเปลี่ยนกำรเรียนกำรสอน 
3. คุณภำพสถำนศึกษำ 
4. กำรพัฒนำวิชำชีพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

เตรียมกำร 

ปฏิบัติกำรนเิทศ 

แลกเปลีย่น/สะท้อนข้อมูลนเิทศ 

ประมวล/สรุป 

สะท้อนกลับ 

วิเครำะห ์ วำงแผน สร้ำง 

ควำมเข้ำใจ 
ปฏิบัติกำรนเิทศ 
และประเมินผล 

- ด ำเนินกำร 

- สะท้อนผล 
 

แลกเปลีย่น 

เรียนรู/้สรุปผล 

สะท้อนกลับ 

สะท้อนกลับ 
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รูปแบบการนิเทศ ภูไทโมเดล (Phuthai MODEL) 
 

 1. ความหมายภูไทโมเดล  หมำยถึง  รูปแบบกำรนิเทศของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 ด้วยทักษะด้ำนกำรนิเทศ 
ส่งเสริม สนับสนุนครู มีนวัตกรรมกำรสอนและสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้ในกำรพัฒนำสมรรถนะ
ส ำคัญของผู้เรียนและทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 (3Rs × 8C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทักษะด้ำนกำรนิเทศ 
1. ทักษะด้ำนมนุษยสัมพันธ์   
2. ทักษะกำรสื่อสำร 
3. ทักษะกำรเป็นผู้น ำ 
4. ทักษะกระบวนกำรกลุม่   
5. ทักษะกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัต ิ

ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
3Rs 
1. Reading (กำรอ่ำนออก) 
2. Writing (กำรเขียนได้) 
3. Arithmetic (กำรคิดเลขเป็น) 
8C 
1. Critical thinking and problem 
solving (ทักษะกำรคิดวิเครำะห์  
กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและสำมำรถ
แก้ไขปัญหำได)้ 
2. Creativity and innovation  
(กำรคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์และคดิเชิง
นวัตกรรม) 
3. Cross-cultural 
understanding (ควำมเข้ำใจ 
ในควำมแตกต่ำงของวัฒนธรรมและ
กระบวนกำรคดิข้ำมวัฒนธรรม) 
4. Collaboration teamwork and 
leadership (ควำมร่วมมือ กำรท ำงำน 
เป็นทีม และภำวะควำมเป็นผู้น ำ) 
5. Communication information and 
media literacy (มีทักษะในกำรสือ่สำร
และกำรรู้เท่ำทันสื่อ 
6. Computing and IT literacy  
(มีทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์และรู้เท่ำทัน
เทคโนโลย)ี 
7. Career and learning skills  
(มีทกัษะอำชีพและกำรเรียนรู)้ 
8. Compassion (มีควำมเมตตำกรุณำ 
มีคุณธรรม และมรีะเบยีบวินัย) 
 

สมรรถนะของผู้เรียน 
1. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร   
2. ควำมสำมำรถในกำรคิด 
3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
4. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 
5. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลย ี
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2. รูปแบบการบริหารจัดการ: กระบวนการนิเทศด้วยภูไทโมเดล (PHUTHAI MODEL)  
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
กำฬสินธุ์ เขต 3 ประกอบด้วย 

 ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ (Input) 
1) บริบททั่วไป 

- นโยบำยรัฐ/หน่วยงำนต้นสังกัด 
- ข้อมูลสำรสนเทศ 
- สภำพบริบทเขตฯ/สถำนศึกษำ/ชุมชน สังคม 

2) ทรัพยำกรกำรบริหำร 
- วงจรพัฒนำ Demming (Plan Do Check Act) 
- กำรบริหำรงำนแบบมีส่วนรวม (PAOR) 
- กระบวนกำร 3Ps (ปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จ) 
- หลักบริหำร 4M (Man, Money, Materials, Management) 

3) กระบวนกำรนิเทศ/เทคนิควิธีกำรนิเทศ 
 ด้ำนกระบวนกำร (Process) 

     - สร้ำงควำมตระหนักและกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม 
โดยมีควำมหมำยของรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรกระบวนกำรนิเทศ: ภูไทโมเดล (Phuthai Model) ดังนี้ 

  P = Plan of Participation กำรวำงแผนแบบมีส่วนร่วม  
          1) กำรศึกษำบริบท ได้แก่  
  - พระบรมรำโชวำทของ ร.10 นโยบำยกำรศึกษำของชำติ กระทรวง สพฐ.  

เขตพ้ืนที่  
  - ข้อมูลพื้นฐำน 
  - วิเครำะห์สภำพปัจจุบันปัญหำ (SWOT) และควำมต้องกำร 
  - ก ำหนดเป้ำหมำยประเด็นกำรพัฒนำ  
  - แนวทำงนิเทศเพ่ือแก้ปัญหำหรือพัฒนำ   

  2) กำรจัดองค์กรกำรนิเทศ (Organizing) ประกอบด้วย 10 กลุ่มสถำนศึกษำ  
ตำมโครงสร้ำงเครือข่ำยกำรนิเทศ  
  3) วำงแผนก ำหนดกำรด ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรม/แนวทำงกำรนิเทศ ทั้ง 7 กลุ่ม
งำนได้แก่ 
                      (1) งำนประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
หลักสูตรกำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำ และหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ  
                      (2) งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับกำรวัด 
และประเมินผลกำรศึกษำ 
                     (3) งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ รวมทั้งประเมิน ติดตำม และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
                      (4) งำนนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
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                      (5) งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำสื่อ นวัตกรรมกำรนิเทศกำรศึกษำ 
                      (6) งำนเลขำนุกำร คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
กำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                      *(7) งำนกำรศึกษำพิเศษ (กำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนรวม) 
  4) ก ำหนดกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม/ปฏิทินกำรนิเทศ  
  5) จัดท ำแผนกำรติดตำม ประเมินกำรนิเทศกำรศึกษำ 
 

โครงกำร : กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรกลุ่มงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำ สพป.กส.3 
 
  H = Human of Knowledge กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ (KM, PLC) 
   สร้ำงองค์ควำมรู้และจัดกำรควำมรู้กระบวนกำรนิเทศแก่ศึกษำนิเทศก์ในกำร

ด ำเนินงำนทั้ง 7 งำน  
 

โครงกำร : กำรพัฒนำศักยภำพกระบวนกำรนิเทศของศึกษำนิเทศก์ สพป.กส.3 
 
 

     U =  Understanding  of Information เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้
บุคลำกรและกลุ่มสถำนศึกษำ  

  ระยะที่ 1 สร้ำงควำมตระหนัก ควำมรู้ควำมเข้ำใจ และก ำหนดเป้ำหมำยร่วมกันใน
กำรพัฒนำกำรศึกษำ (Awareness and Goal) 

  ระยะที่ 2 นิเทศ ติดตำมและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) 
  ระยะที่ 3 สะท้อนผล และสรุปผลกำรนิเทศ (Reflection and Conclusion) 
  ระยะที่ 4 รำยงำนผลกำรนิเทศ (Report) 

 
โครงกำร : กำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในและภำยนอกของสถำนศึกษำในสังกัด สพป.กส.3 

 
    T = Take Action  ปฏิบัติตำมแผน 
   - ด ำเนินกำรตำมโครงกำร/กิจกรรมตำมปฏิทินที่วำงแผนไว้ ด้วยวิธีกำรและเครื่องมือ
ที่เตรียมไว้ และกำรใช้เทคโนโลยี ใน 7 งำน ดังนี้ 
                     1) งำนประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
หลักสูตรกำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำ และหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ ได้แก่  
    (1) โครงกำรกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย     
    (2) โครงกำรกำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรมเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
    (3)  กิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
5W1H / STAD 



๕๐ 

 

 (4)  โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติครูภำษำอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ  
ในศตวรรษท่ี 21 และขยำยผลตำมโครงกำร Boot Camp ปีกำรศึกษำ 2563 
    (5)  โครงกำรกำรสร้ำงประสบกำรณ์อำชีพ (Work Experience) ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
    (6)  โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรครูแนะแนว ปีกำรศึกษำ 2563 
  2) งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับกำรวัด และ
ประเมินผลกำรศึกษำ ได้แก่  
    - โครงกำรส่งเสริม พัฒนำ ออกแบบกำรเรียนรู้และสร้ำงเครื่องมือประเมิน
สมรรถนะผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
  3) งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
รวมทั้งประเมิน ติดตำม และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ ได้แก่  
   - โครงกำรส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ติดตำมดูแลและตรวจสอบคุณภำพ
กำรศึกษำ 
                     4) งำนนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ได้แก่  
    - โครงกำรวิจัยในชั้นเรียนอย่ำงง่ำย 
                     5) งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำสื่อ นวัตกรรมกำรนิเทศกำรศึกษำ ได้แก่  
        (1)  โครงกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้วยกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV  
                     6) งำนเลขำนุกำร คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
กำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ได้แก่  
    (1)  โครงกำรนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของ
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) 
                     7) งำนกำรศึกษำพิเศษ (กำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนรวม) ได้แก่  
    (1)  โครงกำรกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเรียนรวม ปีงบประมำณ 
2563 
   (2)  โครงกำรกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำรกำรคิด ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
    (3)  โครงกำรคณิตคิดเป็นคิดเร็ว ชั้น ป.1-3 ด้วยสื่อตำมแนวคิดมอนเตสซอรี่ 
   (4)  โครงกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ชั้น ป.1-3 ด้วยสื่อตำมแนวคิดมอนเตสซอรี่ 
   H = Help and Support กำรช่วยเหลือ แนะน ำ ติดตำม และสะท้อนผล 
  ผู้นิเทศกำรด ำเนินกำรนิเทศ (Doing-D) ด้วยเทคนิคกำรชี้แนะและกำรเป็นพ่ีเลี้ยง 
(Coaching and Mentoring) ในกำรให้ค ำแนะน ำ นิเทศ ก ำกับ ติดตำม และสนับสนุนผู้รับนิเทศ
ท ำงำนร่วมกันแบบประชำธิปไตยและกัลยำณมิตร 
   A = After Action Review (AAR) สะท้อนผลกำรด ำเนินกำร 
  1) สะท้อนผลกำรด ำเนินกำรด้วยกระบวนกำร PLC น ำเสนอข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ 
และสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 



๕๑ 

 

  2) น ำผลกำรนิเทศไปใช้เป็นข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
ของโรงเรียน ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 

โครงกำร : เหลียวหลัง แลหนำ้ เพื่อพัฒนำกำรศึกษำไทย 
 

  I = Inspiration and Development กำรเสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจและพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน  

  1) น ำเสนอผลงำน (Best practice) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Learn and Share)  
ต่อยอดกำรปฏิบัติงำน เพ่ือกำรสร้ำงเสริมขวัญก ำลังใจ (Reinforcing-R)  
  2) มอบรำงวัลเชิดชูเกียรติ (Awarding) 
      3) สร้ำงแรงบันดำลใจในกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainability) 
 

โครงกำร : เปิดบ้ำนวิชำกำร “คนดี ศรีกำฬสินธุ์” สพป.กส.3 
 

Goal  
ภูไทโมเดล (Phuthai MODEL)  

Smart students 
 

Smart teachers 
 

Smart Leaders 
 

Smart  Supervisors 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
ศน.ยอด  ผู้น าเยี่ยม คุณครูเก่ง นักเรียนเด่น 
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๕๓ 
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ภาคผนวก 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๕ 

 

มาตรฐานวิชาชีพของศึกษานิเทศก์ 
 

หมวด ๑ 
มาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพของศึกษานิเทศก์ 

  
 ข้อ ๑ ผู้ประกอบวิชำชีพศึกษำนิเทศก์ ต้องมีมำตรฐำนควำมรู้ ดังต่อไปนี้  
 (ก) มีคุณวุฒิไม่ต่ ำกว่ำปริญญำโททำงกำรศึกษำ หรือเทียบเท่ำหรือคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภำ
รับรองโดยมีควำมรู้ ดังต่อไปนี้  
  (๑) กำรนิเทศกำรศึกษำ  
  (๒) นโยบำยและกำรวำงแผนกำรศึกษำ  
  (๓) กำรพัฒนำหลักสูตรและกำรสอน  
  (๔) กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
  (๕) กำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ  
  (๖) กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ  
  (๗) กลวิธีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงำนทำงวิชำกำร  
  (๘) กำรบริหำรกำรจัดกำรทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
  (๙) คุณธรรมและจริยธรรมส ำหรับศึกษำนิเทศก์  
 (ข) ผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรนิเทศกำรศึกษำที่คณะกรรมกำรคุรุสภำรับรอง   
 ข้อ ๒ ผู้ประกอบวิชำชีพศึกษำนิเทศก์ ต้องมีมำตรฐำนประสบกำรณ์วิชำชีพ ดังต่อไปนี้  
  (๑) มีประสบกำรณ์ด้ำนปฏิบัติกำรสอนมำแล้วไม่น้อยกว่ำสิบปี หรือมีประสบกำรณ์ 
ด้ำนปฏิบัติกำรสอนและมีประสบกำรณ์ในต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ หรือผู้บริหำรกำรศึกษำรวมกัน
มำแล้วไม่น้อยกว่ำสิบปี  
  (๒) มีผลงำนทำงวิชำกำรที่มีคุณภำพและมีกำรเผยแพร่  
  

หมวด ๒ 
สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ตามมาตรฐานความรู้ 

  
 ข้อ ๓ กำรนิเทศกำรศึกษำ ประกอบด้วย สำระควำมรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้  
 (ก) สำระควำมรู้  
  (๑) หลักกำรและรูปแบบกำรนิเทศ  
  (๒) วิธีกำรและกระบวนกำรนิเทศ  
  (๓) กลยุทธ์กำรนิเทศกำรศึกษำ   
   (๓.๑) กำรวิเครำะห์พฤติกรรมกำรนิเทศกำรศึกษำ   
   (๓.๒) กำรสร้ำงทักษะในกำรนิเทศ   
   (๓.๓) กำรใช้กลยุทธ์ในกำรนิเทศ 
   (๓.๔) กำรน ำนวัตกรรมมำประยุกต์ใช้ในกำรนิเทศ   



๕๖ 

 

   (๓.๕) กำรควบคุมและกำรประเมินเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
  (๔) กำรนิเทศภำยใน 
 (ข) สมรรถนะ  
  (๑) สำมำรถวิเครำะห์ วิจัย ส่งเสริม ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนำระบบกำรนิเทศภำยใน
สถำนศึกษำ  
  (๒) สำมำรถติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้กำรสอน 
และกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  
  (๓) สำมำรถประสำน สนับสนุน และเผยแพร่ผลงำนด้ำนกำรนิเทศกำรศึกษำแก่หน่วยงำน
ที่เก่ียวข้อง  
  (๔) สำมำรถใช้เทคนิคกำรนิเทศได้อย่ำงหลำกหลำยด้วยควำมเป็นกัลยำณมิตร   
 ข้อ ๔ นโยบำยและกำรวำงแผนกำรศึกษำ ประกอบด้วย สำระควำมรู้และสมรรถนะ 
ดังต่อไปนี้   
 (ก) สำระควำมรู้  
  (๑) ระบบและทฤษฏีกำรวำงแผน  
  (๒) บริบททำงเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อกำรศึกษำ  
  (๓) แผนกำรศึกษำระดับชำติและระดับต่ำงๆ  
  (๔) กำรวิเครำะห์และก ำหนดนโยบำยกำรศึกษำ  
  (๕) กำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
  (๖) กำรพัฒนำและประเมินนโยบำยกำรศึกษำ   
 (ข) สมรรถนะ  
  (๑) สำมำรถให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ข้อมูล และรำยงำนผลเพื่อกำร
จัดท ำนโยบำย แผนและกำรติดตำมประเมินผลด้ำนกำรศึกษำ  
  (๒) สำมำรถให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำเกี่ยวกับกำรก ำหนดนโยบำยและกำรวำงแผน
ด ำเนินงำนและกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ  
  (๓) สำมำรถให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำเกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
ที่มุ่งให้เกิดผลดี คุ้มค่ำต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน   
 ข้อ ๕ กำรพัฒนำหลักสูตรและกำรสอน ประกอบด้วย สำระควำมรู้และสมรรถนะ 
ดังต่อไปนี้   
 (ก) สำระควำมรู้  
  (๑) ควำมรู้เกี่ยวกับหลักสูตร  
  (๒) กำรสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ  
  (๓) หลักกำรพัฒนำหลักสูตร  
  (๔) กำรจัดกำรเรียนรู้  
  (๕) จิตวิทยำกำรศึกษำ  
  (๖) กำรวัดและกำรประเมินผล  
  (๗) กำรจัดกำรศึกษำพิเศษ   



๕๗ 

 

 (ข) สมรรถนะ  
  (๑) สำมำรถให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำเกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดทำหลักสูตร
สถำนศึกษำ  
  (๒) สำมำรถสำธิต แนะน ำครูให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ได้เต็มศักยภำพของ
ผู้เรียน  
  (๓) สำมำรถประเมินหลักสูตรและกำรแนะน ำหลักสูตรไปใช้   
 ข้อ ๖ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประกอบด้วย สำระควำมรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้   
 (ก) สำระควำมรู้  
  (๑) กำรบริหำรคุณภำพ  
  (๒) กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
  (๓) มำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำ  
  (๔) กระบวนกำรประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ   
 (ข) สมรรถนะ  
  (๑) สำมำรถศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย กำรจัดท ำมำตรฐำน และกำรพัฒนำระบบประกัน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  
  (๒) สำมำรถนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำ  
  (๓) สำมำรถให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะ และกำรวำงระบบกำรจัดท ำรำยงำนผลกำร
ประเมินตนเองของสถำนศึกษำ เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและพร้อมรับกำรประเมินภำยนอก   
 ข้อ ๗ กำรบริหำรกำรจัดกำรกำรศึกษำ ประกอบด้วย สำระควำมรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้   
 (ก) สำระควำมรู้  
  (๑) หลักและระบบขอบข่ำยกำรจัดกำรศึกษำ  
  (๒) หลักกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน  
  (๓) กำรปฏิรูปกำรศึกษำ  
  (๔) กฎหมำยและระเบียบที่เก่ียวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ   
 (ข) สมรรถนะ 
   (๑) สำมำรถให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมเจตนำรมณ์
ของกำรศึกษำ  
  (๒) สำมำรถนิเทศกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำไปสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้  
  (๓) สำมำรถบริหำรจัดกำรกำรศึกษำโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน   
 ข้อ ๘ กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ ประกอบด้วย สำระควำมรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้   
 (ก) สำระควำมรู้  
  (๑) ระเบียบวิธีวิจัย  
  (๒) กระบวนกำรวิจัย  
  (๓) กำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้   
 



๕๘ 

 

 (ข) สมรรถนะ  
  (๑) สำมำรถให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำเกี่ยวกับกำรน ำกระบวนกำรวิจัยไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ
และพัฒนำกำรเรียนกำรสอน  
  (๒) สำมำรถให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำเกี่ยวกับกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ในกำรพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน  
  (๓) สำมำรถด ำเนินกำรวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ ด้ำนกำรเรียนรู้และกำรจัด
กำรศึกษำ   
 ข้อ ๙ กลวิธีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงำนทำงวิชำกำร ประกอบด้วย
สำระควำมรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้   
 (ก) สำระควำมรู้  
  (๑) กลวิธีกำรน ำเสนอควำมรู้ แนวคิด ทฤษฎีที่เหมำะสมกับกำรเรียนรู้  
  (๒) กำรเขียนรำยงำน บทควำม ผลงำน ผลกำรศึกษำค้นคว้ำและอ่ืนๆ  
  (๓) กำรวิเครำะห์ วิจำรณ์ผลงำนวิชำกำรอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
 (ข) สมรรถนะ   
  (๑) สำมำรถเขียนเอกสำรทำงวิชำกำรประเภทต่ำงๆ   
  (๒) สำมำรถแนะน ำและให้ค ำปรึกษำกำรเขียนเอกสำรทำงวิชำกำรแก่ครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ   
  (๓) สำมำรถน ำเสนอควำมรู้ แนวคิด ทฤษฎีด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำยและเหมำะสมต่อ
กำรเรียนรู้  
 ข้อ ๑๐ กำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประกอบด้วย สำระควำมรู้และสมรรถนะ 
ดังต่อไปนี้  
 (ก) สำระควำมรู้  
  (๑) หลักกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ  
  (๒) อินเทอร์เน็ต  
  (๓) คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
  (๔) ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์  
  (๕) ส ำนักงำนอัตโนมัติ  
 (ข) สมรรถนะ  
  (๑) สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรพัฒนำตน และกำรพัฒนำงำนได้อย่ำง
เหมำะสม  
  (๒) สำมำรถให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำแก่สถำนศึกษำ  
 ข้อ ๑๑ คุณธรรมและจริยธรรมส ำหรับศึกษำนิเทศก์ ประกอบด้วย สำระควำมรู้และสมรรถนะ 
ดังต่อไปนี้  
 (ก) สำระควำมรู้  
  (๑) คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับศึกษำนิเทศก์  



๕๙ 

 

  (๒) จรรยำบรรณของวิชำชีพศึกษำนิเทศก์  
  (๓) กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
 (ข) สมรรถนะ  
  (๑) ปฏิบัติตนตำมจรรยำบรรณของวิชำชีพศึกษำนิเทศก์  
  (๒) มีหลักธรรมในกำรนิเทศ และประพฤติเป็นแบบอย่ำงที่ดี  
  

หมวด ๓ 
มาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ 

  
 ข้อ ๑๒ ผู้ประกอบวิชำชีพศึกษำนิเทศก์ ต้องปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
ดังต่อไปนี้  
  (๑) ปฏิบัติกิจกรรมทำงวิชำกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรนิเทศกำรศึกษำ เพ่ือให้เกิด 
กำรพัฒนำวิชำชีพทำงกำรศึกษำ  
  (๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมกำรนิเทศกำรศึกษำ โดยค ำนึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้รับกำร
นิเทศ  
  (๓) มุ่งม่ันพัฒนำผู้รับกำรนิเทศให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลต่อกำรพัฒนำอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ  
  (๔) พัฒนำแผนกำรนิเทศให้สำมำรถปฏิบัติได้เกิดผลจริง  
  (๕) พัฒนำและใช้นวัตกรรมกำรนิเทศกำรศึกษำจนเกิดผลงำนที่มีคุณภำพสูงขึ้นเป็นล ำดับ  
  (๖) จัดกิจกรรมกำรนิเทศกำรศึกษำโดยเน้นผลถำวรที่เกิดแก่ผู้รับกำรนิเทศ  
  (๗) รำยงำนผลกำรนิเทศกำรศึกษำได้อย่ำงเป็นระบบ  
  (๘) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี 
  (๙) ร่วมพัฒนำงำนกับผู้อ่ืนอย่ำงสร้ำงสรรค์  
  (๑๐) แสวงหำและใช้ข้อมูลข่ำวสำรในกำรพัฒนำ  
  (๑๑) เป็นผู้น ำและสร้ำงผู้น ำทำงวิชำกำร   
  (๑๒) สร้ำงโอกำสในกำรพัฒนำงำนได้ทุกสถำนกำรณ์  
  

ประกำศ ณ วันที่ ๓ เมษำยน ๒๕๔๔ 
 

เสริมศักดิ์ วิศำลำภรณ์  
(ศำสตรำจำรย์เสริมศักดิ์ วิศำลำภรณ์)  

ประธำนกรรมกำรคุรุสภำ 
  
  
 
  



๖๐ 

 

กฎกระทรวง 
การประกอบวิชาชีพควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

----------------------------- 
 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖ และมำตรำ ๔๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติสภำครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเป็นกฎหมำยที่มีบทบัญญัติบำงประกำรเกี่ยวกับกำรจ ำกัด
สิทธิและเสรีภำพของบุคคล ซึ่งมำตรำ ๒๙ ประกอบกับมำตรำ ๓๙ และมำตรำ ๕๐ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย บัญญัติให้กระท ำได้โดยอำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้  
  
 ให้วิชำชีพศึกษำนิเทศก์เป็นวิชำชีพควบคุม  

 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

จำตุรนต์ ฉำยแสง  
(นำยจำตุรนต์ ฉำยแสง)  

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 

 

มาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก  
 

 ประกอบดวยมำตรฐำน ๓ ดำน คือ มำตรฐำนควำมรูและประสบกำรณวิชำชีพ มำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำน และมำตรฐำนกำรปฏิบัติตน (จรรยำบรรณของวิชำชีพ) โดยจรรยำบรรณของวิชำชีพ
ไดมีกำรก ำหนดแบบแผนพฤติกรรมตำมจรรยำบรรณของวิชำชีพ เพ่ือประมวลพฤติกรรมที่เปนตัวอยำง 
ของกำรประพฤติปฏิบัติประกอบดวยพฤติกรรมที่พึงประสงคและพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานความรแูละประสบการณวิชาชีพ 
มาตรฐานความรู  

๑. มีคุณวุฒิไมต่ ำกวำปริญญำโททำงกำรศึกษำ หรือเทียบเทำ หรือคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภำรับรอง โดยมี
ควำมรู้ ดังตอไปนี้  
 ๑) กำรนิเทศกำรศึกษำ  
 ๒) นโยบำยและกำรวำงแผนกำรศึกษำ  
 ๓) กำรพัฒนำหลักสูตรและกำรสอน  
 ๔) กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
 ๕) กำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ  
 ๖) กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ  
 ๗) กลวิธีกำรถำยทอดควำมรูแนวคิด ทฤษฎีและผลงำนทำงวิชำกำร  
 ๘) กำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
 ๙) คุณธรรมและจริยธรรมส ำหรับศึกษำนิเทศก  

๒. ผำนกำรฝกอบรมหลักสูตรกำรนิเทศกำรศึกษำที่คณะกรรมกำรคุรุสภำรับรอง มำตรฐำนประสบกำรณ
วิชำชีพ  
 ๑) มีประสบกำรณดำนปฏิบัติกำรสอนมำแลวไมนอยกวำ ๑๐ ปหรือมีประสบกำรณดำนกำร
ปฏิบัติกำรสอนและมีประสบกำรณในต ำแหนงผูบริหำรสถำนศึกษำ และหรือผูบริหำรกำรศึกษำ
รวมกันมำแลวไมนอยกวำ ๑๐ ป  
 ๒) มีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีมีคุณภำพและมีกำรเผยแพร ่ 
 



๖๒ 

 

สาระความรู และสมรรถนะของศึกษานิเทศก  

๑. การนิเทศการศึกษา  
 สำระควำมรู  
 ๑) หลักกำรและรูปแบบกำรนิเทศ  
 ๒) วิธีกำรและกระบวนกำรนิเทศ  
 ๓) กลยุทธกำรนิเทศกำรศึกษำในเรื่องกำรวิเครำะหพฤติกรรมกำรนิเทศกำรศึกษำ กำรสรำง
ทักษะในกำรนิเทศ กำรใชกลยุทธในกำรนิเทศ กำรน ำนวัตกรรมมำประยุกตใชในกำรนิเทศ กำรควบคุม
และกำร ประเมิน เพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
 ๔) กำรนิเทศภำยใน  
 สมรรถนะ  
 ๑) สำมำรถวิเครำะห วิจัย สงเสริมใหขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนำระบบกำรนิเทศภำยใน
สถำนศึกษำได  
 ๒) สำมำรถติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรจัดกระบวนกำรเรียนรูกำรสอน 
และกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ  
 ๓) สำมำรถประสำน สนับสนุน และเผยแพรผลงำนดำนกำรนิเทศกำรศึกษำแกหนวยงำน 
ที่เก่ียวของ ๔) สำมำรถใชเทคนิคกำรนิเทศไดอยำงหลำกหลำยดวยควำมเปนกัลยำณมิตร  

๒. นโยบายและการวางแผนการศึกษา  
 สำระควำมรู  
 ๑) ระบบและทฤษฎีกำรวำงแผน  
 ๒) บริบททำงเศรษฐกิจ สังคมและกำรเมืองไทยที่มีอิทธิพลตอกำรศึกษำ  
 ๓) แผนกำรศึกษำระดับชำติและระดับตำงๆ  
 ๔) กำรวิเครำะหและก ำหนดนโยบำยกำรศึกษำ  
 ๕) กำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
 ๖) กำรพัฒนำและประเมินนโยบำยกำรศึกษำ  
 สมรรถนะ  
 ๑) สำมำรถใหค ำแนะน ำ ปรึกษำเก่ียวกับกำรวิเครำะหขอมูล และรำยงำนผล เพื่อจัดท ำ
นโยบำย แผน และกำรติดตำมประเมินผลดำนกำรศึกษำ  
 ๒) สำมำรถใหค ำแนะน ำปรึกษำเก่ียวกับกำรก ำหนดนโยบำยและกำรวำงแผนด ำเนินงำน 
และกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ  
 ๓) สำมำรถใหค ำแนะน ำ ปรึกษำเก่ียวกับกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่มุงใหเกิด
ผลดี คุมคำตอกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สังคม และสิ่งแวดลอมอยำงยั่งยืน  

๓. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน  
 สำระควำมรู  
 ๑) ควำมรูเกี่ยวกับหลักสูตร  
 ๒) กำรสรำงหลักสูตรสถำนศึกษำ  



๖๓ 

 

 ๓) หลักกำรพัฒนำหลักสูตร  
 ๔) กำรจัดกำรเรียนรู   
 ๕) จิตวิทยำกำรศึกษำ  
 ๖) กำรวัดและกำรประเมินผล  
 ๗) กำรจัดกำรศึกษำพิเศษ  
 สมรรถนะ  
 ๑) สำมำรถใหค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ เกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดท ำหลักสูตร
สถำนศึกษำ  
 ๒) สำมำรถสำธิตแนะน ำครูใหจัดกิจกรรมที่สงเสริมกำรเรียนรูไดเต็มศักยภำพของผูเรียน  
 ๓) สำมำรถประเมินหลักสูตรและกำรน ำหลักสูตรไปใช  

๔. การประกันคุณภาพการศกึษา  
 สำระควำมรู  
 ๑) กำรบริหำรคุณภำพ  
 ๒) กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
 ๓) มำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำ  
 ๔) กระบวนกำรประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ  
 สมรรถนะ  
 ๑) สำมำรถศึกษำ วิเครำะห วิจัย กำรจัดท ำมำตรฐำน และกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพ
ภำยในของ สถำนศึกษำ  
 ๒) สำมำรถนิเทศ ก ำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  
 ๓) สำมำรถใหค ำปรึกษำ ขอเสนอแนะและกำรวำงระบบ กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมิน
ตนเองของสถำนศึกษำ เพ่ือกำรพัฒนำอยำงตอเนื่องและพรอมรับกำรประเมินภำยนอก  

๕. การบริหารจัดการการศึกษา  
 สำระควำมรู  
 ๑) หลักและระบบขอบขำยกำรจัดกำรศึกษำ  
 ๒) หลักกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำโดยใชโรงเรียนเปนฐำน  
 ๓) กำรปฏิรูปกำรศึกษำ  
 ๔) กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวของกับกำรจัดกำรศึกษำ  
 สมรรถนะ  
 ๑) สำมำรถใหค ำปรึกษำแนะน ำกำรจัดกำรศึกษำใหบรรลุวัตถุประสงคตำมเจตนำรมณ์  
ของกำรศึกษำ  
 ๒) สำมำรถนิเทศกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำไปสูองคกรแหงกำรเรียนรู  
 ๓) สำมำรถบริหำรจัดกำรศึกษำโดยใชโรงเรียนเปนฐำน 
 
 



๖๔ 

 

๖. การวิจัยทางการศึกษา  
 สำระควำมรู  
 ๑) ระเบียบวิธีวิจัย  
 ๒) กระบวนกำรวิจัย  
 ๓) กำรน ำผลกำรวิจัยไปใช 
 สมรรถนะ  
 ๑) สำมำรถใหค ำแนะน ำ ปรึกษำเก่ียวกับกำรน ำกระบวนกำรวิจัยไปใชในกำรแกปญหำและ
พัฒนำกำรเรียนกำรสอน  
 ๒) สำมำรถใหค ำแนะน ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรน ำผลกำรวิจัยไปใชในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน  
 ๓) สำมำรถด ำเนินกำรวิจัยเพื่อสรำงองคควำมรูใหมๆ ดำนกำรเรียนรูและกำรจัดกำรศึกษำ 

๗. กลวิธีการถายทอดความรูแนวคิด ทฤษฎีและผลงานทางวิชาการ  
 สำระควำมรู  
 ๑) กลวิธีกำรน ำเสนอควำมรู แนวคิด ทฤษฎีที่เหมำะสมกับกำรเรียนรู  
 ๒) กำรเขียนรำยงำน บทควำม ผลงำน ผลกำรศึกษำคนควำ ฯลฯ  
 ๓) กำรวิเครำะห วิจำรณผลงำนวิชำกำรอยำงสรำงสรรค  
 สมรรถนะ  
 ๑) สำมำรถเขียนเอกสำรทำงวิชำกำรประเภทตำงๆ  
 ๒) สำมำรถแนะน ำและใหค ำปรึกษำกำรเขียนเอกสำรทำงวิชำกำรแกครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ๓) สำมำรถน ำเสนอควำมรู แนวคิด ทฤษฎี ดวยวิธีกำรที่หลำกหลำย และเหมำะสมตอ 
กำรเรียนรู  

๘. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 สำระควำมรู  
 ๑) หลักกำรใชเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
 ๒) อินเตอรเน็ต  
 ๓) คอมพิวเตอรชวยสอน  
 ๔) ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ  
 ๕) ส ำนักงำนอัตโนมัติ  
 สมรรถนะ  
 ๑) สำมำรถใชเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรพัฒนำตนและกำรพัฒนำงำนไดอยำงเหมำะสม 
 ๒) สำมำรถใหค ำปรึกษำ แนะน ำ กำรใชเทคโนโลยี สำรสนเทศ เพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 
แกสถำนศึกษำ  
 
 
 



๖๕ 

 

๙. คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับศึกษานิเทศก  
 สำระควำมรู  
 ๑) คุณธรรมและจริยธรรมส ำหรับศึกษำนิเทศก  
 ๒) จรรยำบรรณของวิชำชีพศึกษำนิเทศก  
 ๓) กำรบริหำรจัดกำรบำนเมืองที่ดี (Good Governance)  
 สมรรถนะ  
 ๑) ปฏิบัติตนตำมจรรยำบรรณของวิชำชีพศึกษำนิเทศก  
 ๒) มีหลักธรรมในกำรนิเทศและประพฤติเปนแบบอยำงที่ด ี 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

มาตรฐานที่ ๑ ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษา เพื่อใหเกิดการ 
พัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา  
 คุณสมบัติเบื้องตนที่ส ำคัญประกำรหนึ่งของศึกษำนิเทศกมืออำชีพ คือ กำรเขำรวมเป็น
สมำชิกท่ีดี ขององคกรวิชำชีพ ดวยกำรมีสวนรวมในกิจกรรมตำงๆ ที่เกี่ยวของกับกำรพัฒนำวิชำชีพ 
ไดแกกำรเปน ผูรวมงำน กำรเปนผูจัดงำนหรือกิจกรรม รวมทั้งกำรเปนผูเสนอผลงำนและเผยแพร
ผลงำนเพ่ือให สมำชิกยอมรับและเห็นคุณประโยชนของศึกษำนิเทศกที่มีตอกำรพัฒนำองคกร 
ตลอดจนกำรน ำองคกร ใหเปนที่ยอมรับของสังคมโดยสวนรวม  

มาตรฐานที่ ๒ ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแกผูรับการนิเทศ 
 ศึกษำนิเทศกมืออำชีพ แสดงควำมรัก ควำมเมตตำ และควำมปรำรถนำดีตอผูรับกำรนิเทศ 
ดวยกำรตัดสินใจในกำรท ำงำนตำงๆ เพื่อผลกำรพัฒนำที่จะเกิดขึ้นกับผูรับกำรนิเทศ ศึกษำนิเทศก 
ตองวิเครำะหควำมสัมพันธระหวำงพฤติกรรมของตนกับผลที่จะเกิดแกผูรับกำรนิเทศ แลวเลือกเฉพำะ 
กิจกรรมที่จะน ำไปสูผลทำงบวกเสมอ อีกท้ังระมัดระวังไมใหเกิดกิจกรรมที่มีผลทำงลบโดยมิไดตั้งใจ 
เพ่ือน ำไปสูควำมไววำงใจ ควำมศรัทธำของผูรับกำรนิเทศที่มีตอกำรนิเทศ และเห็นประโยชนของกำร 
นิเทศ  

มาตรฐานที่ ๓ มุงม่ันพัฒนาผูรับการนิเทศใหลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลตอการพัฒนาอยาง
เต็มศักยภาพ  
 คุณประโยชนส ำคัญของกำรนิเทศอยูที่ผูรับกำรนิเทศไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมกำรพัฒนำ 
จนเปนผลใหเกิดกำรพัฒนำเต็มศักยภำพ ศึกษำนิเทศกมืออำชีพตองก ำหนดปรับเปลี่ยนแนวทำงกำร 
นิเทศเพ่ือน ำไปสูกำรพัฒนำผูรับกำรนิเทศอยำงเต็มศักยภำพ โดยศึกษำจุดเดน จุดดอยของผูรับกำร 
นิเทศ ก ำหนดจุดที่จะพัฒนำ เลือกใชวิธีที่เหมำะสมกับกำรพัฒนำดำนนั้นๆ แลวใชเทคนิคกำรนิเทศ 
ใหผูรับกำรนิเทศไดลงมือปฏิบัติจริง ประเมินปรับปรุง ใหผูรับกำรนิเทศรูศักยภำพ เลือกแนวทำงท่ี 
เหมำะสมกับงำน และลงมือปฏิบัติจนเปนผลใหศักยภำพของผูรับกำรนิเทศและศึกษำนิเทศกเพ่ิมพูน 
พัฒนำ กำวหนำอยำงไมหยุดยั้ง น ำไปสูกำรเปนบุคคลแหงกำรเรียนรู  
 



๖๖ 

 

มาตรฐานที่ ๔ พัฒนาแผนการนิเทศใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง  
 ศึกษำนิเทศกมืออำชีพวำงแผนกำรนิเทศไดอยำงมียุทธศำสตร เหมำะสมกับเงื่อนไขขอจ ำกัด
ของ ผูรับกำรนิเทศ สอดคลองกับนโยบำย แนวทำง และเปำหมำยของกำรพัฒนำเมื่อน ำไปปฏิบัติ 
จะเกิดผล ตอกำรพัฒนำอยำงแทจริง แผนกำรนิเทศตองมีกิจกรรมส ำคัญที่น ำไปสูผลของกำรพัฒนำ 
ควำมสอดคลองระหวำงกิจกรรมกับผลงำนถือเปนคุณภำพส ำคัญท่ีน ำไปสูกำรปฏิบัติงำนที่มี 
ประสิทธิภำพสูงมีควำมคุมคำและเกิดผลจริง 

มาตรฐานที่ ๕ พัฒนาและใชนวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเปนล าดับ 
 นวัตกรรมกำรนิเทศเปนเครื่องมือส ำคัญของศึกษำนิเทศกในกำรน ำไปสูผลงำนที่มีคุณภำพสูงขึ้น 
เปนล ำดับ ศึกษำนิเทศกมืออำชีพตองมีควำมรูในกำรนิเทศแนวใหมๆ เลือกและปรับปรุงใชนวัตกรรมได 
หลำกหลำยตรงกับสภำพกำรณ เงื่อนไข ขอจ ำกัดของงำนและผูรับกำรนิเทศจนน ำไปสูผลไดจริง  
เพ่ือใหผูรับกำรนิเทศใชศักยภำพของตนอยำงเต็มที่มีควำมภำคภูมิใจในผลงำนรวมกัน และกำวหน้ำ
พัฒนำอยำงไมหยุดยั้ง  

มาตรฐานที่ ๖ จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูรับการนิเทศ  
 ศึกษำนิเทศกมืออำชีพเลือกและใชกิจกรรมกำรนิเทศท่ีจะน ำไปสูกำรเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน
ของผูรับกำรนิเทศ จนผูรับกำรนิเทศมีนิสัยในกำรพัฒนำตนเองอยูเสมอ ศึกษำนิเทศกตองรูจักเสน 
พัฒนำของผูรับกำรนิเทศและเพียรพยำยำมกระตุน ยั่วยุ ทำทำย ใหผูรับกำรนิเทศลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมเพ่ือกำรพัฒนำ ดวยควำมรูสึกประสบผลส ำเร็จเปนระยะๆ โดยพยำยำมใหผูรับกำรนิเทศ 
มีควำมรูสึกเปนเจำของ กำรท ำกิจกรรมและกำรพัฒนำของผูรับกำรนิเทศเอง ขั้นตอนในกำรนิเทศ 
ควรเริ่มจำกกำรริเริ่ม กำรรวมพัฒนำ และกำรสนับสนุนขอมูล ใหก ำลังใจ ใหผูรับกำรนิเทศคนหำ 
ปฏิบัติ ประเมิน และปรับปรุงงำนตำงๆ ไดดวยตนเอง เพ่ือใหเกิดคำนิยมและนิสัยในกำรปฏิบัติ 
เกิดเปนกำรพัฒนำงำน ในภำวะปกติเปนบุคลิกภำพถำวรของผูรับกำรนิเทศตลอดไป รวมทั้ง 
เกิดควำมชื่นชมและศรัทธำ ควำมสำมำรถของตน  

มาตรฐานที่ ๗ รายงานผลการนิเทศการศึกษาไดอยางเปนระบบ  
 ศึกษำนิเทศกมืออำชีพสำมำรถน ำเสนอผลงำนที่ไดท ำส ำเร็จแลวดวยกำรรำยงำนผลที่แสดง
ถึงกำรวิเครำะหอยำงรอบคอบ ซึ่งครอบคลุมกำรก ำหนดงำนที่จะน ำไปสูผลแหงกำรพัฒนำกำรลงมือ
ปฏิบัติจริง และผลที่ปรำกฏมีหลักฐำนยืนยันชัดเจน กำรจัดท ำรำยงำนเปน โอกำสที่จะไดคิดทบทวน
ถึงงำนที่ท ำ แลววำมีขอจ ำกัด ผลดี ผลเสีย ผลกระทบที่มิไดระวังไวอยำงไร ถำผลงำนเปนผลดีจะชื่นชม 
ภำคภูมิใจ ไดในสวนใด น ำเสนอใหเปนประโยชนตอผูอ่ืนไดอยำงไร ถำผลงำนยังไมสมบูรณ จะปรับปรุง
เพ่ิมเติมได อยำงไร และจะน ำประสบกำรณที่ไดรับไปใชประโยชนในกำรท ำงำนตอไปอยำงไร  
คุณประโยชนของรำยงำนที่ดียอมน ำไปสูกำรประเมินตนเองกำรชื่นชมควำมสำมำรถของผูปฏิบัติ  
กำรเรียนรูเกี่ยวกับ ควำมสำมำรถและศักยภำพของผูปฏิบัติที่จะกอใหเกิดกำรยอมรับและชื่นชม 
ในควำมควำมสำมำรถของตน  
 
 
 



๖๗ 

 

มาตรฐานที่ ๘ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี  
 ศึกษำนิเทศกมีภำรกิจในกำรพัฒนำผูรับกำรนิเทศโดยกำรใหค ำปรึกษำ แนะน ำหรือจัดกิจกรรม 
เพ่ือใหผูรับกำรนิเทศปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมส ำคัญตำมเงื่อนไขท่ีผูนิเทศเสนอแนะ ดังนั้น ผูนิเทศ 
ตองประพฤติปฏิบัติใหเปนที่ประจักษเสียกอน เพ่ือใหค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ หรือกิจกรรม นั้นๆ  
มีน้ ำหนัก มีควำมส ำคัญนำเชื่อถือ ผูนิเทศจ ำเปนตองเปนแบบอยำงที่ดีทั้งบุคลิกภำพ กำรปฏิบัติตน  
มีคุณธรรมจริยธรรม จะชวยใหผูรับกำรนิเทศเชื่อถือศรัทธำตอกำรนิเทศกำรศึกษำและปฏิบัติตำมดวย
ควำมพึงพอใจ 

มาตรฐานที่ ๙ รวมพัฒนางานกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค  
 ศึกษำนิเทศกมืออำชีพรวมพัฒนำงำนกับผูอ่ืนอยำงสรำงสรรค เสนอแนวทำงปรับปรุงที่ดี  
กวำเดิม แนะน ำกำรปฏิบัติที่เปนผลดีกวำเดิม ไมหยุดอยูเพียงกำรวิพำกษวิจำรณแตจะชี้น ำแนวทำง 
กำรแกปญหำที่น ำไปสูผลดี เปนผูสำมำรถรวมคิด รวมวำงแผน และรวมปฏิบัติ เพื่อพัฒนำงำนของ
องคกร เพ่ือนรวมวิชำชีพและชุมชนดวยควำมเต็มใจ เต็มควำมรูควำมสำมำรถและคำดหวังผลที่ดีที่สุด
ทีจ่ะเกิดขึ้นโดยตระหนักถึงควำมส ำคัญ ยอมรับในควำมรูควำมสำมำรถ และรับฟงควำมคิดเห็นของผูอ่ืน 
รวมทั้งเปดโอกำสใหผูอ่ืนไดใชควำมสำมำรถของตนอยำงเต็มศักยภำพ ทั้งนี้เพ่ือเสริมสรำงบรรยำกำศ 
ประชำธิปไตยในกำรท ำงำน ที่จะน ำไปสูผลงำนที่ดีที่สุดอยูเสมอ เปนที่ยอมรับของผูรับกำรนิเทศ 
และผูรวมงำนจนผูรับกำรนิเทศเกิดศรัทธำตอกำรนิเทศกำรปรับปรุงงำนและกำรรวมงำนกับผูอ่ืน  

มาตรฐานที่ ๑๐ แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา  
 ควำมประทับใจของผูรับกำรนิเทศที่มีตอผูนิเทศอยำงหนึ่ง คือ ควำมเปนผูรอบรูทันสมัย 
และทันโลกศึกษำนิเทศกมืออำชีพตองติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกทุกดำนจนสำมำรถ 
สนทนำกับผูอ่ืนดวยขอมูลขำวสำรที่ทันสมัยและน ำขอมูลขำวสำรตำงๆ ไปใชในกำรพัฒนำงำนและ 
พัฒนำผูรับกำรนิเทศ กำรตื่นตัว กำรรับรูและกำรมีขอมูลสำรสนเทศเหลำนี้ นอกจำกเปนประโยชน  
ตองำนนิเทศแลวยังน ำมำซึ่งกำรยอมรับและควำมรูสึกเชื่อถือของผูรับกำรนิเทศ อันเปนเงื่อนไขเบื้องตน 
ทีจ่ะน ำไปสูกำรพัฒนำที่ลึกซ้ึงตอเนื่องตอไป  

มาตรฐานที่ ๑๑ เปนผูน าและสรางผนู าทางวิชาการ  
 ศึกษำนิเทศกมืออำชีพสรำงวัฒนธรรมในกำรพัฒนำงำนวิชำกำร ดวยกำรพูดน ำ ปฏิบัติน ำ 
และจัดระบบงำนใหสอดคลองกับวัฒนธรรมกำรพัฒนำวิชำกำร โดยกำรใหรำงวัลแกผูรับกำรนิเทศ 
ที ่ปฏิบัติงำนส ำเร็จแลว จนน ำไปสูกำรพัฒนำตนเอง คิดไดเอง ตัดสินใจไดเอง พัฒนำงำนไดเอง 
ของผูรับกำรนิเทศ ศึกษำนิเทศกจงึตองแสดงออกอยำงชัดเจนและสม่ ำเสมอเกี่ยวกับวัฒนธรรมในกำร
พัฒนำงำนวิชำกำรดวยควำมกระตือรือรน เพียรพยำยำมท่ีจะบริกำรอยำงเต็มที่ ตำมขีดสูงสุดของ 
ควำมสำมำรถ เพ่ือใหผูรับกำรนิเทศเกิดควำมมั่นใจในกำรปฏิบัติสำมำรถเลือกกำรกระท ำที่สอดคลอง
กับวัฒนธรรม แสดงออกและชื่นชมไดดวยตนเอง ศึกษำนิเทศกมืออำชีพจึงตองสรำงศรัทธำควำมไว
วำงใจ และควำมรูสึกประสบผลส ำเร็จใหแกผูรับกำรนิเทศแตละคนและทุกคนจนเกิดภำพควำมเปนผูน ำ
ทำงวิชำกำร น ำไปสูกำรเปนบุคคลแหงกำรเรียนรูอยำงแทจริง  
 
 



๖๘ 

 

มาตรฐานที่ ๑๒ สรางโอกาสในการพัฒนางานไดทุกสถานการณ  
 กำรพัฒนำวิชำชีพกำรนิเทศกำรศึกษำใหพัฒนำอยำงยั่งยืนสอดคลองกับควำมกำวหนำของโลก 
อยำงไมหยุดยั้ง ศึกษำนิเทศกจ ำเปนตองรูเทำทันกำรเปลี่ยนแปลงและสำมำรถจัดกำรตอกำรเปลี่ยนแปลง
ใหสอดคลองสมดุลและเสริมสรำงซ่ึงกันและกัน ศึกษำนิเทศกมืออำชีพจึงตองตื่นตัวอยูเสมอ มองเห็น
กำรเปลี่ยนแปลงอยำงรอบดำน ทั้งในปจจุบันและอนำคตกลำที่จะตัดสินใจด ำเนินกำร เพ่ือผลต่อวิชำชีพ 
กำรนิเทศกำรศึกษำในอนำคต อยำงไรก็ตำมกำรรูเทำทันกำรเปลี่ยนแปลงนี้จะเปนกำรประกันไดวำ 
กำรพัฒนำวิชำชีพ กำรนิเทศกำรศึกษำจะปรับเปลี่ยนไดทันกับกำรเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ สงผลใหวิชำชีพ
กำรนิเทศกำรศึกษำพัฒนำไดอยำงยั่งยืนผันแปรตำมควำมกำวหนำตลอดไป 
 

มาตรฐานการปฏิบัติตน 
 

จรรยาบรรณตอตนเอง  
 ๑. ผปูระกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ตองมีวินัยในตนเอง พัฒนำตนเองดำนวิชำชีพ 
บุคลิกภำพ และวิสัยทัศน ใหทันตอกำรพัฒนำทำงวิทยำกำร เศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองอยูเสมอ 
จรรยำบรรณตอวิชำชีพ  
 ๒. ผปูระกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ตองรัก ศรัทธำ ซื่อสัตยสุจริต และรับผิดชอบตอวิชำชีพ
และเปน สมำชิกท่ีดีขององคกรวิชำชีพ จรรยำบรรณตอผูรับบริกำร  
 ๓. ผปูระกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ตองรัก เมตตำ เอำใจใส ชวยเหลือ สงเสริมใหก ำลังใจ
แกศิษย และผูรับบริกำร ตำมบทบำทหนำที่โดยเสมอหนำ  
 ๔. ผปูระกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ตองสงเสริมใหเกิดกำรเรียนรู ทักษะ และนิสัยทีถูกตอง
ดีงำม แกศิษยและผูรับบริกำร ตำมบทบำทหนำที่อยำงเต็มควำมสำมำรถ ดวยควำมบริสุทธิ์ใจ  
 ๕. ผปูระกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ตองประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยำงที่ดี ทั้งทำงกำย 
วำจำ และจิตใจ  
 ๖. ผปูระกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ตองไมกระท ำตนเปนปฏิปกษตอควำมเจริญทำง กำย 
สติปญญำ จิตใจ อำรมณและสังคมของศิษย และผูรับบริกำร  
 ๗. ผปูระกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ตองใหบริกำรดวยควำมจริงใจและเสมอภำค โดยไม
เรียกรับ หรือยอมรับผลประโยชนจำกกำรใชต ำแหนงหนำที่โดยมิชอบ จรรยำบรรณตอผูรวมประกอบ
วิชำชีพ  
 ๘. ผปูระกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำพึงชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยำงสรำงสรรค 
โดยยึดมั่นใน ระบบคุณธรรม สรำงควำมสำมัคคีในหมูคณะ จรรยำบรรณตอสังคม  
 ๙. ผูประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ พึงประพฤติปฏิบัติตนเปนผูน ำในกำรอนุรักษและพัฒนำ 
เศรษฐกิจ สังคม ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญำ สิ่งแวดลอม รักษำผลประโยชนของสวนรวม และ
ยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริยทรงเปนประมุข 
 
 
 



๖๙ 

 

การน าประสบการณ์/ความรู้/ความคิดไปพัฒนางาน/การเชื่องโยงประยุกต์ใช้ 
 

 จำกกำรศึกษำดูงำนที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 ผู้ฝึก
ประสบกำรณ์นิเทศกำรศึกษำ  สำมำรถน ำประสบกำรณ์ไปพัฒนำในด้ำนกำรนิเทศกำรศึกษำ ให้เป็น
ระบบและมีส่วนร่วมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  โดยให้ควำม
ช่วยเหลือ แนะน ำ ปรับปรุง กำรให้บริกำร ตลอดจนกำรให้ควำมร่วมมือและกำรประสำนงำนของ
บุคลำกรในโรงเรียน เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรท ำงำนเพ่ิมข้ึน  ดังนี้ 
 ๑. กำรเปลี่ยนบทบำทจำกครูสอนนักเรียน เป็นครูของครู  ต้องสร้ำงควำมม่ันใจให้ตนเอง 
มีภูมิรู้ ภูมิฐำน และภูมิธรรม กำรนิเทศกำรศึกษำจะประสบผลส ำเร็จเพรำะคนเชื่อถือ ไว้ใจ และเห็น
พ้องกับค ำชี้แนะ 
 ๒.  ควำมแม่นย ำด้ำนเนื้อหำเรื่องที่รับผิดชอบ รู้กรอบกำรท ำงำนตำมสพฐ./สพท. หลัก
ทฤษฎีต่ำง ๆ และไม่ต ำหนิเพ่ือนร่วมงำนต่อหน้ำชุมชน หำกเกิดกำรผิดพลำดทำงวิชำกำร 
 ๓.  มองโลกในทำงบวกเสมอ ชื่นชม ยกย่อง นิเทศแบบกัลยำณมิตร   
 ๔.  ศึกษำนิเทศก์ต้องมองประโยชน์ของกำรนิเทศเป็นสูงสุด มีเหตุผล มีสภำวะทำงอำรมณ์  
เข้ำใจควำมรู้สึกของผู้อื่น 
 ๕.  ศึกษำนิเทศก์ต้องมีทักษะด้ำนมนุษยสัมพันธ์ ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร มีบุคลิกภำพที่ดี  
ศึกษำสภำพแวดล้อมของโรงเรียน ผู้บริหำรโรงเรียน ครู ก่อนไปนิเทศโรงเรียนเป้ำหมำย และมีสำระ
กำรนิเทศให้ตรงประเด็น 
 ๖.  กำรท ำงำนเป็นทีม ร่วมคิด ร่วมท ำด้วยกันเพ่ือขับเคลื่อนงำนให้ไปให้ได้ กำรยอมรับ
ควำมแตกต่ำงของบุคคล  ย่อมท ำให้ได้งำนที่มีประสิทธิภำพ 
 ๗.  กำรท ำงำนต้องเป็นระบบโดยเน้นกระบวนกำรวิจัยมำใช้ 
 
การประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน             
 กำรน ำควำมรู้ที่ได้รับฟังและจำกกำรศึกษำเอกสำรที่ได้รับมอบท ำให้มีควำมรู้มีควำมม่ันใจ
ต่อกำรน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัตินิเทศในช่วงฝึกประสบกำรณ์กำรนิเทศกำรศึกษำ ไม่ว่ำกำรมี
บุคลิกภำพที่ดี กำรแต่งกำย กำรรับฟังผู้นิเทศ กำรมีมนุษยสัมพันธ์ ควำมเป็นกัลยำณมิตร ควำมรู้ 
รูปแบบกำรนิเทศ เทคนิคกำรนิเทศ กิจกรรมนิเทศ ก่อให้เกิดควำมมั่นใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ยิ่งข้ึน  
ดังนี้                                                                                
 ๑. ส่งเสริมกำรนิเทศภำยใน  เพ่ือให้ครูสำมำรถจัดกระบวนกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดกำร
พัฒนำตำมศักยภำพคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
 ๒.  กำรนิเทศ เป็นกำรชี้แนะช่วยเหลือด้ำนกำรเรียนกำรสอน โดยยึดหลักกำรสร้ำงศรัทธำ  
กำรสำธิตรูปแบบกำรสอน กำรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ติดตำมและประเมินผลตลอดกระบวนกำร 
ในรูปแบบกัลยำณมิตร 
 ๓. กำรจัดท ำแผนนิเทศอย่ำงเป็นระบบและมีส่วนร่วม มีเป้ำหมำย เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำ 
กำรศึกษำอย่ำงแท้จริง  
 ๔. มุ่งเน้นให้เกิดควำมรู้ใหม่ ๆ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และเจตคติ (Attitude)   



๗๐ 

 

 ๕. กำรระดมควำมคิดในสังคมประชำธิปไตย กำรรับฟังควำมคิดเห็นผู้อ่ืน เคำรพให้เกียรติ
ศักยภำพคนอ่ืน เป็นสิ่งที่พึงตระหนัก กำรระดมควำมคิด (brain  stroming)   
 ๖. กำรสำธิตกำรสอน เป็นกิจกรรมส ำคัญท่ีควรจัดให้มีในโรงเรียน กำรเรียนรู้หรือเลียนแบบ
จำกผู้เชี่ยวชำญ ประหยัดเวลำและได้รับประสบกำรณ์ตรง 
 ๗. กำรศึกษำเอกสำรวิชำกำร กำรสืบค้นข้อมูลสำรสนเทศจำกอินเตอร์เน็ต เป็นกำรเพ่ิมพูน
ควำมรู้ กำรใฝ่รู้ใฝ่เรียนจะน ำไปสู่องค์ควำมรู้ใหม่  ๆ 
 ๘. กำรสนทนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
 ๙. กำรเยี่ยมชั้นเรียนเป็นเทคนิคกำรนิเทศ เพ่ือช่วยให้ครูปรับปรุงกำรสอน 
 ๑๐. กำรศึกษำดูงำน เป็นกำรได้รับประสบกำรณ์ตรง กำรน ำเอำส่วนที่ดีมำปรับปรุงในงำนที่
ปฏิบัติ 
 ๑๑. มีกระบวนนิเทศอย่ำงเป็นระบบ และมีส่วนร่วม มีกำรวิจัยเพื่อน ำผลมำใช้หรือวิจัย 
เชิงพัฒนำกำรมีข้อมูลสำรสนเทศโรงเรียนต่ำง ๆ จะท ำให้จัดท ำแผนนิเทศตรงเป้ำหมำย 
 ๑๒. มีกำรจัดนิทรรศกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร จัดงำน symposium เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผลงำนทำงวิชำกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 

 

กระบวนการขั้นตอนการจัดท าคูม่ือการปฏิบัติงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดรำยละเอียด 

ของคู่มือกำรปฏิบัติงำน 

จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน  
เสนอ 

ผู้บังคบบัญชำในเบื้องต้น 
 

จัดพิมพ์คู่มือกำรปฏิบัติงำน  
และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทรำบ 

ผู้เกี่ยวข้องท ำควำมเข้ำใจระยะเวลำและ
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน  
ตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำน 

ศึกษำนิเทศก์ปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพ
ตำมกระบวนกำรนิเทศได้อย่ำงต่อเนื่อง 

ไม่เห็นชอบ 
เห็นชอบ 



๗๒ 

 

กระบวนการขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
(กำรสร้ำงหลักสูตร, กำรก ำหนด/บริหำรโครงกำร, กำรประเมินผลและติดตำมผลกำรฝึกอบรมต่ำง ๆ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกร
ของ สพฐ. หรือเขตพื้นที่ฯ 

คัดเลือกโครงกำร
ตำมล ำดับ 

เขียนโครงกำรและ
ด ำเนินกำรขออนุมัติ 

แจ้งกลุ่มเป้ำหมำย 

ประสำนงำนกับ
ฝ่ำยต่ำง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 

กลุ่มบริหำรกำรเงิน
จัดซื้อจัดจ้ำง 

พัฒนำปรับปรุง
หลักสูตร 

ประเมินและติดตำมผล
กำรฝึกอบรม 

ด ำเนินกำร

ฝึกอบรม 

ขออนุมัติบุคคล 

และวิทยำกร 

รวบรวมเอกสำรหลักฐำนกำรใช้เงิน 



๗๓ 

 

กระบวนการขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
ด้านเอกสารและการโต้ตอบเอกสารตามคู่มือการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับหนังสือจำก สพฐ. หรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจำกงำน

ธุรกำร 

พิจำรณำกลั่นกรอง
จัดล ำดับควำมส ำคัญ

วำงแผนกำรด ำเนินกำร 

ท ำบันทึกเสนอ

ผู้บังคับบัญชำลงนำม 

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ด ำเนินกำรในส่วน 

ที่เกี่ยวข้อง 

ติดตำม 
ตรวจสอบผล 
กำรปฏิบัติ 

รวบรวมผลกำรปฏิบัติ 

รำยงำนผล 

ไม่เห็นชอบ เห็นชอบ 



๗๔ 

 

กระบวนการขั้นตอนการนิเทศติดตามและประเมินผลโรงเรียนในความรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษำข้อมูลสำรสนเทศ 

ข้อมูลโรงเรียน 

จัดท ำแผน และเครื่องมือกำรนิเทศ 

ขออนุญำตออกนิเทศตำมแผนฯ 

ออกนิเทศโรงเรียนโดยใช้เครื่องมือ
นิเทศและเทคนิคกำรนเิทศ 

ศึกษานิเทศก์ เครื่องมือ นักเรียน 

สะท้อนผลการนิเทศ
ให้ผู้รับการนิเทศ 

ผู้บริหาร 

ครูผู้สอน 

รวบรวมรำยงำนผลกำรนิเทศ วำงแผนพัฒนำฯ 



๗๕ 

 

ข้อมูลศึกษานิเทศก์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

หมายเลขโทรศัพท์ และ e-mail ศึกษานิเทศก์ 
 
ที ่ ชื่อ - สกุล โทรศัพท์ อีเมลล์ 
1 นายเจษฎา คะโยธา ๐๘๗-๒๓๒๓๕๑๘ jes_yotha@hotmail.com 

2 นายเสกสรรค์ มีสารพันธ์  ๐๘๓-๑๕๐๖๐๔๑ seksun.2514@gmail.com 

3 นางรัชนี สุขสวัสดิ ์ ๐๙๘-๕๘๔๙๐๓๕ ratnee@gmail.com 

4 นางสมจิตร พิมพ์รส ๐๘๖-๒๔๒๗๘๓๖ - 

5 นางเยาวลักษณ์ ศิริรักษ์ ๐๘๔-๗๘๙๗๗๒๕ Eye706@gmail.com 

6 นางเครือวัลย์ ชิณโสม ๐๙๗๒๖๘๗๐๓๔ krueachin@gmail.com 

7 นางสาวจิณัฐตา วรรณเกษม ๐๙๕-๖๕๔๖๖๙๑ jwannakasam@gmail.com 

8 นางสาววิชชุดา ตรีเนตร ๐๙๓-๕๕๑๔๑๔๔ wittyengnewlek@gmail.com 

9 นายอภิรัฐ เจาะจง ๐๘๙-๔๑๖๖๑๘๒ api.2522@hotmail.com 

10 นายตะวัน ชาญวิริยะปรีดา ๐๙๘-๕๘๔๓๐๑๖ Tawan818958@gmail.com 

11 นางสะใบแพร  มากต่าย ๐97-2707697 Sabaiprae9@gmail.com 

12 นางสุชัญญา เยื้องกลาง 093-5399446 Suchanyakoongks3@gmail.com 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 

 

 
 

 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์  เขต 3 
ที ่134/2565 

เรื่อง  มอบหมำยงำนให้บุคลำกรรับผิดชอบงำนและปฏิบัติหน้ำที่ในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 

_________________ 
 

  เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในส านักงานเขตพ้ืนที่ก ารศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทาง
ราชการ.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. 2556 และแก้ไขเพ่ิมเติม จึงมอบหมายงานให้บุคลากรรับผิดชอบและ
ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ตามค าสั่งนี้แทน ดังนี้ 

1. นำยภณัฑ์รักษ์  พลตื้อ  ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ 
เขต 3 วิทยฐานะผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชี่ยวชาญ  

2. นำยปิยพงศ์ สุ่มมำตย์ ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
กำฬสินธุ์ เขต 3 วิทยฐานะรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาช านาญการ ให้มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ดังนี้  
 1) ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารองจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรณี
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ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้หรือไปราชการ  
ให้เป็นผู้รักษาราชการแทน ล าดับที่ 1 
 2) ปฏิบัติราชการแทน พิจารณาวินิจฉัยสั่งการในการก ากับ ดูแล ติดตาม เร่งรัดการ
ปฏิบัติงาน ให้ความเห็นชอบการอนุมัติไปราชการ การเห็นชอบการลาของบุคลากรในส่วนที่เก่ียวข้อง
ของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ยกเว้นการลงนามหนังสือราชการที่ส่งไปยังส่วนราชการอ่ืน
ที่ไม่ใช่สถานศึกษา ในสังกัด และการอนุญาต การอนุมัติในหน้าที่ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาท่ีระเบียบ กฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะและหรือห้ามมิให้มอบอ านาจไว้ 
 3) กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้หรือไปราชการให้น าเสนอผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 หรือผู้รักษาราชการแทนเป็นผู้พิจารณา 
สั่งการ 
 4) ปฏิบัติราชการแทน นางวิภา  สายรัตน์ ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 กรณนีางวิภา  สายรัตน์ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการ
ได้หรือไปราชการ  
 5) รับผิดชอบปฏิบัติงานเชิงพ้ืนที่ประจ ากลุ่มโรงเรียนกุฉินารายณ์  กลุ่มโรงเรียนล าพะยัง
นารายณ์ และกลุ่มโรงเรียนบูรพานารายณ์    
 6) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 3 ได้มอบหมาย  

3. นำยชัยณรงค์ ฤทธิ์วงค์ ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
กำฬสินธุ์ เขต 3 วิทยฐานะรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาช านาญการพิเศษ ให้มีหน้าที่
และความรับผิดชอบ ดังนี้  
 1) ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการ ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารองจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรณี
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้หรือไปราชการ  
ให้เป็นผู้รักษาราชการแทน ล าดับที่ 2 
 2) ปฏิบัติราชการ พิจารณาวินิจฉัยสั่งการในการก ากับ ดูแล ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงาน
ให้ความเห็นชอบการอนุมัติไปราชการ การเห็นชอบการลาของบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้องของกลุ่ม
นโยบายและแผน และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ยกเว้นการลงนามหนังสือราชการที่ส่งไปยังส่วน
ราชการอ่ืนที่ไม่ใช่สถานศึกษาในสังกัด และการอนุญาต การอนุมัติในหน้าที่ของผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาที่ระเบียบ กฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะและหรือห้ามมิให้มอบอ านาจไว้ 
 3) กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้หรือไปราชการให้น าเสนอผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 หรือผู้รักษาราชการแทนเป็นผู้พิจารณาสั่งการ 
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 4) ปฏิบัติราชการแทน นายมนตรี  จันทวงศ์  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 กรณี นายมนตรี  จันทวงศ์ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการได้หรือไปราชการ  
 5) รับผิดชอบปฏิบัติงานเชิงพ้ืนที่ประจ ากลุ่มโรงเรียนเมืองสามอ่าง กลุ่มโรงเรียนเสรีไทย
นาคู และกลุ่มโรงเรียนเมิงเขาวง  
 6) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 3 ได้มอบหมาย 
4. นำงวิภำ  สำยรัตน์ ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์  
เขต 3 วิทยฐานะ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาช านาญการพิเศษ ให้มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ดังนี้  
 1) ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารองจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรณี
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้หรือไปราชการ  
ให้เป็นผู้รักษาราชการแทน ล าดับที่ 3 
 2) อนุมัติการเบิกจ่ายเงินในบัตรอนุมัติอิเล็กทรอนิกส์ (P2) แทนผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  
 3) ปฏิบัติราชการแทน พิจารณาวินิจฉัยสั่งการในการก ากับ ดูแล ติดตาม เร่งรัด                   
การปฏิบัติงาน ให้ความเห็นชอบการอนุมัติไปราชการ การเห็นชอบการลาของบุคลากรในส่วนที่
เกี่ยวข้องของกลุ่มอ านวยการและกลุ่มบริหารงานบุคคล ยกเว้นการลงนามหนังสือราชการที่ส่งไปยังส่วน
ราชการอ่ืนที่ไม่ใช่สถานศึกษาในสังกัด และการอนุญาต การอนุมัติในหน้าที่ของผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาที่ระเบียบกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะและหรือห้ามมิให้มอบอ านาจไว้ 
 4) กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้หรือไปราชการให้น าเสนอผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ หรือผู้รักษาราชการแทนเป็นผู้พิจารณาสั่งการ 
 5) ปฏิบัติราชการแทน นายปิยพงศ์  สุ่มมาตย์  ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  กรณี นายปิยพงศ์  สุ่มมาตย์  ไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติราชการได้หรือไปราชการ  
 6) รับผิดชอบปฏิบัติงานเชิงพ้ืนที่ประจ ากลุ่มโรงเรียนแพรวาค าม่วง 
 7) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 3 ได้มอบหมาย  
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5. นำยมนตรี จันทวงศ์ ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
กำฬสินธุ์ เขต 3 วิทยฐานะ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาช านาญการพิเศษ  
ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้  
 1) ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารองจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรณี
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้หรือไปราชการ  
ให้เป็นผู้รักษาราชการแทน ล าดับที่ 4 
 2) ปฏิบัติราชการแทน พิจารณาวินิจฉัยสั่งการในการก ากับ ดูแล ติดตาม เร่งรัดการ
ปฏิบัติงาน ให้ความเห็นชอบการอนุมัติไปราชการ การเห็นชอบการลาของบุคลากรในส่วนที่เก่ียวข้อง
ของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยกเว้นการลงนามหนังสือ
ราชการที่ส่งไปยังส่วนราชการอ่ืนที่ไม่ใช่สถานศึกษาในสังกัด และการอนุญาต การอนุมัติในหน้าที่ของ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ระเบียบ กฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะและหรือ 
ห้ามมิให้มอบอ านาจไว้ 
 3) กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้หรือไปราชการให้น าเสนอผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ หรือผู้รักษาราชการแทนเป็นผู้พิจารณา 
สั่งการ 
 4) ปฏิบัติราชการแทน นายชัยณรงค์  ฤทธิ์วงค์  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 กรณี นายชัยณรงค์  ฤทธิ์วงค์  ไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติราชการได้หรือไปราชการ  
 5) รับผิดชอบปฏิบัติงานเชิงพ้ืนที่ประจ ากลุ่มโรงเรียนอ าเภอนามน กลุ่มโรงเรียนสมเด็จ 
และกลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน   
 6) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 3 ได้มอบหมาย  

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ   
นำยเจษฎำ  คะโยธำ ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะ ช ำนำญกำรพิเศษ ต ำแหน่งเลขที่ 27 
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีหน้าที่ ก ากับ ดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ 
และเจ้าหน้าที่ในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ทุกงานและงานอ่ืน ๆ ตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกฎหมาย ระเบียบและแบบแผนของทาง
ราชการ ดังนี้ 



๘๐ 

 

 1) งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตร
การศึกษาระดับก่อน  ประถมศึกษาและหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
 2) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 3) งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผล
การศึกษา 
 4) งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้ง
ประเมิน ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 5) งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 6) งานนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียนเมืองกุฉินารายณ์ และก ากับติดตาม
กลุ่มโรงเรียนทั้ง 10 กลุ่มโรงเรียน 
 7) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
 8) งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
 9) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 
 10) งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

1. งำนประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำ หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน วิเครำะห์ วิจัย  
เพื่อพัฒนำหลักสูตรกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน  
 1.1 นำงสำวจิณัฐตำ วรรณเกษม ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ 
ต าแหน่งเลขที่ 33 ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนและปฏิบัติ
หน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ 2 เมื่อผู้อ านวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาไม่อยู่หรือไปราชการ มีหน้าที่รับผิดชอบงาน/
โครงการ ดังนี้ 
  1) งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ 
งานศึกษาวิเคราะห์วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
   1.1) งานให้ค าปรึกษาด้านการวิจัยและการนิเทศกระบวนการเรียนรู้เพื่อปรับปรุง
คุณภาพการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
   1.2) งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
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   1.3) งานศึกษาค้นคว้า ทางวิชาการและการวิเคราะห์ การวิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
      1.4) งานศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์ การวิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
  2) งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  3) งานพัฒนาและส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
  4) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 
  5) การพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
  6) โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  
  7) งานพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น/หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  8) โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
  9) โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
  10) งานพัฒนาจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา  
  11) งานนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเสรีไทยนาคู 
  12) สรุป รายงานผลการด าเนินงานที่รับผิดชอบประจ าปี 
  13) งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 1.2 นำงสะใบแพร มำกต่ำย ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะช ำนำญกำร ต าแหน่ง
เลขที่ 23 ปฏิบัติหน้าที่ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน มีหน้าที่รับผิดชอบ
งาน/โครงการ ดังนี้ 
  1) งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และงาน
ศึกษาวิเคราะห์วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
   1.1) งานให้ค าปรึกษาด้านการวิจัยและการนิเทศกระบวนการเรียนรู้เพื่อปรับปรุง
คุณภาพการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
   1.2) งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
   1.3) งานศึกษาค้นคว้า ทางวิชาการและการวิเคราะห์ การวิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
      1.4) งานศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์ การวิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
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  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. งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับกำรวัดและประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ 
 2.1 นำงเยำวลักษณ์ ศิริรักษ์ ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะ ช ำนำญกำรพิเศษ 
ต าแหน่งเลขท่ี 34 ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบงาน/โครงการ ดังนี้ 
  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 และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
      1.5) งานศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการวิเคราะห์ วิจัยทางการศึกษา 
  2) งานส่งเสริม พัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา ตามแนวทางการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) และคลังข้อสอบ 
  3) งานประเมินคุณภาพการศึกษา การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) และระบบข้อมูลคุณภาพการศึกษา O-NET 
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  4) งานส่งเสริมการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา ตามแนวทางการ
ประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติ PISA  
  5) งานประเมินคุณภาพการศึกษา และระบบข้อมูลคุณภาพ การประเมินผลนักเรียนระดับ
นานาชาติ PISA  
  6) งานส่งเสริม พัฒนา เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา ตามแนวทางการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)  
  7) งานส่งเสริม พัฒนา เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา ตามแนวทางการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (Reading Test : RT)  
  8) งานสารสนเทศด้านการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา โปรแกรมระบบบริหาร
จัดการผลการเรียน โปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียน School MIS 
  9) งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 
  10) งานพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ และความสามารถทางด้านศิลปะ และภาษาอังกฤษ 
  11) งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และโครงการที่เกี่ยวข้อง 
  12) งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และโครงการที่เกี่ยวข้อง 
  13) การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
  14) โครงการBBL มอนเตสเซอรี่ปฐมวัยและประถมศึกษา 
  15) โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
  16) งานนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนล าพะยังนารายณ์ 
  17) สรุปรายงานผลการด าเนินงานที่รับผิดชอบประจ าปี 
  18) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

 2.2 นำยอภิรัฐ เจำะจง ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะ ช ำนำญกำรพิเศษ ต ำแหน่ง
เลขที่ 25 ปฏิบัติหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผล มีหน้าที่รับผิดชอบงาน/โครงการ ดังนี้ 
  1) งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 
   1.1) งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 
   1.2)  งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัด 
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และประเมินผลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   1.3) งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัด  
และประเมินผลระดับชาติ 
   1.4) งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
   1.5) งานศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการวิเคราะห์ วิจัยทางการศึกษา 
  2) งานส่งเสริมการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษาความสามารถด้านการ
อ่านออกของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT) และระบบข้อมูลคุณภาพการศึกษา 
  3) งานประเมินคุณภาพการศึกษาความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT) และระบบข้อมูลคุณภาพการศึกษา  
  4) งานส่งเสริมการพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา (National Test: NT)  
  5) งานการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน   
การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT)  
  6) งานส่งเสริมการพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษาข้อสอบมาตรฐาน
ปลายปี 
  7) งานประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานปลายปี 
  8) งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ กระบวนการวัดผลและประเมินผล งานศึกษาค้นคว้า 
วิเคราะห์  วิจัยเกี่ยวกับกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และโครงการที่เก่ียวข้อง  
  9) โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
  10) โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
  11) โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
  12) โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา 
  13) งานนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนอ าเภอนามน 
  14) สรุปรายงานผลการด าเนินงานที่รับผิดชอบประจ าปี 
  15) งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

3. งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประเมิน ติดตำม
และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
  3.1 นำยเสกสรรค์ มีสำรพันธ์ ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะ ช ำนำญกำรพิเศษ 
ต าแหน่งเลขท่ี 35 ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษารวมทั้งประเมิน ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ประสานก ากับติดตามงานการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา และปฏิบัติหน้าที่
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แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ 1 เมื่อผู้อ านวยการกลุ่ม
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาไม่อยู่หรือไปราชการมีหน้าที่รับผิดชอบงาน/โครงการ 
ดังนี้ 
  1) ศึกษา วิจัย พัฒนา ระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ตลอดจนระเบียบที่เก่ียวข้องการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมิน ติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   
  2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความตระหนัก มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
  3) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมี
หลักการและแนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา 
  4) การนิเทศ ติดตาม และตรวจสอบการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  5) ประสานงานการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  6) การวิจัย ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  7) งานศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการวิเคราะห์ วิจัยทางการศึกษา   
  8) งานส่งเสริมและพัฒนาการกระบวนการจัดการเรียนการสอนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 
  9) งานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ ยุวกาชาด) 
  10) งานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
  11) งานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) และ
อาชีพ 
  12) โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
  13) งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียน 
เมืองกุฉินารายณ์ 
  14) สรุปรายงานผลการด าเนินงานที่รับผิดชอบประจ าปี 
  15) งานส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา(STEM 
Education) 
  16) งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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  3.2 นำงเครือวัลย์ ชิณโสม ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะ ช ำนำญกำรพิเศษ 
ต ำแหน่งเลขท่ี 17 ปฏิบัติหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษารวมทั้งประเมิน ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบงาน/
โครงการ ดังนี้ 
  1) การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา และการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 
  2) งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอกและภายใน 
  3) การวิจัย ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา 
  4) งานศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการวิเคราะห์ วิจัยทางการศึกษา  
  5) งานพัฒนากระบวนการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  6) งานส่งเสริมและพัฒนาการกระบวนการจัดการเรียนการสอนการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 
  7) การก ากับติดตามการรายงานข้อมูลการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การอ่าน 
เขียนในระบบ e-mes 
  8) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 
  9) งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากลุ่มสาระภาษาไทย 
  10) โครงการส่งเสริมรักการอ่าน ตามรอยพระจริยวัตร กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี  
  11) โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ 
  12) โครงการห้องสมุดโรงเรียน  ห้องสมุดมีชีวิต  
  13) โครงการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 
  14) งานประกันคุณภาพการศึกษา 
  15) โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
  16) งานนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนบูรพานารายณ์ 
  17) สรุปรายงานผลการด าเนินงานที่รับผิดชอบประจ าปี 
  18) งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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4. งำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 4.1 นำงสมจิตร  พิมพ์รส ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะ ช ำนำญกำรพิเศษ ต าแหน่ง
เลขที่ 36 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และมีหน้าที่
รับผิดชอบงาน/โครงการ ดังนี้ 
  1) งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  2) งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  3) งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน 
  4) งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  5) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและการพัฒนาการนิเทศการบริหารและการจัด
การศึกษา 
  6) งานศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการวิเคราะห์ วิจัยทางการศึกษา 
  7) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและการพัฒนาสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม   
  8) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนากระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา 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 นำงสุชัญญำ  เยื้องกลำง ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะ ช ำนำญกำรพิเศษ 
ต าแหน่งเลขท่ี 21 ปฏิบัติหน้าที่งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ
งาน/โครงการ ดังนี้ 
  1) งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  2) รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การบริหารและการจัดการศึกษา  
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  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 

5. งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำ ส่งเสริมและพัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
 5.1 นำยตะวัน  ชำญวิริยะปรีดำ ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะ ช ำนำญกำรพิเศษ 
ต าแหน่งเลขท่ี 19  ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบงาน/โครงการ ดังนี้ 
  1) งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  2) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 
  3) งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
  4) งานจัดท า  ปรับปรุงและพัฒนา  Website  ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 
  5) วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานศึกษา 
  6) ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหารให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา                                      
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  7) นิเทศ ติดตาม ให้สถานศึกษาด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย  และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  8) งานนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน 
  9) งานข้อมูลสารสนเทศกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
  10) งานบริการสื่อและนวัตกรรมแก่โรงเรียน 
  11) โครงการโรงเรียนสุจริต 
  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 
      

6. งำนเลขำนุกำร คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่
กำรศึกษำ 
 6.1 นำงรัชนี  สุขสวัสดิ์ ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะ ช ำนำญกำรพิเศษ ต าแหน่ง
เลขที่ 31 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานเลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและ งานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษา (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560) มีหน้าที่รับผิดชอบงาน/โครงการ ดังนี้ 
  1) งานเลขานุการของคณะกรรมการวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา(ก.ต.ป.น.) 
   1.1) งานวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
   1.2) งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา และสรุปรายงานผล
การด าเนินงานของ ก.ต.ป.น. 
   1.3) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
(ก.ต.ป.น.) 
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  2) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้
การศึกษาปฐมวัย 
  3) งานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 
(หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560)  
  4)  งานพัฒนาการศึกษาปฐมวัย 
  5) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (ระดับปฐมวัย) 
  6) โครงการโรงเรียนศูนย์ต้นแบบ/โรงเรียนศูนย์ต้นแบบเครือข่ายฯ/ โรงเรียนต้นแบบ
สนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง  BBL :  เล่นตามรอยพระยุคลบาท 
  7) โครงการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย 
  8) งานประสานระหว่างกลุ่มต่างๆ ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  9) โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
  10) งานนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนสมเด็จ  
  11) สรุปรายงานผลการด าเนินงานที่รับผิดชอบประจ าปี 
  12) งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
7. กลุ่มงำนส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำ (กำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนรวม) 
 7.1 นำงสำววิชชุดำ ตรีเนตร ศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะ ช ำนำญกำรพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ 
24 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม) งานส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบงาน/โครงการ ดังนี้ 

1) งานจัดท าแผนการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
แผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

2) งาน ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร และการจัด
การศึกษา  

3) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้
นักเรียนพิการเรียนรวม 

4) งานส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารงานของสถานศึกษา โรงเรียนที่จัดการศึกษา
ส าหรับนักเรียนพิการเรียนรวม 

5) งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาส าหรับนักเรียนพิการเรียนรวม 

6) งานส่งเสริม วิจัย พัฒนา มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาส าหรับนักเรียนพิการเรียนรวม 

7) งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนพิการเรียนรวม 
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8) งานประสานเครือข่ายพัฒนาโรงเรียนในสังกัดที่จัดการศึกษาเรียนรวมกับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

9) โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 
10) งานดูแลระบบสารสนเทศการศึกษาและการศึกษาสงเคราะห์ Special Education 

Technology (SET) 
11) งานพัฒนากระบวนการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
12) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) 
13) การพัฒนาครูภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการเรียนการสอนตามแนวการสอน

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
14) โครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
15) งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา การน้อมน าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
16) โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ/งาน

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

8. งำนธุรกำร 
 8.1 นำงสำวพิชชำนันท์  นุ่มด้วง  ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร   ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ 
งานสารบรรณกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  1) พิมพ์หนังสือราชการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาให้
ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ (หนังสือภายใน หนังสือภายใน ค าสั่ง ประกาศ เกียรติบัตร 
ฯลฯ)  
  2) งานประสานการประชุม การเบิกจ่ายวัสดุ การจัดสรรเอกสาร สิ่งพิมพ์ของกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  3) พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ บันทึกของเจ้าหน้าที่ ตลอดจน
ให้ความเห็นถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ  กฎหมายข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
  4) ประสานงานกับกลุ่มงานอ่ืนในส านักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการ  
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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  5) ศึกษา วิเคราะห์ สภาพของกลุ่ม และออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและ 
สอดคล้องกับระบบงานสารบรรณ 
  6) จัดท าข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ผลงานของกลุ่มให้ครูบุคลากรทางการศึกษา 
และประชาชนทั่วไป 
  8) จดบันทึกการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  9) ควบคุมการรับ – ส่ง หนังสือราชการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา 
  10) ดูแลสวัสดิการเจ้าหน้าที่ในกลุ่มจัดเก็บรวบรวมหนังสือราชการ ของกลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย เป็นหมวดหมู่  
  11) รวบรวมและรายงานผลการนิเทศประจ าเดือนของศึกษานิเทศก ์

 12)  พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ บันทึกของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องก่อนน าเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  

 13)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 8.2 นำยนิทัศน์  เพียรภูเขำ  ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ      
งานสารบรรณกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  1) งานประสานการประชุม  การเบิกจ่ายวัสดุ  การจัดสรรเอกสาร  สิ่งพิมพ์ของกลุ่ม
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
  2) ประสานงานกับกลุ่มงานอ่ืนในส านักงาน หน่วยงานและสถานศึกษา 
  3) งานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
  4) จัดท าข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ผลงานของกลุ่มให้ครูบุคลากรทางการศึกษา 
และประชาชนทั่วไป 
  5) จดบันทึกการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  6) ควบคุมการรับ - ส่ง หนังสือราชการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา 
  7) ดูแลสวัสดิการเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม  
  7) จัดเก็บรวบรวมหนังสือราชการ ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย เป็นหมวดหมู่  
  9) รวบรวมและรายงานผลการนิเทศประจ าเดือนของศึกษานิเทศก์ 
  10) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 



๙๓ 

 

      อนึ่ง  หากมีค าสั่งใดเกี่ยวกับการมอบหมายงานในหน้าที่ ซึ่งออกก่อนค าสั่งนี้ หากมีข้อขัดแย้งกับ
ค าสั่งนี้ให้ใช้ค าสั่งนี้แทนและให้ผู้ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด กรณีเกิดปัญหาในการ
ปฏิบัติให้รายงานผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ทราบ 
   ทั้งนี้ ตั้งแต่  วันที่  10  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
     สั่ง  ณ  วันที่  10 พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 

           นายภัณฑ์รักษ์  พลตื้อ 
   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๙๔ 

 

คณะผูจัดท าคมูือการปฏบิัติงาน  
กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจ าป 2565  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
  
นำยภัณฑ์รักษ์  พลตื้อ    ผู้อ ำนวยกำร สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3      ประธำนที่ปรึกษำ 
นำยปิยพงศ ์สุ่มมำตย์   รองผู้อ ำนวยกำร สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3     ที่ปรึกษำ  
นำยชัยณรงค์ ฤทธิ์วงค์   รองผู้อ ำนวยกำร สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3        ที่ปรึกษำ   
นำงวิภำ  สำยรัตน ์    รองผู้อ ำนวยกำร สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3        ที่ปรึกษำ   
นำยมนตรี  จันทวงษ์   รองผู้อ ำนวยกำร สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3        ที่ปรึกษำ   
 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

๑. นำยมนตรี  จันทวงศ์     รองผู้อ ำนวยกำร สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3        ประธำนกรรมกำร  
๒. นำยเจษฎำ คะโยธำ   ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ  รองประธำนกรรมกำร  
๓. นำยเสกสรรค์ มีสำรพันธ์  ศึกษำนิเทศก์ สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3        กรรมกำร  
๔. นำงรัชนี สุขสวัสดิ ์   ศึกษำนิเทศก์ สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3        กรรมกำร  
5. นำงสมจิตร พิมพ์รส    ศึกษำนิเทศก์ สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3         กรรมกำร  
6. นำงเยำวลักษณ์ ศิริรักษ์  ศึกษำนิเทศก์ สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3                 กรรมกำร  
7. นำงเครือวัลย์ ชิณโสม  ศึกษำนิเทศก์ สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3                กรรมกำร  
8. นำงสำวจิณัฐตำ วรรณเกษม  ศึกษำนิเทศก์ สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3                 กรรมกำร 
9. นำงสำววิชชุดำ ตรีเนตร  ศึกษำนิเทศก์ สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3                 กรรมกำร 
๑0. นำยอภิรัฐ เจำะจง   ศึกษำนิเทศก์ สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3                 กรรมกำร 
๑1. นำยตะวัน ชำญวิริยะปรีดำ  ศึกษำนิเทศก์ สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3                 กรรมกำร 
๑2. นำงสะใบแพร  มำกต่ำย  ศึกษำนิเทศก์ สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3                 กรรมกำร 
๑3. นำงสุชัญญำ เยื้องกลำง  ศึกษำนิเทศก์ สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3                เลขำนุกำร 
๑4. นำงวรำงคณำ บุษมงคล เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร         กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๑5. นำยนิทัศน์  เพียรภูเขำ  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร         กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
บรรณากิจและออกแบบปก 

นำงสุชัญญำ เยื้องกลำง  ศึกษำนิเทศก์ สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3             
นำงสำวสศิพร  ลวงงำม  ครู โรงเรียนกุดสิมวิทยำสำร สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3             
 

 
 



๙๕ 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการนิเทศติดตามการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

………………………………………………………………………………………………. 
ค าชี้แจง แบบสอบถำมควำมพ่ึงพอใจที่มีต่อกำรนิเทศติดตำมกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 ฉบับนี้ ประกอบด้วย  
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
ตอนที่ 2 เกี่ยวกับกำรนิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรศึกษำ  
 โดยก ำหนดระดับควำมพึงพอใจไว้ 5 ระดับ ดังนี้  
 5 หมำยถึง พึงพอใจมำกท่ีสุด  4 หมำยถึง พึงพอใจมำก  3 หมำยถึง พึงพอใจปำนกลำง  
 2 หมำยถึง พึงพอใจน้อย       1 หมำยถึง พึงพอใจน้อยที่สุด  
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
 1. เพศ  
     ชำย     หญิง  
 2. ต ำแหน่ง  
     ผู้บริหำรโรงเรียน    ครูผู้สอน    อ่ืนๆ  
 3. ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ  
     5 ปีลงมำ 6-10 ปี  11-15 ปี  16-20 ปี  มำกกว่ำ 20 ปีขึ้นไป  

ตอนที่ 2 เกี่ยวกับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษา 
ที ่ รำยกำร ระดับควำมพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1 ประเด็นกำรนิเทศติดตำมกำรศึกษำ      
2 มีควำมเป็นกัลยำณมิตร/มนุษยสัมพันธ์/ปฏิสัมพันธ์ต่อผู้รับกำรนิเทศ      
3 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องที่นิเทศ      
4 เทคนิค/วิธีกำร/กระบวนกำรนิเทศ      
5 เครื่องมือในกำรนิเทศ      
6 สื่อในกำรนิเทศ      
7 ข้อเสนอแนะตรงกับควำมต้องกำร      
8 ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรนิเทศ      
9 ผลและข้อคิดจำกกำรนิเทศน ำไปประยุกต์สู่กำรปฏิบัติได้ในโรงเรียน      

10 ระยะเวลำในกำรนิเทศ      

ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



๙๖ 

 

แบบสรุปความพึงพอใจที่มีต่อการนิเทศติดตามการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

………………………………………………………………………………………………. 
ค าชี้แจง แบบสอบถำมควำมพ่ึงพอใจที่มีต่อกำรนิเทศติดตำมกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 ฉบับนี้ ประกอบด้วย  
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
ตอนที่ 2 เกี่ยวกับกำรนิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรศึกษำ  
 โดยก ำหนดระดับควำมพึงพอใจไว้ 5 ระดับ ดังนี้  
 5 หมำยถึง พึงพอใจมำกท่ีสุด  4 หมำยถึง พึงพอใจมำก  3 หมำยถึง พึงพอใจปำนกลำง  
 2 หมำยถึง พึงพอใจน้อย       1 หมำยถึง พึงพอใจน้อยที่สุด  
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
 1. เพศ  
   ชำย ร้อยละ 30    หญิง ร้อยละ 70 
 2. ต ำแหน่ง  
   ผู้บริหำรโรงเรียน ร้อยละ 60 ครูผู้สอน ร้อยละ 40    
 3. ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ  
   5 ปีลงมำ ร้อยละ 10    6-10 ปี ร้อยละ 20   11-15 ปี ร้อยละ 34  
   16-20 มำกกว่ำ 20 ปีขึ้นไป ปี ร้อยละ 36   

ตอนที่ 2 เกี่ยวกับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษา 
ที ่ รำยกำร ระดับควำมพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1 ประเด็นกำรนิเทศติดตำมกำรศึกษำ 64 36    
2 มีควำมเป็นกัลยำณมิตร/มนุษยสัมพันธ์/ปฏิสัมพันธ์ต่อผู้รับกำรนิเทศ 80 20    
3 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องที่นิเทศ 84 16    
4 เทคนิค/วิธีกำร/กระบวนกำรนิเทศ 70 30    
5 เครื่องมือในกำรนิเทศ 60 40    
6 สื่อในกำรนิเทศ 68 32    
7 ข้อเสนอแนะตรงกับควำมต้องกำร 86 14    
8 ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรนิเทศ 90 10    
9 ผลและข้อคิดจำกกำรนิเทศน ำไปประยุกต์สู่กำรปฏิบัติได้ในโรงเรียน 95 5    

10 ระยะเวลำในกำรนิเทศ 80 20    

ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะเพิ่มเติม 

..................................................................................................................................................... 



๙๗ 

 

 


