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ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษากาฬสินธุ ์เขต 2  
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

กระทรวงศกึษาธกิาร 



ค าน า 

ส ำนัักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนัได้จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนส ำนัักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำั
ประถมศึกษำัและส ำนัักงำนเขตพื้นที่มัธยมศึกษำขึ้นัเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำั
ประถมศึกษำัและส ำนัักงำนเขตพื้นที่มัธยมศึกษำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพัมีกำรพัฒนำระบบกำรปฏิบัติงำนััััััััััััััััััั
เพ่ือยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

ส ำนัักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ัเขตั2ััเห็นควำมส ำคัญและจ ำเป็นอย่ำงยิ่งัััััััััััััััััััััั
ในพัฒนำระบบกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นรูปธรรมัจึงได้จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนกลุ่มนิเทศัติดตำมและประเมินผลั
กำรจัดกำรศึกษำัเพื่อใช้เป็นแนวทำงหลักในกำรปฏิบัติรำชกำรัตำมบทบำทัอ ำนำจหน้ำที่ของกลุ่มงำนที่ได้รับั
มอบหมำยให้ปฏิบัติัรวมทั้งสำมำรถน ำไปใช้เพื่อกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพัััััััััััััััััััั
มีควำมครอบคลุมัถูกต้องัและชัดเจน 

คู่มือกำรปฏิบัติงำนฉบับนี้ััมีรำยละเอียดของกระบวนกำรัขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจประจ ำักลุ่ม
งำนตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนัมีหน้ำที่ส ำคัญั8ัประกำรัซึ่งเกี่ยวกับงำนธุรกำรังำนพัฒนำหลักสูตรักำรศึกษำข้ัน
พ้ืนฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้ังำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำังำนส่งเสริมและพัฒนำสื่อันวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำังำนนิเทศัติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำังำนส่งเสริมพัฒนำระบบกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำมัตรวจสอบัประเมินผลัและนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่
กำรศึกษำััและภำรกิจงำนที่ได้รับมอบหมำยจำกนโยบำยัภำรกิจงำนัที่ได้รับมอบหมำยตำมจุดเน้นส ำนักงำน/จุดเน้น
ของส ำนัักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ัเขตั2ัรวมทั้งร่วมสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนกับหน่วยงำนอื่นที่
เกี่ยวข้องัจำกกำรวิเครำะห์ับทบำทัอ ำนำจัหน้ำที่ัตำมัประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรััเพื่อให้เกิดเป็นภำระงำนััััััััััััั
กลุ่มนิเทศัติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

ขอขอบคุณส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนัที่จัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำัให้กับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำและมัธยมศึกษำัขอขอบคุณกลุ่มนิเทศัติดตำมและั
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำัตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทุกท่ำนที่มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำเอกสำรเล่มนี้ัให้สมบูรณ์ั
สำมำรถน ำไปปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพัและเกิดประสิทธิผล 

 
 
 

กลุ่มนิเทศัติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำั 
ส ำนัักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ัเขตั2ั 

ส ำนัักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 



สารบัญ 
 

เรื่อง            หน้า 

ค ำน ำัสำรบัญหน้ำ 
แนวคิดักลุ่มงำนนิเทศัติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ   ััั1 
 วัตถุประสงค์            1 
ขอบข่ำยภำรกิจ            1 
กรอบแนวทำงกำรปฏิบัติงำนตำมขอบข่ำยภำรกิจ     ััั3  
กำรมอบหมำยหน้ำที่ปฏิบัติงำนรำยบุคคล         4 

กลุ่มงำนพััฒนำหลักสูตรกำรศัึกษำข้ันพัื้นฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้ั     18 
กลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ         18  
กลุ่มงำนส่งเสริมและพััฒนำสัื่อันวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำั     20 
กลุ่มงำนนิเทศัติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ  ััั21  
กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ      23 
กลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำมัตรวจสอบัประเมินผลัและนิเทศกำรศึกษำ    24  
 งำนธุรกำร            25 

บรรณำนุกรม   



 
 

 
คู่มือการปฏิบัตงิาน 

กลุ่มนิิเทศิติิดตามและประเมิินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ิเขติ2 

แนวคิด 

 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นกลุ่มงานด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือให้ สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหาร
และการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน  เท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ 
ผู้เรียนทั้งในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา 

วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพ่ือให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา และ 
สถานศึกษา 

 ๒. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและ จัด 
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 

 ๓. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน การศึกษา 
ชาติ 

 ๔. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ เทคโนโลยี 
ทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ 

 ๕. เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 
 ๖.  เพื่อส่งเสริม การศึกษา วิจัย และพัฒนาให้เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีคุณภาพได้ 

มาตรฐาน 

ขอบขิ่ายภารกิจ 
 ๑. งานธุรการ 
 ๒. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
     ๒.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ มี 

ความสามารถพิเศษ 
      ๒.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
      ๒.๓ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

 ๓. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
     ๓.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
     ๓.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 

    ๓.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
     ๓.๔ งานทดสอบทางการศึกษา 
 
 
 
 

คู่มือการปฏิบตัิงานกลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2          1 



 
 

 
 ๔.  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
     ๔.๑ งานส่งเสริม  พ ัฒนาส ื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
     ๔.๒ งานศึกษา ค้นคว้า ว ิเคราะห์ วิจัย การพ ัฒนาส ื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทาง 

การศึกษา 
 ๕. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
    ๕.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
     ๕.๒ งานส่งเสริมสนับสนุน เครอืข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่ 

เกี่ยวข้อง และชุมชน 
     ๕.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัด 

การศึกษา ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
  ๕.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 ๖. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๖.๑ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ๖.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ๖.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  ๖.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๗. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
  ๗.๑ งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
  ๗.๒ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
  ๗.๓ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการปฏิบตัิงานกลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2          2 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพขอบข่ายภารกิจงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

งานธุรการ 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 
ขัน้พื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

กลุ่มงานวัดและประเมินผล
การศึกษา 

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 

งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั 
การศึกษาพิเศษและผู้มีความสามารถพิเศษ 
งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห ์วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและ 
กระบวนการเรียนรู ้

งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
งานส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
งานติดตามตรวจสอบและประเมนิผลการวัดและประเมินผล
การศึกษา 
งานทดสอบทางการศึกษา 

งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห ์วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

กลุ่มงานนิ เทศติดตามและ
ประเมินผลระบบบริหารและการ
จัดการศึกษา 

งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการ
เรียนรู ้
งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา 
สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชมุชน 
งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและ 
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห ์วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและ 
การจัดการศึกษา 

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและ 
ภายนอกสถานศึกษา 
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห ์วิจัยมาตรฐานและการประกัน 
คุณภาพการศึกษา 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา 

งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 
การศึกษา 
งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 
การศึกษา 
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กรอบแนวทางการปฏิิบัติงานตามขอบขิ่ายภารกิจ 
๑.ิ งานธุรการ 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
๑. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่ม ให้ 

สามารถด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. ศึกษา วิเคราะห์ สภาพของกลุ่ม และออกแบบ ระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม และ 

สอดคล้องกับ  ระบบงานสารบรรณของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
๓. ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม 
๔. ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในส านักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการ ที่เกี่ยวข้อง 

กับการบริหารงานของกลุ่ม 
๕. ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่ม ให้ครู บุคลากร 

ทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ 
๖. จัดทารายงานผลการด าเนินงานของกลุ่ม 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 

การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานเป็นระบบ สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

กฎหมายิ ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๑. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๒. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ 
๓. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๔. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 

๒๕๒๙ และท ี่แก ้ไขเพ ิ่มเต ิม 
๕. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการข่าวราชการพ.ศ. ๒๕๒๕ และท่ีแก้ไข 

เพ่ิมเติม 
 

๒.ิกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
 
 

 
 

 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 
ขัน้พื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
         การศึกษาพิเศษและผู้มีความสามารถพิเศษ 
งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและ 
         กระบวนการเรียนรู้ 
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๒.๑ิงานส่งเสริมพัฒนาหลักสตูรการศึกษาปฐมวัยิการศึกษาพิเศษิผู้ด้อยโอกาสและผู้มีิความสามารถ
พิเศษ 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
๑. ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น 

พ้ืนฐาน รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้มีความสามารถพิเศษ 

๒. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี ความสามารถพิเศษ ทั้งใน 
และต่างประเทศ 

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ  
ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของ สถานศึกษา โดย 

 ๓.๑ พัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาปฐมวัย การศ ึกษา 
พ ิเศษ ผ ู้ด ้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพ ิเศษ และด าเนินการวิจัยในช ั้นเรียน เพ ื่อพ ัฒนาหลักสูตรได้ 

 ๓.๒ การมีส่วนรว่มของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงาน ที่ 
เกี่ยวข้องในการจัดทาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี ความสามารถ
พิเศษ 

๔. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส  
และผู้มีความสามารถพิเศษ และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้าน การพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน  ที่จัดการศึกษาปฐมวัย  การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และมี 
ความสามารถพิเศษ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 นักเรียนก่อนวัยเรียน ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี ความสามารถ 
พิเศษได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง ในสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้โดยครูและ ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมี
ความรู้ ความเข้าใจและมีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับ กลุ่มเป้าหมายและมีความ
ทันสมัยอยู่เสมอ 

กฎหมายิ ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัต ิการศ ึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ และท ี่แก ้ไขเพ ิ่มเต ิม 
 

๒.๒ิ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ และมาตรฐาน การเรียนรู้ทั้ง 
๘ กลุ่มสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๒. ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดทาระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษา 
ด าเนินการดังนี้ 
   ๒.๑ ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร 
  ๒.๒ รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหาร จัดการหลักสูตร 
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 ๓. พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทาหลักสูตร สถานศึกษา 
 ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมี ส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
 ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น โรงเรียน ๒ ภาษา โรงเรียน
ตามแนวพุทธ โรงเรียนกีฬา โรงเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอัจฉริยะ 
 ๖.  ส่งเสริมการพ ัฒนาหล ักสูตรการศึกษาตามอ ัธยาศัย เช ่น Home School 
การศ ึกษาท ี่จัดในสถานประกอบการ ฯลฯ เป็นต้น 
 ๗. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูป กระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๘. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการ วิจัยใน
ชั้นเรียนและการนิเทศภายใน 
 ๙. ด าเนินการนิเทศ กากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ 
สถานศึกษา และน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 นักเรียนวัยเรียนทุกคนที่อยู่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการจัดการเรียนรู้โดยครูและ ผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีมีความรู้ ความเข้าใจการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ และมี ความสามารถ
ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กฎหมายิ ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๑.  พระราชบัญญัต ิการศ ึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท ี่แก ้ไขเพ ิ่มเต ิม 
๒. หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 

๒.๓ิงานศึกษาิค้นคว้าิวิเคราะห์ิวิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

๑. ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
๒. ด าเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
๓. สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวน การเรียนรู้ของครู  

ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง 
๔. เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนา กระบวนการเรียนรู้ 
๕. น าผลการวิจัยไปกาหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้

เรียนรู้ 
 

 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 สถานศึกษามีผลการศึกษา วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

กฎหมายิระเบียบิและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัต ิการศ ึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ และท ี่แก ้ไขเพ ิ่มเต ิม 
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๓.ิกลุ่มงานวัดและประเมนผลการศึกษา 
 

 

 

 

๓.๑ิ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
๑. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผล การศึกษาใน 

ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลใน สถานศึกษา 

ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
๓. ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ วิธการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผล ในสถานศึกษาทั้ง 

การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
๔. จัดทาคู่ม ือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาส าหรับการศ ึกษาในระบบ การศ ึกษานอก ระบบ และ 

การศึกษาตามอัธยาศัย 
 

ผลส าเร็จที่คาดหวิัง 
๑. ครูและผู้เก่ียวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียน ทั้งการวัดผล 

การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
๒. การวัดผลและประเมินผลสอดคล้องตามแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ การศึกษา 

แห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามสาระการเรียนรู้ของ หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๓. ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล และน าผลการวัด และ 

ประเมินผลไปพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
 
กฎหมายิระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๑. พระราชบัญญัต ิการศ ึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และท ี่แก ้ไขเพ ิ่มเติม 
๒. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 
 
 
 
 

กลุ่มงานวัดและประเมินผล
การศึกษา 

งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
งานส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผล
การศึกษา 
งานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 
งานทดสอบทางการศึกษา 
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๓.๒ิ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
๑. รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา 
๒. ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดทาแล้ว คัดเลือกให้ เหมาะสมกับเขตพื้นที่ 

การศึกษาและสถานศึกษา 
๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ ครอบคลุมด้านต่อไปนี้ 
 ๓.๑ เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 
 ๓.๒ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๓.๓ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
 ๓.๔ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 ๓.๕ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และการ 

เขียนสื่อความ 
๔. บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
มีคลังเครื่องมือวัดและประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคล้องกับ ความต้องการของ
สถานศึกษา 

กฎหมายิระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัต ิการศ ึกษาแห่งชาต ิ พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท ี่แก ้ไขเพ ิ่มเติม 

 
๓.๓ิงานติดตามิตรวจสอบิและประเมินผลิการวัดและประเมินผลการศึกษา 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
๑. ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
๒. ด าเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
๓. จัดท ารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
๔. เผยแพร่ผล การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
สถานศึกษามีการวัดผลและประเมินผลการศึกษาที่ถูกต้อง และมีคุณภาพ 

กฎหมายิระเบียบิและิเอกสาริที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัต ิการศ ึกษาแห่งชาต ิ พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท ี่แก ้ไขเพ ิ่มเติม 

 
๓.๔ิิงานทดสอบทางการศิึกษา 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
๒. วางแผนการทดสอบทางการศึกษา ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ 

ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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3. ก าหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามที่กระทรวง ศึกษาธิการและสถาบัน 
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติก าหนด 

๔. ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
๕.  ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถ ให้กับนักเรียน 
๖. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา 
๗. จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
มีคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และมี ข้อมูล 

คุณภาพการศึกษาของผู้เรียน 

กฎหมายิระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๑.  พระราชบัญญัต ิการศ ึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท ี่แก ้ไขเพ ิ่มเติม 
๒. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 
 
๔.ิกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อินวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
 

 

๔.๑ิงานส่งเสริมิพัฒนาสื่อินวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
๑. ศึกษา ความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๒. ด าเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพ่ือ สนับสนุน 

ช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา 
๓. ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี 
๔. นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง การศึกษา เพ่ือ 

น าผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
๔. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและ 

เทคโนโลยีทางการศึกษา 
๖.  เผยแพร่ประชาสัมพ ันธ์การพ ัฒนาส ื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศ ึกษา 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
สถานศึกษามีสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการ สอนอย่าง 

คุ้มค่า 
 

กฎหมายิระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 

งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
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พระราชบัญญัต ิการศ ึกษาแห่งชาต ิ พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท ี่แก ้ไขเพ ิ่มเติม 
๔.๒ิงานศึกษาค้นคว้าิวิเคราะห์ิวิจัยิการพัฒนาสื่อินวัตกรรมิและิเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
๑.  ศึกษา ค้นคว้า ว ิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพ ัฒนาส ื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ทาง 

การศึกษา 
๒. วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ 

ของสถานศึกษา 
๓.  ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาท ี่ด าเนินการ ศ ึกษา ว ิเคราะห์ วิจัย  พัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และ 

เทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย น าไปใช้ และเผยแพร่สื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง ได้ศึกษาและน าผลการวิเคราะห์วิจัยไปใช้ใน การพัฒนา 

สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัต ิการศ ึกษาแห่งชาต ิ พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท ี่แก ้ไขเพ ิ่มเติม 

 
 
5.ิิกลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๕.๑ิ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

๑. รวบรวม จัดทา ระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัด กระบวนการ 
เรียนรู้ 

๒. ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 
๓. จัดทาแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
๔. ด าเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ โครงการเป็นฐาน ดังนี้ 
 ๔.๑ การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช ่น ส่งเสริมฝ่ายบริหารเป็นหลักในการนิเทศ ภายใน  

กลุ่มงานนิ เทศติดตามและ
ประเมินผลระบบบริหารและการ
จัดการศึกษา 

งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ 
งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน 
งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและ 
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและ 
การจัดการศึกษา 
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ส่งเสริมครูเป็นผู้สร้างกัลยาณมิตร นิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศครูต้นแบบ ครูแกนน า 
ผู้ปกครอง ชุมชน และภูมิปัญญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก รวมทั้ง ส่งเสริมการนิเทศที่มีการรวมพลังจาก
ทุกฝ่าย 

 ๔.๒ การนิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน เช ่น โครงการน าร ่อง (Pilot Study) โครงการ 
ร่วมพัฒนา (Joint Project) เป็นต้น 

๕. จัดทาสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู ้ที่ประสบผลส าเร็จ 
 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
สถานศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ 

กฎหมายิระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๑.  พระราชบัญญัต ิการศ ึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  และท ี่แก ้ไขเพ ิ่มเต ิม 
๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 

๕.๒ิงานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาิหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และชุมชน 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
๑.  ประสานการจัดทาระบบข้อม ูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเคร ือข่ายการนิเทศในเขตพ ื้นที่การศึกษา 
๒.  จัดทาแผนการส ่งเสริมสนับสนุนเครือข ่ายการนิเทศในเขตพ ื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
3. ด าเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ 

หลากหลาย 
 ๓.๑ พัฒนาห้องเรียน หรือสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
 ๓.๒ จัดตั้งและด าเนินการในรูปแบบของเครือข่ายชุมชน 
 ๓.๓ จัดเวทีวิชาการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 ๓.๔ จัดเครือข ่ายบุคคล เช ่น ครูแกนน า  ครูต้นแบบ  ครูแห่งชาติ  เป็นต้น 
๔. จัดท าสรุปรายงาน และเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบ เครือข่ายการนิเทศ 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ๑. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาจากองค์กรเครือข่ายอย่างเป็นระบบ 
 ๒.  หน่วยงาน ชุมชน  องค์กรเอกชนเข้ามาม ีส่วนร่วมในการจัดการศ ึกษา 

กฎหมายิ ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัต ิการศ ึกษาแห่งชาต ิ พ.ศ.  ๒๕๔๒ และท ี่แก ้ไขเพ ิ่มเติม 
 
 

๕.๓ิงานนิเทศิติดตามิตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาิขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษา 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
๑. จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและการจัด การศึกษาขั้น 

พ้ืนฐานของสถานศึกษา 
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๒. ศึกษาวิเคราะห์และจัดทาเกณฑ์  ดัชนีช ี้ว ัดความส าเร ็จ  ในการบริหารและการจัดการศึกษา 
 
๓. ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ 

สถานศึกษา 
๔. สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดทารายงานเผยแพร่ 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
ส าน ักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา น าผลการรายงานไปใช้ในการพัฒนา สถานศึกษา 

ให้ไดม้าตรฐาน 

กฎหมายิ ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัต ิการศ ึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท ี่แก ้ไขเพ ิ่มเติม 
๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ 

 
 
๖.ิกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.1ิ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
๑. ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจน กฎเกณฑ์  

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๒. ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดทามาตรฐาน การศึกษา  

แล้วน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพื้นที่ การศึกษา 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนา 

คุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา ให้ สอดคล้องกับ 

สภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน /ท้องถิ่น รวมทั้งการก าหนดตัวบ่งชี้และ เกณฑ์ในการแปล
ผลและตัดสินการผ่านมาตรฐานพร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง สถานศึกษาด้วยกัน 

๕. ร่วมก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขตพื้นที่ การศึกษา และ 
ระดบัสถานศึกษา 

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
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๖. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมี หลักการและ 
แนวคิดอยู่บนพ้ืนฐานการปรับปรุงพัฒนา 

๗. นิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
สถานศึกษามีความสามารถในการจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้ อย่างมีคุณภาพ 

กฎหมายิ ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๑.  พระราชบัญญ ัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท ี่แก ้ไขเพ ิ ่มเติม 
๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๖.๒ิ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

๑.  จัดทาระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศ ึกษา  ระดับเขตพ ื้นที ่การศ ึกษา 
๒. นิเทศ สถานศึกษา เพ่ือให้สามารถด าเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ ภายในสถานศึกษา 

โดยการประเมินตนเอง 
๓. ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือหาจุดพัฒนาและน ามาเป็น แนวทางในการปรับปรุง 

สถานศึกษาท่ียังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
๔. จัดตั้งคณะทางานเพ่ือรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาท่ียังไม่ได้มาตรฐาน ตามเกณฑ์ 

อย่างเป็นระบบ 
๕. จัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ด าเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ ผลการประเมิน 

คุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือก าหนดนโยบายในการพัฒนาการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา 
๖. จัดทาระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๗. จัดทาเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน จากคณะกรรมการ 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
๗. นิเทศ ติดตาม กากับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 

 
ผลส าเร็จที่คาดหวัง 

สถานศึกษาทุกแห่งในเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการตรวจสอบคุณภาพภายใน สถานศึกษา   
ทั้งโดยวิธีการประเมินตนเอง และจากคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 
 
 
 
กฎหมายิ ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๑.  พระราชบัญญ ัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท ี่แก ้ไขเพ ิ ่มเติม 
๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพ ภายใน 

สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
๖.๓ิงานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกิสถานศึกษา 
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ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดท ารายงาน การประเมินตนเองของ 

สถานศึกษา 
๒. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ สถานศึกษา 
๓. ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพื่อเสนอ รายชื่อสถานศึกษา 

ต่อส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
๔.  ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อ ถึงก าหนด 

การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
๖. ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการจัด การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
ผลส าเร็จที่คาดหวัง 

สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

กฎหมายิระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องระบบหลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ.  

๒๕๔๕ 
 

๖.๔ิงานการศึกษาิค้นคว้าิวิเคราะห์ิวิจัยิมาตรฐานและการประกันิคุณภาพการศึกษา 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก สถานศึกษาของแต่ละ 

หน่วยงาน 
๒. ส่งเสริม สนับสนุนและหรือร่วมกับสถานศึกษาด าเนินการวิจัยมาตรฐานและ การประกันคุณภาพ 

การศึกษา 
๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ การศึกษามาใช้ 

ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๔. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษา 
๕. นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษาและน าผล 

มาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
สถานศึกษาทุกแห่งน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาใช้ในการ พัฒนา 

ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

กฎหมายิ ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๑ .  พระราชบัญญัต ิการศ ึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท ี่แก ้ไขเพ ิ่มเติม 
๓. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องระบบหลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ.  

๒๕๔๕ 
       ๓. มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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๗.ิกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามิตรวจสอบิประเมินผลิและินิเทศการศึกษา 
 
 

 
 
 
 

๗.๑ิงานพัฒนาระบบข้อมูลิและสารสนเทศ 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
๑. ด าเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และ บริหารงานทั่วไป  

ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๒. รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงาน 

งบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป ในระบบฐานข้อมูล 
๓. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
๔. เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและ Internet 
๕. รายงานผลการวิเคราะห์ ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และนิเทศ 

การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
๑. ข้อมูลพ้ืนฐานด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และบริหารงานทั่วไป เป็นปัจจุบัน 

และมีสภาพพร้อมใช้งาน 
๒. เขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

กฎหมายิ ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัต ิการศ ึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  และท ี่แก ้ไขเพ ิ่มเต ิม 
 ๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

กฎหมายิระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ 
 ๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ๓. กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การด าเนินงานของ 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ 
 
 
 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา 

งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 
การศึกษา 
งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 
การศึกษา 
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๗.๒ิงานวางแผนการติดตามิตรวจสอบิประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
๑. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาใน เขตพ้ืนที่การศึกษา 
๒. จัดทาแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
๓. เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
๔. ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

เพ่ือด าเนินการตามแผน 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
ส าน ักงานเขตพ ื้นที ่การศ ึกษา มีแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 

๗.๓ิงานรายงานผลการติดตามิตรวจสอบิประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
๑. รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การบริหาร 

และการจัดการศึกษา 
๒. จัดทาสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อ  

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง
๑. ส าน ักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูล การ 

ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 
 ๒.  ส าน ักงานเขตพ ื้นที ่ใช้ประโยชน์จากการรายงานผลเพื่อวางแผนพัฒนาค ุณภาพการศึกษา 
 
กฎหมายิระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 ๒. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
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การมอบหมายหน้าที่ปฏบิัติงานรายบุคคล 
เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพสูงสุด อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๗ และมาตรา ๗๕ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงขอมอบหมายงาน 
ให้ข้าราชการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 
 นายปรเมษฐ์ ไผ่ฤทธิ์ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี 23 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ 

มีหน้าที่ ก ากับ ดูแล และส่งเสริมการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ในกลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทุกงาน กลุ่มงาน และงานอ่ืน ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมายให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกฎหมาย ระเบียบ และแบบแผนของทางราชการ ดังนี้ 
 1. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
 2. กลุ่มงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
 3. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 4. กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
 5. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 6. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 7. งานธุรการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 8. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล และ 
การวิจัยทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ 
 9. เป็นผู้อ านวยการให้ค าปรึกษา ออกแบบ วางแผนการนิเทศ และพัฒนารูปแบบการนิเทศ 
 10. เป็นผู้อ านวยการงานนิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน 
 11. เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดี 
สี่มุมเมือง 
 12. เป็นผู้อ านวยการส่งเสริม สนับสนุน การปรับปรุงและการพัฒนาการจัดการศึกษาทุกกลุ่ม 
ส าระการเรียนรู้ 
 13. ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน และนิเทศ ติดตาม กากับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์ 
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษายางตลาด 3 และทุกศูนย์เครือข่าย 
 14. การขับเคลื่อนกลยุทธ์จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
 15. หัวหน้ากลุ่มส าระวิทยาศาสตร์ 
 16. ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ประจ าศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษายางตลาด 3 
 17. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของบุคล ากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด 
การศึกษา 
 18. ปฏิบัติหน้าที่งานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
 นายสถิต ศรีถาวร ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี 29 
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
 1. งานให้ค าปรึกษา กระบวนการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้ตามหลักสูตร 
และมาตรฐานการศึกษา 
 ๒. ศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ และการวิเคราะห์วิจัยทางการศึกษา 
 3. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยการศึกษาพิเศษและผู้มีความสามารถพิเศษ 
 4. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 5. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 6. งานพัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
 7. งานส่งเสริมพัฒนานิเทศ ติดตามการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาและการน าหลักสูตรสถานศึกษา 
ไปใช้พัฒนาผู้เรียน 
 8. งานกระตุ้น สนับสนุน ส่งเสริม ให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปการเรียนการสอน 
 9. หลักสูตรต้านทุจริต 
 10. การปรับปรุงทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกรอบหลักสูตรท้องถิ่น 
 11. โครงการ/งานที่รับผิดชอบ 
  11.1 โครงการ “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้”และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Active Leaning 
โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษายางตลาด 1 
  11.2 โครงการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 
 12. หัวหน้ากลุ่มส าระการเรียนรู้การงานอ าชีพ 
 13. ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ประจ าศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษายางตลาด 1 

 ๑4. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวสุกัลญา ภูผิวโคก กรณีไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
 ๑5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
กลุ่มงานวัดผลประเมินผลทางการศึกษา 
 นางทองมุข ปารมีชัย ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี 17 
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานดังนี้ 
 ๑. งานให้ค าปรึกษาและนิเทศระบบบริหารและกระบวนการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงคุณภาพการ 
เรียนการสอนให้ได้มาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
 ๒. งานศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ และการวิเคราะห์วิจัยทางการศึกษา 
 ๓. งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ๔. งานส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
 ๕. งานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ๖. งานทดสอบทางการศึกษา 
 7. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 

 8. วางแผนการทดสอบทางการศึกษา ให้ครอบคลุมส าระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มส าระการเรียนรู้ของ 
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หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 9. ก าหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษาให้สอดคล้องตามที่กระทรวงศึกษาธิการและ 
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติก าหนด 
 10. ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู ้ความสามารถให้กับนักเรียน 
 ๑1. นิเทศ ติดตามและประเมินผลเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน ศูนย์เครือขา่ยพัฒน าคุณภาพ 
การศึกษาหนองกุงศรี 2 
 12. โปรแกรมระบบบริหารผลการเรียน (School MIS) 
 13. โครงการ/งานที่รับผิดชอบ 
  13.1 โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
  ๑3.2 โครงการจัดการทดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง 
  ๑3.3 โครงการจัดการความรู้เพ่ือขับเคลื่อนนวัตกรรมแก้ปัญหา (KM) และนวัตกรรมการเรียนรู้ 
สร้างสรรค์ปัญญา 
  ๑3.4 โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล (ป.พ.) โดยผ่านโปรแกรมระบบบริหารการ 
จัดการศึกษา (School mis) 
  13.5 โครงการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ในด้านการจัดการเรียนรู้ด้านสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ 
  ๑3.6 โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ทางไกลผ่านดาวเทียม สสวท. 
  ๑3.7 โครงการอจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
  ๑3.8 โครงการอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
  ๑3.9 โครงการเวทคณิต 
  13.10 โครงการสร้างแบบทดสอบการคิดค านวณ 
  ๑3.11 โครงการ “ลดเวลาเรยีนเพิ่มเวลารู้” และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Active Leaning 
โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกงุศรี 2 
  13.12 โครงการ STEM ศึกษา 
  13.13 โครงการโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพประถมศึกษา (โครงการบ้าน 
นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา) Coding 
  13.14 โครงการLesson Study & Open Approach 
  13.15 โครงการอบรม GSP 
  13.16 โครงการการสอบวัดความรูน้ักเรียนนานาชาติPISA (Programme for International 
Student Assessment) 
  13.17 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 
ผู้เรียน (NT) 
  13.18 โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
  13.19 โครงการสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 14. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 15. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 
 16. นิเทศ ติดตามและประเมินผลเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน ศูนย์เครือขา่ยพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาหนองกุงศรี 2 
 17. ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ประจ าศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกุงศรี 2 

คู่มือการปฏิบตัิงานกลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2         19 



 

 

 ๑8. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางประคอง จุลสอน กรณีไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
 ๑9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  นางสาวนุชนารถ ภูมาศ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที่ 18 
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
 1. งานให้ค าปรึกษา กระบวนการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้ตามหลักสูตร 
และมาตรฐานการศึกษา 
 2. งานศึกษาค้นคว้า ทางวิชาการและการวิเคราะห์วิจัยทางการศึกษา 
 3. งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 4. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 5. งานศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยสื่อ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 6. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 7. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
 8. หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 9. นิเทศ ติดตามและประเมินผลเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียน ศูนย์เครือขา่ยพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาฆ้องชัย 
 10. โครงการ/งานที่รับผิดชอบ 
  10.1 โครงการการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DL THAILAND (DLTV , DLIT) 
  10.2 โครงการ “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้”และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Active Leaning 
โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฆ้องชัย 
  10.3 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  10.4 โครงการขยายผลโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบ 
ด้วยนวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC" ปี 2 
  10.5 โครงการสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  10.6 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศศึกษานิเทศก์ 
  10.7 โครงการการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DL THAILAND (DLTV , DLIT) 
  10.8 โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ผู้ดูแลระบบงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน) 
  10.9 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาล ในสถานศึกษา การป้องกันการ 
ทุจริต(โรงเรียนสุจริต) 
  10.10 โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
  10.11 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 11. เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดี 
สี่มุมเมือง 
 12. ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ประจ าศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฆ้องชัย 
 ๑3. ปฏิบัติหน้าที่แทน นายสุพรรณ ธรรมแนบจิตร กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 

คู่มือการปฏิบตัิงานกลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2         20 



 

 

 ๑4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 นางประคอง จุลสอน ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี 38 
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษาและปฏิบัติหน้าที่
แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาคนที่ 3 กรณีผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาไม่อยู่หรือไปราชการ 
 
ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานดังนี้ 
 ๑. งานให้ค าปรึกษาและนิเทศระบบบริหารและกระบวนการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงคุณภาพ 
การเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
 ๒. งานศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ และการวิเคราะห์วิจัยทางการศึกษา 
 ๓. งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 4. งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษา หน่วยงานที ่
เกี่ยวข้องและชุมชน 
 5. งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ 
สถานศึกษา 
 6. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห ์วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 7. หัวหน้างานจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
 8. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 9. การส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย (Brain-based-Learning:BBL) 
 10. การพัฒนาการอ่ านออกเขียนได้ ระดับปฐมวัย 
 11. การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
 ๑2. การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณก์ารเรียนรู้ที่ดี (Best Practice) 
 ๑3. นิเทศ ติดตามและประเมินผลเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน ศูนย์เครือขา่ยพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษายางตลาด 2 
 14. ประสานงานวิจัยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษากับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และหน่วยงานอื่น 
 15. โครงการ/งานที่รับผิดชอบ 

  15.1 โครงการพัฒนาโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ/เครือข่าย 
  15.2 โครงการพัฒนาพ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 
  ๑5.3 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยระดับปฐมวัย 
  15.4 โครงการ STEM ปฐมวยั 
  15.5 โครงการ Coaching ปฐมวัย 
  15.6 โครงการ Montessori ปฐมวัย 
  15.7 โครงการ High scope ปฐมวัย 
  ๑5.8 โครงการ “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้”และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Active Leaning 
โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษายางตลาด 2 
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 16. ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ประจ าศูนย์เครือข่ายพัฒน าคุณภาพการศึกษายางตลาด 2 
 17. เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดี 
สี่มุมเมือง 
 ๑8. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางปุญญณัฏฐ์ ชูเมกเกอร์ กรณีไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
 ๑9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

  นางปุญญณัฏฐ์ ชูเมกเกอร์ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 37 
ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารจัดการศึกษา 
 
ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
 ๑. งานให้ค าปรึกษาและนิเทศระบบบริหารและกระบวนการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงคุณภาพการ 
เรียนการสอนให้ได้มาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
 2. งานศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ และการวิเคราะห์วิจัยทางการศึกษา 

 3. งานกระตุ้น สนับสนุน ส่งเสริม ให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปการเรียน 
การสอน 
 4. งานให้ค าปรึกษาและนิเทศระบบบริหารและกระบวนการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงคุณภาพ 
การเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
 5. งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 6. งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษา หน่วยงานที ่
เกี่ยวข้องและชุมชน 
 7. งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ 
สถานศึกษา 
 8. หัวหน้ากลุ่มส าระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 
 9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 10. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้แนะแนว 
 11. นิเทศ ติดตามและประเมินผลเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน ศูนย์เครือขา่ยพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาห้วยเม็ก 1 และห้วยเม็ก 2 

 12. โครงการ/งานที่รับผิดชอบ 
  12.1 โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการมงีานทาและ 
การศึกษาต่อ 
  12.2 โครงการพัฒนาความเข้มแข็งการด าเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา 
  12.3 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา 
  12.4 โครงการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือลดการติดพยาธิใบไม้ตับ และ 
มะเร็งท่อน้ าดี 
  ๑2.5 โครงการ “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Active Leaning 
โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยเม็ก 1 และ ห้วยเม็ก 2 
 13. ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ประจ าศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยเม็ก 1 และ 
ห้วยเม็ก 2 
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 14. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางประคอง จุลสอน กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
 15. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 นางสาวสุกัลญา ภูผิวโคก ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ 
40 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาคนที่ 1 กรณีผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษาไม่อยู่หรือไปราชการ 
 

ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
 1. งานให้ค าปรึกษา กระบวนการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้ตามหลักสูตร 
และมาตรฐานการศึกษา 
 ๒. ศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ และการวิเคราะห์วิจัยทางการศึกษา 
 3. งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 4. งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 5. งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 6. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 7. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 8. งานพัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
 9. งานส่งเสริมพัฒนานิเทศ ติดตามการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาและการน าหลักสูตรสถานศึกษา 
ไปใช้พัฒนาผู้เรียน 
 10. งานกระตุ้น สนับสนุน ส่งเสริม ให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปการเรียนการ 
สอน 
 ๑1. หัวหน้ากลุ่มส าระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 ๑2. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการนิเทศการจัดการศึกษา 
 ๑3. ผู้บริหารโครงการภาษาอังกฤษ (Project manager) 
 ๑4. นิเทศ ติดตามและประเมินผลเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน ศูนย์เครือขา่ยพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาหนองกุงศรี 1 
 15.โครงการ/งานที่รับผิดชอบ 
  15.1 โครงการสร้างวัฒนธรรมวิจัยในโรงเรียน 
  15.2 โครงการศูนย์ (PEER Center) 
  15.3 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ English Bilingual Education 
(EBE) 
  15.4 โครงการห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ และศูนย์ (DQEC) 
  15.5 โครงการโรงเรียนสองภาษา (EBE) 
  15.6 โรงเรียนศูนย์อาเซียนศึกษา 
  15.7 โครงการโรงเรียนในฝัน 
  15.8 โครงการโรงเรียนดีประจ าต าบล 
  15.9 โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (partnership school) 
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  15.10 โครงการโรงเรียนประชารัฐ (CONNEXT ED) 
  15.11 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
  15.๑2 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๑5.๑3 โครงการจัดการความรู้เพ่ือขับเคลื่อนนวัตกรรมแก้ปัญหา (KM) และนวัตกรรมการ 
เรียนรู้สร้างสรรค์ปัญญา 

  ๑5.๑4 โครงการ “ลดเวลาเรยีนเพิ่มเวลารู้” และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Active Leaning 
โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายฯ หนองกุงศรี 1 
 16. ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ประจ าศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกุงศรี 1 
 17. เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดี 
สี่มุมเมือง 
 ๑8. ปฏิบัติหน้าที่แทนนายสถิต ศรีถาวร กรณีไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
 ๑9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 นายสุพรรณ ธรรมแนบจิตร ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ ต าแหน่ง 
เลขที่ 39 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาคนที่ 2 กรณี
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาไม่อยู่หรือไปราชการ 
 
ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
 1. งานให้ค าปรึกษา กระบวนการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้ตามหลักสูตร 
และมาตรฐานการศึกษา 
 ๒. ศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ และการวิเคราะห์วิจัยทางการศึกษา 
 3. งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
 4. งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
 5. เตรียมความพร้อมและจัดทาเอกสารงานธุรการในการประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
 6. บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น) 
 7. หัวหน้ากลุ่มส าระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 8. โครงการ/งานที่รับผิดชอบ 
  8.1 โครงการ “ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้” และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Active Leaning 
โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าคันโท 
  8.2 โครงการวินิจฉัยความสามารถดา้นการอา่นของนักเรียน (RT) 
 9. ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ประจ าศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าคันโท 
 10. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวนุชน ารถ ภูมาศ กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
 11. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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งานธุรการ 
 

 นายวิริยะ สิงหะสุริยะ ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ช านาญงาน ปฏิบัติหน้าทีง่านธุรการ 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ลงทะเบียน รับ-ส่ง หนังสือราชการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ๒. จัดระบบงานสารบรรณของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และงาน 
เอกสารระบบ E-Office กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 3. ประสานงานกับกลุ่มงาน หน่วยงาน และสถานศึกษาด้านธุรการที่เก่ียวข้องกับกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 4. วิเคราะห์ข้อมูล วิจัย ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 5. จัดท าแฟ้มการอบรม ประชุมสัมมนา และศึกษาดูงานของศึกษานิเทศก์ 
 6. ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 7. บันทึกการประชุมและจัดท ารายงานการประชุมของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา 
 8. จัดท าทะเบียนการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ 
 9. จัดท าข้อมูลสารสนเทศ เว็บไซต์ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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