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กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นกลุ่ม           
ที่ด าเนินการเกี่ยวกับ กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา 
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา งาน
เลขานุการคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่ การศึกษา และร่วม
สนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ  ในการปฏิบัติงานให้กับ
ศึกษานิเทศก์ทุกคนได้ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ก าหนดให้ทุกคนจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ นางสาวอัญชลี  ไชยกาล รับผิดชอบงานงานวัดและประเมินผลการศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  
ก ากับ  ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  นิเทศ  ติดตาม  
ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๒๓  ( เหล่าเสือโก้ก 
๒)  งานโครงการคอนเน็กซ์ อีดี และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน หวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะมีประโยชน์และเป็นแนวทางในการด าเนินงานส าหรับผู้ปฏิบัติงานต่อไป  

 

 

อัญชลี  ไชยกาล 
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สารบัญ  ข 

ตอนที่ 1 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ 1 
 งานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่ง 1 
 งานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 1 
 ภารกิจ สาระความรู้ และ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 2 

ตอนที่ 2 ขอบข่ายภารกิจกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 4 
 คู่มือขั้นตอนการด าเนินงานวัดและประเมินผลการศึกษา 4 

ตอนที่ ๓ ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย 11 
 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 11 
 งานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 12 
 งานโครงการที่รับผิดชอบ 13 
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ตอนที่ ๑ 

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ 
 

๑. งานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 ศึกษานิเทศก์ทุกคน ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ 
เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ดังนี้  
 ๑.๑ งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการ  เรียนรู้   
มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการวัดและ  ประเมินผลการศึกษา 
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  
๑.๒ การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อจัดท าเป็นเอกสาร คู่มือและสื่อใช้ในการปฏิบัติงานและ เผยแพร่ให้ครูได้ใช้
ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน  
  ๑.๓ การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สื่อนวัตกรรมและ  เทคโนโลยี
ทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ  การศึกษา เพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้สนใจทั่วไป  
  ๑.๔ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนการ  นิเทศและ
การพัฒนางานวิชาการ  
  ๑.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๒. งานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 
เขต ๑ เป็นกลุ่มงานที่ด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
พัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ในการบริหาร และจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียน ทั้งระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศ
การศึกษาเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการและวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือพัฒนาการจัดการ เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ี
ได้รับมอบหมาย โดยให้มีความรู้ ความ เข้าใจในหลักการนิเทศการศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัด การ
ประเมินผลการศึกษา การ ประกันคุณภาพการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือครูและผู้เรียนในระดับสูง มีความสามารถใน
การวาง แผนการนิเทศการศึกษา งานวิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา และจัดท ารายงาน
โดยแสดงให้เห็นว่ามีการวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือน าผลไปใช้ในการพัฒนาการ นิเทศการศึกษา มีการ
เผยแพร่อย่างกว้างขวาง มีการถ่ายทอดและได้รับการยอมรับและมีการพัฒนาตน และพัฒนาวิชาชีพ มีเทคนิคชั้นสูงใน
การนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถพัฒนา นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเป็นแบบอย่างแก่วิชาชีพ
ส่งผลให้ครูและบุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของเขต พ้ืนที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
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๓. ภารกิจ สาระความรู้ และ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
  ๑. การนิเทศการศึกษา ได้แก่ หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและกระบวนการนิเทศ กล  ยุทธ์การ
นิเทศการศึกษาใน เรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสร้างทักษะในการนิเทศ  การใช้กลยุทธ์ใน
การนิเทศ การน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ การควบคุมและการประเมินเพ่ือ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การนิเทศภายใน โดยสามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ พัฒนาระบบการนิเทศภายใน
สถานศึกษาได้ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการ  เรียนรู้การสอนและการบริหารจัดการ
การศึกษา ประสาน สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศ การศึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เทคนิคการ
นิเทศได้อย่างหลากหลายด้านความเป็นกัลยาณมิตร  
  ๒. นโยบายและการวางแผนการศึกษา ได้แก่ ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริบททาง  เศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่างๆ การ วิเคราะห์และก าหนด
นโยบายการศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและประเมิน นโยบายการศึกษา โดย สามารถ
ให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพ่ือ  จัดท านโยบาย แผนและการติดตาม
ประเมินผลด้านการศึกษา ให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการก าหนด นโยบายและการวางแผนด าเนินงานและการ
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ให้ค าแนะน าปรึกษา 
เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งให้เกิดผลดี คุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังคม และ
สิ่งแวดล้อม  
  ๓. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร การสร้างหลักสูตร สถานศึกษา 
หลักการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา การวัดและการประเมินผล  การจัดการศึกษาพิเศษ 
โดยสามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา สาธิตแนะน า
ครูให้จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน ประเมินหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้  
  ๔. การประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดท า
มาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลกา
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะและ การวางระบบการจัดท ารายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ พร้อมรับการประเมินภายนอก  
  ๕. การบริหารจัดการการศึกษา ได้แก่ หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา หลักการ  บริหารจัดการ
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ  การจัดการศึกษาโดย
สามารถให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของการศึกษา การบริหารจัดการ
สถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน  
  ๖. การวิจัยทางการศึกษา ได้แก่ ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การน าผลการวิจัยไปใช้ โดย สามารถให้
ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการน ากระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน  การสอน ให้
ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ด าเนินการวิจัยเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษา  
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 ๗. กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ได้แก่ กลวิธีการน าเสนอความรู้
แนวคิดทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษา  ค้นคว้า ฯลฯ การ
วิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์โดยสามารถเขียนเอกสารทางวิชาการ ประเภทต่างๆ แนะน าและ
ให้ค าปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา  น าเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎี
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสมต่อการเรียนรู้  
 ๘. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ต 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมัลติมีเดียแบบ ปฏิสัมพันธ์ ส านักงานอัตโนมัติ โดยสามารถใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ
เพ่ือการพัฒนาตนและการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม ให้ค าปรึกษา แนะน า การใช้เทคโนโลยี  สารสนเทศ เพ่ือ
พัฒนาการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา  
 ๙. คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับศึกษานิเทศก์ ได้แก่ คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ  ศึกษานิเทศก์ 
จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ มีหลักธรรมในการนิเทศและ ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี 
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  ตอนที่ 2 
  

ขอบข่ำย ภำรกิจกลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
 

บทบำทหน้ำทีง่ำนที่รับผิดชอบของนำงสำวอัญชลี  ไชยกำล 
กลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

           บทบาทหน้าที่งานที่รับผิดชอบของนางสาวอัญชลี  ไชยกาล กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาตามค าสั่งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑  

นำงสำวอัญชลี  ไชยกำล   ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ   มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
๑) ปฏิบัติงานในกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
๒) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงาน ในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และนโยบายของ

ทางราชการ 
๓) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต ๑ จ านวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Best Practice 
UBON 1: 2023 Model นโยบายส าคัญของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 

๔) รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

      ๔.๑ นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
      ๔.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๕) ก ากับ ติดตามการจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านผลการเรียนด้วยระบบ School Mis 
๖) นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลระดับชั้นเรียนให้ได้มาตรฐานของ

หลักสูตร และการประเมินผลระดับสถานศึกษา 
๗) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนใน

เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๒๓ (เหล่าเสือโก้ก ๒)  จ านวน ๑๑ โรงเรียน 
๙) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

           ๙.๑ โครงการวิจัย พัฒนาเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
                ๙.๒ รับผิดชอบการประเมินผลนานาชาติ (PISA) 
   ๙.๓ โครงการคอนเน็กซ์ อีดี   

๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ขอบข่ำยภำรกิจกลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 ๑. งำนส่งเสริมกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 

  ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ 

 ๑. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผลการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลในสถานศึกษาทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๓. ศึกษา วิเคราะห์  รูปแบบ  วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผล 
ในสถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๔. จัดท าคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  และ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

   ผลส ำเร็จที่คำดหวัง 
 ๑. ครูและผู้เก่ียวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียน  
ทั้งการวัดผลการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๒. การวัดผลและประเมินผลสอดคล้องตามแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และตามสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ๓. ครูและผู้ที่ เกี่ยวข้องใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล และน าผลการวัดและ
ประเมินผลไปพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
 

                                                                                คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวอัญชลี ไชยกาล 
 

กลุ่มงำนวัดและ
ประเมินผล 

กำรศึกษำ 

งานส่งเสรมิการวดัและประเมินผลการศึกษา 

งานติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

งานทดสอบทางการศึกษา 

งานส่งเสรมิและพัฒนาเครื่องมือวดัและประเมินผล
การศึกษา 
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 กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

 ๒.  งำนส่งเสริมและพัฒนำเครื่องมือวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 

 ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ 
 ๑. รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ๒. ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดท าแล้ว คัดเลือกให้เหมาะสมกับเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา 
 ๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ครอบคลุมด้านต่อไปนี้ 
  ๓.๑ เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 
  ๓.๒ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๓.๓ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
  ๓.๔ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ๓.๕ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และการเขียนสื่อความ 
 ๔. บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 

 ผลส ำเร็จที่คำดหวัง 
 มีคลังเครื่องมือวัดและประเมินผลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา 

 กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๓.  งำนติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 

  ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ 

 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 ำเร็จที่คำดหวัง 

 สถานศึกษามีการวัดผลและประเมินผลการศึกษาท่ีถูกต้อง และมีคุณภาพ 
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 กฎหมำย ระเบียบ และ เอกสำร ที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 ๔. งำนทดสอบทำงกำรศึกษำ 

 ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ 

 ๑. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เกี่ยวกับระบบ วิธีการ  เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ๒. วางแผนการทดสอบทางการศึกษา  ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระของหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๓.  ก าหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการและสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติก าหนด 
 ๔.  ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
 ๕. ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถให้กับนักเรียน 
 ๖. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา 
 ๗. จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 ผลส ำเร็จที่คำดหวัง 

 มีคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา และมีข้อมูลคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียน 

กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐                         

การติดตาม (Monitoring)  หมายถึง   การศึกษาความก้าวหน้าการบริหารการจัดการและการ
ด าเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 การตรวจสอบ (Inspection)  หมายถึง  การก ากับ ดูแล เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษา
และด าเนินไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนดไว้ 
 การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง  การตีค่าผลการบริหารการจัดการศึกษา และด าเนินไปตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนดไว้ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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 การนิเทศการศึกษา (Supervision) หมายถึง ความร่วมมือระหว่างเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา
ในสังกัด กับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่    การศึกษา  โดยการให้
ค าปรึกษา แนะน า ส่งเสริม สนับสนุนเพื่อปรับปรุงพัฒนา 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
      1.1 ก าหนดขอบข่ายของข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   โดยศึกษาจากนโยบาย  แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน จากกลุ่มต่างๆในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       1.2 รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดท าระบบข้อมูล สารสนเทศ 
     1.3 ตรวจสอบข้อมูลและสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
        1.4 รายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ที่เป็นข้อมูลและสารสนเทศ ต่อคณะกรรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ถึงจุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ       

1.5 เผยแพร่ข้อมูลเป็นเอกสารและทางเว็บไซด์ ในระบบเครือข่ายและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

2. การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา   
         2.1 วิเคราะห์ผลการบริหารและการจัดการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้านวิชาการ 
บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป ให้เห็นจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
           2.2 ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ในแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา 
     2.3 น าแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา มาก าหนด 
วิธีการ เครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
      3. จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา   
(ก.ต.ป.น.) 

3.1 น าเสนอแผนพัฒนาคุณภาพ เครื่องมือ วิธีการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศ
การศึกษา ต่อคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
           3.2 แจ้งแผนพัฒนาคุณภาพการ เครื่องมือ วิธีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศ
การศึกษาให้กลุ่มต่างๆน าไปสู่การด าเนินการตามแผน 

 
               3.3 ประสานงานกับคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพื่อ
ด าเนินการตามแผนและแก้ไขการด าเนินงานระหว่างการปฏิบัติ 
     3.4 รายงานผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อคณะกรรมการ 
         4. การติดตาม ตรวจสอบ  
         4.1 ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศตามแนวทางของคณะกรรมการการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
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  4.2 รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลจากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศ 
               4.3 จัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศ เสนอต่อคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา 
           5. เผยแพร่รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง 

6. Flow Chart การปฏิบัติงำนกำรวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับกำรวัดผลและ
ประเมินผลกำรเรียนรู้ ระดับชั้นเรียนและสถำนศึกษำ 
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๗.  เครื่องมือ 

          ๑.  แบบส ารวจข้อมูล 
  ๒.  ข้อมูลสารสนเทศ  เครื่องมือทดสอบ เอกสารหลักฐานการศึกษา 
 ๓.  แบบรายงานผล 

     ๘.  เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง  
                     ๑. คู่มือการด าเนินงานการวัดผล และประเมินผลการศึกษา 
  ๒. คู่มือการวัดผล และเทียบโอนผลการศึกษาในทุกระดับ 
                     ๓. แบบพิมพ์ เอกสาร หลักฐานต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง 
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ตอนที่ ๓ 

ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ หมายถึง องค์ความรู้ ทักษะและค่านิยมที่ผู้เรียนควรเรียนรู้ เพ่ือจะช่วยน าพาให้  บรรลุ

คุณภาพตามเปู้าหมายที่ก าหนด กลุ่มสาระการเรียนรู้ หมายถึง กลุ่มขององค์ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่         
ก าหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่างๆ โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จัดแบ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็น ๘ กลุ่ม ได้แก่  

๑) ภาษาไทย  
๒) คณิตศาสตร์  
๓) วิทยาศาสตร์  
๔) สังคม ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
๕) สุขศึกษาและพลศึกษา  
๖) ศิลปะ  
๗) การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
๘) ภาษาต่างประเทศ  
มาตรฐานการเรียนรู้ (Content standards/Academic standards/Learning standards หมายถึง 

คุณภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนเป็นสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้เมื่อจบการศึกษาขั้น  พ้ืนฐาน ความรู้ 
ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะที่ระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ถือเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้เรียนทุกคน ดังนั้น 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาทั้งระดับชาติ เขตพ้ืนที่การศึกษาและ สถานศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุคุณภาพตามที่มาตรฐานก าหนด มาตรฐานการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานถือ
เป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนา 
หลักสูตรการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัยและใช้ส าหรับผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แนวคิดดังกล่าวอยู่บนฐานความเชื่อ ที่ว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันได้ ตัวชี้วัด 
(Indicators) หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรมในการน าไปใช้ในการก าหนดเนื้อหา การเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์         
ส าคัญส าหรับการวัดและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน โดยทั่วไปจะมีการก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือใช้ในการ
ตรวจสอบผู้เรียนเป็นระยะๆ ในการพัฒนาไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ การก าหนดตัวชี้วัดดังกล่าวนั้น ในระบบ
การศึกษาบางแห่งอาจก าหนดไว้เป็นช่วงๆ ทุก ๓-๔ ปี แต่บางแห่งอาจก าหนดทุกระดับชั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมกับบริบทการศึกษาแต่ละแห่ง (ส านักวิชาการและ มาตรฐานการศึกษา , ๒๕๕๓)  

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพื่อพัฒนางานสถานศึกษาหรือครูผู้สอนใน
ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
ตามศาสตร์ต่างๆ  
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นางสาวอัญชลี ไชยกาล   ต าแหนง่ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี ้
                นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โดยมีหน้าที
และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑) นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ  
๑. ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี หลักการการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการนิเทศการศึกษา เพื ่อ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

๒. ประสานงานกับผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ  เพ่ือสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ และสร้างความตระหนักให้ครูผู้สอนได้เห็นความส าคัญ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนรู้วัดและประเมินผลที่ตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัด 
 

๔. ส่งเสริม สนับสนุนเพื่อยกระดับคุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล ของ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     
          ๕. นิเทศติดตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลของครูให้ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
          ๖. ศึกษาค้นคว้าเคราะห์วิจัย แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๗. รายงานผลการด าเนินงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๘. สนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    

ผลส ำเร็จที่คำดหวัง  
           ๑. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้และมีการวัดและ
ประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวชิาภาษาอังกฤษ สูงขึ้น 
          ๓. ผู้เรียนเกิดเรียนรู้ รักการท างาน มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
                                                                                    คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวอัญชลี ไชยกาล 



หน้า | 1๓  
 
๒. งานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 

ภาคีเครือข่าย หมายถึง กลุ่มบุคคล องค์กรที่มีเป้าหมายร่วมกัน มารวมตัวกันด้วยความสมัครใจ เพ่ือท า
กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย (ร่วมคิด / วางแผน ร่วมท า ร่วมประเมินผล) โดยมีความสัมพันธ์ แนวราบ มีความเสมอภาค 
และเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง งานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพ่ือพัฒนางาน
ของ สถานศึกษาในรูปของภาคีเครือข่าย ในการท างานร่วมกันกับกลุ่มสถานศึกษาในลักษณะของเครือข่ายใน ด้าน   
การประสานงาน (Coordination) ความร่วมมือ (Cooperation) การท างานร่วมกัน (Collaboration) และการมีส่วน
ร่วม (Participation) ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและการปฏิบัติงานของสถานศึกษาครอบคลุม ๔ ภาระงาน 
ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป 
 
นางสาวอัญชลี ไชยกาล  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 รับผิดชอบเครือข่ายสถานศึกษาที่  ๒๓  (เหล่าเสือโก้ก  ๒)  จ านวน ๑๑ โรงเรียน  ประกอบด้วย 

1. โรงเรียนบ้านแต้ใหม ่
2. โรงเรียนบ้านแต้เก่า 
3. โรงเรียนบ้านจิก 
4. โรงเรียนบ้านแสง 
5. โรงเรียนบ้านแพง 
6. โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 
7. โรงเรียนบ้านดูน 
8. โรงเรียนบ้านค าไฮน้อย 
9. โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 
๑๐. โรงเรียนบ้านหนองบก 
๑๑. โรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งค าแต้ 
 

๓. งานพิเศษ งานโครงการที่รับผิดชอบ 
งานพิเศษ งานโครงการและตัวชี้วัด เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพ่ือพัฒนางานในหน้าที่ ของ

ศึกษานิเทศก์ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพิเศษท่ีไม่ใช่งานตามมาตรฐานต าแหน่ง รวมถึงงานโครงการและ ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา รวมถึงเป็นฐานข้อมูลใน
การปฏิบัติงานหรือพัฒนางานในปีต่อไปในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

นางสาวอัญชลี ไชยกาล   ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
    รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้   

1. โครงการวิจัย พัฒนาเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
                ๒. รับผิดชอบการประเมินผลนานาชาติ (PISA) 
          ๓. ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี(ประชารัฐ)  
      ๔. โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลร่วมกับกลุ่มงาน ก.ต.ป.น. 
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กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 

.................................................. 
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

๑. นายปรีชา  ทาศิริ  ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  ต ำแหน่งเลขที่ ๔๓  มีหน้ำที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงำน ดังนี้ 

 1) ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  ส ำนักงำน     
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๑ 

 ๒) ประสำนงำนกับผู้บังคับบัญชำ และบุคลำกรกลุ่มอ่ืนๆ ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๑ 

๓) วำงแผน ก ำกับ ดูแล และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของศึกษำนิเทศก์ทุกคน ให้เป็นไปตำม
ระเบียบ ค ำสั่ง และนโยบำยของทำงรำชกำร 

 ๔) กลั่นกรองกำรเสนองำน และก ำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกลุ่มนิเทศ ติดตำม
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงประสิทธิภำพ 

๕) ปฏิบัติกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล โรงเรียนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุบลรำชธำนี เขต 1 จ ำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตำมแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ Best Practice 
UBON 1: 2023 Model นโยบำยส ำคัญของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระทรวงศึกษำธิกำร 

๖) นิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ      
โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

      ๖.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร 
     ๖.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 
๗) นิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในเครือข่ำย

สถำนศึกษำที่ ๑ (เมือง 1)   
๘) ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๑ 
๙) ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
 

๒. นางชุติปภา  วรเดชนันทสกลุ ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  ต ำแหน่งเลขที่ ๒๒ มีหน้ำที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงำนดังนี ้
                   1) ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้ 
                    2) ปฏิบัติหนำ้ที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ คนที่ ๓ ในกรณีที่
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มและผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทน คนที่ 1 – ๒ ไม่อยู่หรือไปรำชกำร 
                   3) ประสำนงำน วำงแผนกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนให้เป็นไปตำมระเบียบ ค ำสั่ง และนโยบำยของทำง
รำชกำร                                                                                                                                             
                  ๔) ปฏิบัติกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล โรงเรียนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุบลรำชธำนี เขต 1 จ ำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตำมแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ Best Practice 
UBON 1: 2023 Model นโยบำยส ำคัญของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระทรวงศึกษำธิกำร 
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                  ๕) รับผิดชอบ นิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ 
ศำสนำและวัฒนธรรม  โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

      5.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร 
      5.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 

                  6) รับผิดชอบนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน      
ในเครือข่ำยสถำนศึกษำท่ี ๘ ,๑๕ (เข่ืองใน 1,๘) 
          7) รับผิดชอบงำน/โครงกำรตำมนโยบำย ดังนี้ 
                         7.1 โครงกำรลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ 

    7.๒ กำรพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิด 
      ๗.๓ นโยบำยกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
      7.4 โครงกำรค่ำยเยำวชนรักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษำ สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
   ๗.๕ โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
         8) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

๓. นางจินตนา  ดอกพุฒ  ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  ต ำแหน่งเลขที่ ๒๙  มีหน้ำที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงำน ดังนี้ 

1) ปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้ 
๒) ประสำนงำน วำงแผนกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนให้เป็นไปตำมระเบียบ ค ำสั่ง และนโยบำยของทำง

รำชกำร 
                     3) ปฏิบัติกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล โรงเรียนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุบลรำชธำนี เขต 1 จ ำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตำมแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ Best Practice 
UBON 1: 2023 Model นโยบำยส ำคัญของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระทรวงศึกษำธิกำร 

4) รับผิดชอบ นิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 

      4.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร 
      4.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน  
5) รับผิดชอบนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียน        

ในเครือข่ำยสถำนศึกษำท่ี ๗ (เมือง ๗) 
6) รับผิดชอบงำน/โครงกำรตำมนโยบำย ดังนี้ 

        6.1 กำรแข่งขันทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ 
        6.2 โครงกำรงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
        6.3 โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตตรวจรำชกำร (RT) 
        6.4 โครงการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือรับการประเมินผลผู้เรียนระดับนานาชาติ (PISA) 
        6.5 โครงกำรพัฒนำนักเรียนอย่ำงมีคุณภำพด้วยกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
คณิตศำสตร์ เทคโนโลยี และ สะเต็มศึกษำ 
        ๖.๖ กำรวิจัยและพัฒนำต่อยอดกำรแข่งขันทำงวิชำกำรที่ส่งเสริมกระบวนกำรคิด
วิเครำะห์ส ำหรับนักเรียน 
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        ๖.๗ โครงกำรส่งเสริมวินัยนักเรียน 
  7) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

๔. นายปัญญา ตรีเลิศพจน์กุล  ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ ต ำแหน่งเลขที่ ๓๒  มีหน้ำที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้ 

1) ปฏิบัติหน้ำที่ในกลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้ 
๒) ประสำนงำน วำงแผนกำรปฏิบตัิงำน ในกลุ่มงำนใหเ้ป็นไปตำมระเบียบ ค ำสั่ง และนโยบำยของทำงรำชกำร 

                     3) ปฏิบัติกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล โรงเรียนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุบลรำชธำนี เขต 1 จ ำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตำมแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ Best Practice 
UBON 1: 2023 Model นโยบำยส ำคัญของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระทรวงศึกษำธิกำร 
                    4) รับผิดชอบ นิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  
โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

      4.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร 
      4.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน  
5) รับผิดชอบนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำเครือข่ำย

สถำนศึกษำท่ี 11  (เข่ืองใน 4)  
6) รับผิดชอบงำน/โครงกำรตำมนโยบำย ดังนี้ 
    6.1 โครงกำรวิจัยเพื่อกำรศึกษำ/วิจัยหลักสูตร/วิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 
    ๖.2 จัดท ำโปรแกรมระบบบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ (School Mis) 

      6.3 โครงกำรงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
    ๖.4 กำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว (Home School) 

         6.5 กำรขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำสู่กำรปฏิบัติ 
      ๖.6 โครงการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือรับการประเมินผลผู้เรียนระดับนำนำชำติ (PISA) 
          7) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

๕. นางสาวปิยะภรณ์  สาริบูรณ์ ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ ต ำแหน่งเลขที่  ๔๗  มีหน้ำที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้ 

1) ปฏิบัติหน้ำที่ในกลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้ 
๒) ประสำนงำน วำงแผนกำรปฏิบตัิงำน ในกลุ่มงำนใหเ้ป็นไปตำมระเบียบ ค ำสั่ง และนโยบำยของทำงรำชกำร 

                     3) ปฏิบัติกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล โรงเรียนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุบลรำชธำนี เขต 1 จ ำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตำมแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ Best Practice 
UBON 1: 2023 Model นโยบำยส ำคัญของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระทรวงศึกษำธิกำร 
                    4) รับผิดชอบ นิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  
โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

      4.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร 
      4.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน  
5) รับผิดชอบนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำเครือข่ำย

สถำนศึกษำท่ี 1๘ (ม่วงสำมสิบ ๓)  
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6) รับผิดชอบงำน/โครงกำรตำมนโยบำย ดังนี้ 
    6.1 โครงกำรวิจัยเพื่อกำรศึกษำ/วิจัยหลักสูตร/วิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 

      6.2 กำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21     
          7) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

6. นางสาวนุจริญ สมชัย ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร ต ำแหน่งเลขที่  61  มีหน้ำที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงำน ดังนี้ 

1) ปฏิบัติหน้ำที่ในกลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้ 
๒) ประสำนงำน วำงแผนกำรปฏิบัติงำน ในกลุ่มงำนให้เป็นไปตำมระเบียบ ค ำสั่ง และนโยบำย 

ของทำงรำชกำร 
                     3) ปฏิบัติกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล โรงเรียนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุบลรำชธำนี เขต 1 จ ำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตำมแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ Best Practice 
UBON 1: 2023 Model นโยบำยส ำคัญของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระทรวงศึกษำธิกำร 
                    4) รับผิดชอบ นิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและ
พลศึกษำ โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

      4.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร 
      4.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน  
5) รับผิดชอบนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำเครือข่ำย

สถำนศึกษำท่ี 17 (ม่วงสำมสิบ 2)  
6) รับผิดชอบงำน/โครงกำรตำมนโยบำย ดังนี้ 
    6.1 โครงกำรวิจัยเพื่อกำรศึกษำ/วิจัยหลักสูตร/วิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 

      6.๒ กำรจัดกำรเรียนรู้สู่ประชำคมอำเซียน 
   ๖.๓ โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
          7) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
 

๗. นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์  ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  ต ำแหน่งเลขที่ ๓๖  มีหน้ำที่รบัผิดชอบและ
ปฏิบัตงิำน ดงันี ้

1) ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
2) ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ คนที่ ๕ ในกรณี

ที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มและผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทน คนที่ 1 – ๔ ไม่อยู่หรือไปรำชกำร 
๓) ประสำนงำน วำงแผน กำรปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนให้เป็นไปตำมระเบียบ ค ำสั่ง และนโยบำยของทำงรำชกำร 
4) ปฏิบัติกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล โรงเรียนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

อุบลรำชธำนี เขต 1 จ ำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตำมแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ Best Practice 
UBON 1: 2023 Model นโยบำยส ำคัญของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระทรวงศึกษำธิกำร 

๕) รับผิดชอบกำรด ำเนินกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
๖) นิเทศเพ่ือปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนและกำรวัดประเมินผลระดับชั้นเรียนให้ได้มำตรฐำนของ

หลักสูตร และกำรประเมินผลระดับสถำนศึกษำ 
๗) นิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรจัดท ำสำรสนเทศด้ำนผลกำรเรียนด้วยระบบ School Mis 
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๘) รับผิดชอบ นิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพจัดกำรเรียนรู้ระดับปฐมวัย โดยมีหน้ำที่และ  
ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

      ๘.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร 
      ๘.๒ ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 
๙) รับผิดชอบนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนใน

เครือข่ำยสถำนศึกษำท่ี ๑๖ (ม่วงสำมสิบ ๑)  
๑๐) รับผิดชอบงำน/โครงกำรตำมนโยบำย ดังนี้ 
      ๑๐.๑ โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
      ๑๐.๒ โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย 
      ๑๐.๓ โครงกำรสะเต็มศึกษำระดับปฐมวัย 
      ๑๐.๔ โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

  ๑๑) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๘. นางสาววราพร  ดาราศาสตร์  ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  ต ำแหน่งเลขที่ ๕๙  มีหน้ำที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงำน ดังนี ้

1) ปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
๒) ประสำนงำน วำงแผนกำรปฏิบัติงำน ในกลุ่มงำนให้เป็นไปตำมระเบียบ ค ำสั่ง และนโยบำยของทำง

รำชกำร 
3) ปฏิบัติกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล โรงเรียนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

อุบลรำชธำนี เขต 1 จ ำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตำมแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ Best Practice 
UBON 1: 2023 Model นโยบำยส ำคัญของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระทรวงศึกษำธิกำร 

4) รับผิดชอบ นิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ  โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

      4.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร 
      4.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 
๕) รับผิดชอบกำรด ำเนินกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชำติขั้นพื้นฐำน (NT) 
๖) รับผิดชอบกำรด ำเนินกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชำติขั้นพื้นฐำน (RT) 
๗) นิเทศเพ่ือปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนและกำรวัดประเมินผลระดับชั้นเรียนให้ได้มำตรฐำนของ

หลักสูตร และกำรประเมินผลระดับสถำนศึกษำ 
๘) รับผิดชอบนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนใน

เครือข่ำยสถำนศึกษำท่ี ๑๙ (ม่วงสำมสิบ ๔) 
๙) รับผิดชอบงำน/โครงกำรตำมนโยบำย ดังนี้ 

           ๙.1 กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก(โรงเรียนดีใกล้บ้ำน)  
                ๙.๒ โรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
       ๙.๓ ปฏิบัติหน้ำที่ก ำกับ ดูแลกำรปฏิบัติงำนของธุรกำรกลุ่ม 

๙.๔ โครงกำรเด็กไทยพูดอังกฤษได้ (English For All) 
  ๑๐) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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๙. นางสาวอัญชลี  ไชยกาล ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร  ต ำแหน่งเลขที่ ๑๙  มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน 
ดังนี้ 

1) ปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
๒) ประสำนงำน วำงแผนกำรปฏิบัติงำน ในกลุ่มงำนให้เป็นไปตำมระเบียบ ค ำสั่ง และนโยบำยของทำง

รำชกำร 
3) ปฏิบัติกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล โรงเรียนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

อุบลรำชธำนี เขต 1 จ ำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตำมแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ Best Practice 
UBON 1: 2023 Model นโยบำยส ำคัญของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระทรวงศึกษำธิกำร 

4) รับผิดชอบ นิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ  โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

      4.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร 
      4.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 
๕) ก ำกับ ติดตำมกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนผลกำรเรียนด้วยระบบ School Mis 
๖) นิเทศเพ่ือปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนและกำรวัดประเมินผลระดับชั้นเรียนให้ได้มำตรฐำนของ

หลักสูตร และกำรประเมินผลระดับสถำนศึกษำ 
๗) รับผิดชอบนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนใน

เครือข่ำยสถำนศึกษำท่ี ๒๓ (เหล่ำเสือโก้ก ๒) 
๘) รับผิดชอบงำน/โครงกำรตำมนโยบำย ดังนี้ 

           ๘.1 โครงกำรวิจัย พัฒนำเกี่ยวกับกำรวัดผลและประเมินผลกำรศึกษำ 
                ๘.๒ รับผิดชอบกำรประเมินผลนำนำชำติ (PISA) 
          ๘.๓ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี(ประชารัฐ)  
      ๘.๔ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลร่วมกับกลุ่มงาน ก.ต.ป.น. 
  ๙) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

๑๐. นางสาวสวาสฎิพร  แสนค า  ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  ต ำแหน่งเลขที่ ๔๕   มีหน้ำที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงำน ดังนี ้

1) ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ  
2) ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ คนที่ ๖ ในกรณี

ที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม และผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทน คนที่ 1-๕ ไม่อยู่หรือไปรำชกำร 
๓) ประสำนงำน วำงแผนกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนให้เป็นไปตำมระเบียบ ค ำสั่ง และนโยบำยของทำง

รำชกำร 
4) ปฏิบัติกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล โรงเรียนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

อุบลรำชธำนี เขต 1 จ ำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตำมแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ Best Practice 
UBON 1: 2023 Model นโยบำยส ำคัญของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระทรวงศึกษำธิกำร 

5) รับผิดชอบ นิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนปฐมวัย โดยมีหน้ำที่และ    
ควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 

      5.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร 



7 
 

      5.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 
6) รับผิดชอบนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำเครือข่ำย

สถำนศึกษำที่ ๒,๕ (เมือง ๒,๕ ) 
7) รับผิดชอบงำน/โครงกำรตำมนโยบำย ดังนี้   

        7.1 งำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย กำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแนวคิด มอนเตสซอรี่ 
8) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

๑๑. นางกัญญลักษณ์  ศิริวารินทร์   ต ำแหน่ง  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  ต ำแหน่งเลขที่ ๓๔   มีหนำ้ที่รบัผิดชอบ
และปฏบิัตงิำน ดังนี ้

1) ปฏิบัติหน้ำในกลุ่มงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
๒) ประสำนงำน วำงแผนกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนให้เป็นไปตำมระเบียบ ค ำสั่ง และนโยบำยของทำง

รำชกำร  
3) ปฏิบัติกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล โรงเรียนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

อุบลรำชธำนี เขต 1 จ ำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตำมแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ Best Practice 
UBON 1: 2023 Model นโยบำยส ำคัญของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระทรวงศึกษำธิกำร 

4) รับผิดชอบ นิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  
โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 

      4.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร 
      4.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 
5) รับผิดชอบนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำเครือข่ำย

สถำนศึกษำท่ี ๒๑ (ม่วงสำมสิบ ๖) 
6) รับผิดชอบงำน/โครงกำรตำมนโยบำย ดังนี้   

        6.1 โครงกำรโรงเรียนสีเขียว 
7) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๑๒. นางสาวนพวรรณ  ชุมพล  ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  ต ำแหน่งเลขที่  ๖๐  มีหน้ำทีร่ับผิดชอบและ
ปฏิบัตงิำน ดังนี ้

1) ปฏิบัติหน้ำในกลุ่มงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
๒) ประสำนงำน วำงแผนกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนให้เป็นไปตำมระเบียบ ค ำสั่ง และนโยบำย

ของทำงรำชกำร                                                                                                                      
3) ปฏิบัติกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล โรงเรียนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

อุบลรำชธำนี เขต 1  จ ำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตำมแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ Best Practice 
UBON 1: 2023 Model นโยบำยส ำคัญของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระทรวงศึกษำธิกำร 

4) รับผิดชอบ นิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  
โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 

      4.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร 
      4.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 
5) รับผิดชอบนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำเครือข่ำย

สถำนศึกษำท่ี ๑๒ (เข่ืองใน ๕) 
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6) รับผิดชอบงำน/โครงกำรตำมนโยบำย ดังนี้   
        6.1 แอปพลิเคชันนิเทศกำรศึกษำออนไลน์ (Online Supervision) 
        ๖.๒ ผู้รับผิดชอบงำนแนะแนวเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

      ๖.๓ ศึกษำนิเทศก์จิตวิทยำ (นักจิตวิทยำประจ ำเขตกำรศึกษำ) 
      ๖.๔ โครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
7) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

๑๓. นางธนพร  ค านวน  ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  ต ำแหน่งเลขที่ ๒๐  มีหน้ำที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงำน ดังนี้ 

1) ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
2) ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ คนที่ ๗ ในกรณี

ที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มและผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทน คนที่ 1-๖  ไม่อยู่หรือไปรำชกำร 
3) ประสำนงำน วำงแผน ก ำกับ ดูแล และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนให้เป็นไปตำมระเบียบ 

ค ำสั่ง และนโยบำยของทำงรำชกำร 
๔) ปฏิบัติกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล โรงเรียนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

อุบลรำชธำนี เขต 1 จ ำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตำมแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ Best Practice 
UBON 1: 2023 Model นโยบำยส ำคัญของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระทรวงศึกษำธิกำร 

๕) รับผิดชอบ นิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ  โดยมี
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 

      ๕.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร 
      ๕.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 
๖) รับผิดชอบนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำเครือข่ำย

สถำนศึกษำที่ ๓ (เมือง ๓)   
๗) รับผิดชอบงำน/โครงกำรตำมนโยบำย ดังนี้ 

๗.๑ โครงกำรพัฒนำสื่อเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
๗.๒ โครงกำรกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) 

        ๗.๓ โครงกำรห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุด ๓ ดี  
        ๗.๔ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน 

๘) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๑๔. นายอดุลย์ศักดิ์  ศรีวิชัย ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ ต ำแหน่งเลขที่ ๒๕  มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้ 

1) ปฏิบัติหน้ำที่ในกลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
๒) ประสำนงำน วำงแผนกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนให้เป็นไปตำมระเบียบ ค ำสั่ง และนโยบำยของทำง

รำชกำร 
3) ปฏิบัติกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล โรงเรียนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

อุบลรำชธำนี เขต 1 จ ำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตำมแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ Best Practice 
UBON 1: 2023 Model นโยบำยส ำคัญของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระทรวงศึกษำธิกำร 
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4) รับผิดชอบ นิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 

      4.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร 
      4.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 
5) รับผิดชอบนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนใน

เครือข่ำยสถำนศึกษำท่ี 1๓ (เข่ืองใน ๖) 
6) รับผิดชอบงำน/โครงกำรตำมนโยบำย ดังนี้ 
      6.1 โครงกำรจัดท ำและพัฒนำสื่อเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
      ๖.๒ โครงกำรกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV)  

  7) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

๑๕. นางสาวสุวิจยา  มุลทา  ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร ต ำแหน่งเลขที่ ๕๘  มีหน้ำที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงำน ดังนี้ 

1) ปฏิบัติหน้ำที่ในกลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
๒) ประสำนงำน วำงแผนกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนให้เป็นไปตำมระเบียบ ค ำสั่ง และนโยบำยของทำง

รำชกำร 
3) ปฏิบัติกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล โรงเรียนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

อุบลรำชธำนี เขต 1 จ ำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตำมแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ Best Practice 
UBON 1: 2023 Model นโยบำยส ำคัญของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระทรวงศึกษำธิกำร 

4) รับผิดชอบ นิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 

      4.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร 
      4.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 
5) รับผิดชอบนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนใน

เครือข่ำยสถำนศึกษำท่ี ๒๔  (ดอนมดแดง ๑) และเครือข่ำยสถำนศึกษำท่ี ๒๕  (ดอนมดแดง ๒) 
6) รับผิดชอบงำน/โครงกำรตำมนโยบำย ดังนี้ 
      6.1 โครงกำรพัฒนำสื่อเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
     ๖.๒ โครงกำรกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV)  
      ๖.๓ กำรจัดท ำและพัฒนำ เว็บไซต์ กลุ่มนิเทศฯ  
      ๖.๔ งำนจัดกำรประชุมฯ ของกลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี       

ทำงกำรศึกษำ  
  7) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 1๖. นายสุเมธ   มัดธนู   ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  ต ำแหน่งเลขที่ 39  มีหน้ำที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงำน ดังนี้ 

1) ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
2) ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ คนที่ ๑ ในกรณี

ที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มไม่อยู่หรือไปรำชกำร 
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3) ประสำนงำน วำงแผน ก ำกับ ดูแล และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนให้เป็นไปตำมระเบียบ 
ค ำสั่ง และนโยบำยของทำงรำชกำร                                                                                                  

4) ปฏิบัติกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล โรงเรียนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุบลรำชธำนี เขต1 จ ำนวน 239 โรงเรียน ตำมแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ Best Practice  
UBON 1: 2023 Model นโยบำยส ำคัญของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระทรวงศึกษำธิกำร 

5) รับผิดชอบ นิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  
โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้ 

5.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร 
5.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 

6) รับผิดชอบนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนใน
เครือข่ำยสถำนศึกษำท่ี 14 (เข่ืองใน 7) 

7) รับผิดชอบงำน/โครงกำรตำมนโยบำย ดังนี้ 
7.1 กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้งำนอำชีพและกำรมีงำนท ำ 
7.2 งำนประสำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก  

  8) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

1๗. นายศิริพงษ์  ศิริวารินทร์  ต ำแหน่ง  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  ต ำแหน่งเลขที่ 56  มีหน้ำที่รับผิดชอบ        
และปฏิบัติงำน ดังนี้ 

1) ปฏิบัติหน้ำที่ในกลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
2) ประสำนงำน วำงแผนกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนให้เป็นไปตำมระเบียบ ค ำสั่ง และนโยบำยของทำง

รำชกำร 
3) ปฏิบัติกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล โรงเรียนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

อุบลรำชธำนี เขต1 จ ำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตำมแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ Best Practice   
UBON 1 : 2023 Model นโยบำยส ำคัญของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระทรวงศึกษำธิกำร 

4) รับผิดชอบ นิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ 
ศำสนำและวัฒนธรรม  และกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้ 

4.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร 
4.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 

5) รับผิดชอบนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนใน
เครือข่ำยสถำนศึกษำท่ี ๙ (เข่ืองใน๒) 

6) รับผิดชอบงำน/โครงกำรตำมนโยบำย ดังนี้ 
6.1 กำรสังเครำะห์ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง                   

ของสถำนศึกษำ 
6.2 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนำรี 
6.3 โครงงำนคุณธรรม 
๖.๔ งำนกำรติดตำม ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
๖.๕ โรงเรียนวิถีพุทธ    

  7) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 

๑๘. นายจิรวัฒน์ สว่างวงศ์  ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  ต ำแหน่งเลขที่ ๕๒   มีหน้ำที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงำน ดังนี้ 

1) ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำ ท ำหน้ำที่ผู้ช่วยเลขำนุกำร ก.ต.ป.น. 

2) ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ คนที่ ๒ ในกรณี
ที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม และผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทน คนที่ 1 ไม่อยู่หรือไปรำชกำร 

3) ประสำนงำน วำงแผน ก ำกับ ดูแล และประเมินผลกำรปฏิบัติศึกษำนิเทศก์ ในกลุ่มงำนให้เป็นไป
ตำมระเบียบ ค ำสั่ง และนโยบำยของทำงรำชกำร 

4) ปฏิบัติกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล โรงเรียนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุบลรำชธำนี เขต 1 จ ำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตำมแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ Best Practice 
UBON 1: 2023 Model นโยบำยส ำคัญของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระทรวงศึกษำธิกำร 

5) รับผิดชอบ นิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและ
พลศึกษำ โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 

      5.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร 
      5.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 
6) รับผิดชอบนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนใน

เครือข่ำยสถำนศึกษำท่ี 22 (เหล่ำเสือโก้ก 1) 
  7) รับผิดชอบงำน/โครงกำรตำมนโยบำย ดังนี้ 
        ๗.1 โรงเรียนดีประจ ำต ำบล  

      ๗.๒ โรงเรียนประชำรัฐ 
        ๗.3 โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
        ๗.๔ จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี  เขต 1 
         ๗.๕ โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ Best Practice UBON 1: 2023 Model 

8) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
๑๙. นางชาลินี ศรีสันต์  ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ ต ำแหน่งเลขที่ ๑๘  มีหน้ำที่รับผิดชอบ

และปฏิบัติงำน ดังนี้ 
1) ปฏิบัติหน้ำที่ในกลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

กำรศึกษำ ท ำหน้ำที่ผู้ช่วยเลขำนุกำร ก.ต.ป.น. 
๒) ประสำนงำน วำงแผนกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนให้เป็นไปตำมระเบียบ ค ำสั่ง และนโยบำยของทำง

รำชกำร 
3) ปฏิบัติกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล โรงเรียนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

อุบลรำชธำนี เขต 1 จ ำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตำมแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ Best Practice 
UBON 1: 2023 Model นโยบำยส ำคัญของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระทรวงศึกษำธิกำร 

4) รับผิดชอบ นิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ  โดยมี
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

      4.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร 
      4.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 
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5) รับผิดชอบนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำเครือข่ำย
สถำนศึกษำท่ี 1๐ (เข่ืองใน ๓) และเครือข่ำยสถำนศึกษำท่ี ๖ (เมือง ๖) 

6) รับผิดชอบงำน/โครงกำรตำมนโยบำย ดังนี้ 
        6.1 โรงเรียนดีประจ ำต ำบล  

      ๖.๒ โรงเรียนประชำรัฐ 
        6.3 โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
        ๖.๔ จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี  เขต 1 
         ๖.๕ โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ Best Practice UBON 1: 2023 Model 
  7) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 

๒๐. นางฉวีวรรณ  วะรงค์   ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  ต ำแหน่งเลขที่ ๕๕  มีหน้ำที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงำน ดังนี้ 

1) ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ 
2) ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ คนที่ ๔ ในกรณี

ที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม และผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทน คนที่ 1-๓ ไม่อยู่หรือไปรำชกำร 
๓) ประสำนงำน วำงแผนกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนให้เป็นไปตำมระเบียบ ค ำสั่ง และนโยบำยของทำง

รำชกำร 
4) ปฏิบัติกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล โรงเรียนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

อุบลรำชธำนี เขต 1 จ ำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตำมแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ Best Practice 
UBON 1: 2023 Model นโยบำยส ำคัญของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระทรวงศึกษำธิกำร 

5) รับผิดชอบ นิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  
โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 

      5.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร 
      5.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 
6) รับผิดชอบนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนใน

เครือข่ำยสถำนศึกษำท่ี ๒๐ (ม่วงสำมสิบ ๕) 
7) รับผิดชอบงำน/โครงกำรตำมนโยบำย ดังนี้ 

        7.1 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนกำรอ่ำนและกำรเขียน 
                           7.๒ กำรประเมินกำรอ่ำนกำรเขียนของนักเรียน 
  8) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๒๑. นางสาววัชรากร  ตระการไทย  ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  ต ำแหน่งเลขที่ ๕๗  มีหน้ำที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงำน  ดังนี้ 

1) ปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ 
๒) ประสำนงำน วำงแผนกำรปฏิบัติงำน ในกลุ่มงำนให้เป็นไปตำมระเบียบ ค ำสั่ง และนโยบำยของทำงรำชกำร 

  3) ปฏิบัติกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล โรงเรียนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุบลรำชธำนี เขต 1 จ ำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตำมแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ Best Practice 
UBON 1: 2023 Model นโยบำยส ำคัญของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระทรวงศึกษำธิกำร 
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4) รับผิดชอบ นิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี และกิจกรรมแนะแนว โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

      4.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร 
      4.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 
5) รับผิดชอบนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนใน

เครือข่ำยสถำนศึกษำท่ี ๔ (เมือง ๔) 
6) รับผิดชอบงำน/โครงกำรตำมนโยบำย ดังนี้ 

            6.1 งำนกำรพัฒนำและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี 
         6.๒ โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ (Coding) 
         6.๓ โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษำ 
         ๖.๔ โครงกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมทักษะกำรคิดกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ 

  7) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

ธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

๒๓. นางสาวสุปราณี  ขันเงิน  ต ำแหน่ง พนักงำนรำชกำร  มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้ 
1) ปฏิบัติงำนสำรบรรณ กำรรับ-ส่งหนังสือรำชกำร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบทั่วไป     

ของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
๒) ประสำนงำนกับกลุ่มอ่ืนในส ำนักงำน/หน่วยงำนและสถำนศึกษำเกี่ยวกับงำนธุรกำร 
๓) ประชำสัมพันธ์ ข้อมูลข่ำวสำรของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
๔) จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
๕) ด ำเนินกำรแจ้งเวียน ระเบียบ กฎหมำย น ำเสนอผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ ส ำเนำแจ้งผู้ที่

เกี่ยวข้องในส ำนักงำนและสถำนศึกษำ 
๖) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

๒๔. นายพิชัยรัตน์  ต้นพนม  ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว  มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้ 
1) ปฏิบัติงำนสำรบรรณ กำรรับ-ส่งหนังสือรำชกำร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบทั่วไป     

ของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
๒) ประสำนงำนกับกลุ่มอ่ืนในส ำนักงำน/หน่วยงำนและสถำนศึกษำเกี่ยวกับงำนธุรกำร 
๓) ประชำสัมพันธ์ ข้อมูลข่ำวสำรของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
๔) จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
๕) ด ำเนินกำรแจ้งเวียน ระเบียบ กฎหมำย น ำเสนอผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ ส ำเนำแจ้งผู้ที่

เกี่ยวข้องในส ำนักงำนและสถำนศึกษำ 
๖) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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การปฏิบัติงานในหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ ปีงบประมาณ 256๔ 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
ที ่ กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ ชื่อ – สกุล เครือข่ำยที่รับผิดชอบ กลุ่มสำระ 

กำรเรียนรู้ 
ที่รับผิดชอบ 

1 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ 
ติดตำม และประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ 

นำยปรีชำ  ทำศิริ เครือข่ำยสถำนศึกษำที่ 1     
(เมือง 1)  จ ำนวน ๖ โรงเรียน 

กำรงำนอำชีพ 
 

2 กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนและ
กระบวนกำรเรียนรู้ 

นำงชุติปภำ  วรเดชนันทสกุล 
(หัวหน้ำกลุ่มงำน) 

เครือข่ำยสถำนศึกษำที่ 8,๑๕  
(เข่ืองใน 1,๘)  
จ ำนวน ๑๓ โรงเรียน 

สังคมศึกษำ 
ศำสนำ 

และวัฒนธรรม 
นำงจินตนำ  ดอกพุฒ เครือข่ำยสถำนศึกษำที่ 7  

(เมือง 7) จ ำนวน ๙ โรงเรียน 
วิทยำศำสตร์ 

และเทคโนโลยี 
นำยปัญญำ  ตรีเลิศพจน์กุล เครือข่ำยสถำนศึกษำที่ 11  

(เข่ืองใน 4) จ ำนวน ๙ โรงเรียน 
คณิตศำสตร์ 

นำงสำวปิยะภรณ์  สำริบูรณ์ เครือข่ำยสถำนศึกษำที่ 1๘  
(ม่วงสำมสิบ ๓)  
จ ำนวน ๑๐ โรงเรียน 

คณิตศำสตร์ 

นาวสาวนุจริญ  สมชัย 
 

เครือข่ำยสถำนศึกษำที่ 1๗  
(ม่วงสำมสิบ ๒)  
จ ำนวน ๑๔ โรงเรียน 

สุขศึกษำ 
และพลศึกษำ 

๓ กลุ่มงำนวัดและ
ประเมินผลกำรศึกษำ 

นำงวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์
(หัวหน้ำกลุ่มงำน) 

เครือข่ำยสถำนศึกษำที่ 16  
(ม่วงสำมสิบ 1)  
จ ำนวน ๑๑ โรงเรียน 

ปฐมวัย 

นำงสำววรำพร  ดำรำศำสตร์ เครือข่ำยสถำนศึกษำที่ 19  
(ม่วงสำมสิบ 4)       
จ ำนวน ๙ โรงเรียน 

ภำษำต่ำงประเทศ 

  นำงสำวอัญชลี  ไชยกำล เครือข่ำยสถำนศึกษำที่ 2๓   
(เหล่ำเสือโก้ก ๒) 
จ ำนวน ๑๑ โรงเรียน 

ภำษำต่ำงประเทศ 

๔ กลุ่มงำนนิเทศ ติดตำม
และประเมินผล 
ระบบบริหำรและ 
กำรจัดกำรศึกษำ 

นำงสำวสวำสฎิพร แสนค ำ 
(หัวหน้ำกลุ่มงำน) 

เครือข่ำยสถำนศึกษำที่ ๒,๕ 
(เมือง 2,๕) จ ำนวน ๑๒ โรงเรียน 

ปฐมวัย 

นำงกัญญลักษณ์ ศิริวำรินทร์ เครือข่ำยสถำนศึกษำที่ 21       
(ม่วงสำมสิบ 6)     
จ ำนวน ๑๓ โรงเรียน 

ภำษำไทย 

นำงสำวนพวรรณ  ชุมพล เครือข่ำยสถำนศึกษำที่ 12  
(เข่ืองใน 5) จ ำนวน ๘ โรงเรียน 

ภำษำไทย 
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ที ่ กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ ชื่อ – สกุล เครือข่ำยที่รับผิดชอบ กลุ่มสำระ 

กำรเรียนรู้ 
ที่รับผิดชอบ 

๕ กลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำ
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ทำงกำรศึกษำ 

นำงธนพร  ค ำนวน 
(หัวหน้ำกลุ่มงำน) 

เครือข่ำยสถำนศึกษำที่ 3       
(เมือง ๓) จ ำนวน ๑๑ โรงเรียน 

ศิลปะ 

นำยอดุลศักดิ์  ศรีวิชัย  เครือข่ำยสถำนศึกษำที่ 13   
(เข่ืองใน 6) จ ำนวน ๑๔ โรงเรียน 

วิทยำศำสตร์ 
และเทคโนโลยี 

นำงสำวสุวิจยำ  มุลทำ เครือข่ำยสถำนศึกษำที่  2๔   
(ดอนมดแดง ๑)  
จ ำนวน ๘ โรงเรียน 
เครือข่ำยสถำนศึกษำที่ ๒๕   
(ดอนมดแดง 2)  
จ ำนวน ๙  โรงเรียน 

วิทยำศำสตร์ 
และเทคโนโลยี 

๖ กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำ 
ระบบประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 

นำยสุเมธ  มัดธนู 
(หัวหน้ำกลุ่มงำน) 

เครือข่ำยสถำนศึกษำที่ 14  
(เข่ืองใน 7) จ ำนวน ๑๒ โรงเรียน 

กำรงำนอำชีพ 
 

นำยศิริพงษ์  ศิริวำรินทร์ เครือข่ำยสถำนศึกษำที่  ๙   
(เข่ืองใน 2) จ ำนวน ๙  โรงเรยีน 

สังคมศึกษำฯ 
กิจกรรมลูกเสือ 

๗ กลุ่มงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรติดตำม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศกำรศึกษำ 

นำยจิรวัฒน์  สว่ำงวงศ ์
(หัวหน้ำกลุ่มงำน) 

เครือข่ำยสถำนศึกษำที่ 22   
(เหล่ำเสือโก้ก 1)    
จ ำนวน ๑๔ โรงเรียน 

สุขศึกษำ 
และพลศึกษำ 

นำงชำลินี  ศรีสันต์ เครือข่ำยสถำนศึกษำที่ 10   
(เข่ืองใน 3) จ ำนวน ๙ โรงเรียน 
เครือข่ำยสถำนศึกษำที่ 6  
(เมือง 6) จ ำนวน ๙ โรงเรียน 

ศิลปะ 

๘ 
 

กลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ 
 

นำงฉวีวรรณ  วะรงค์ 
(หัวหน้ำกลุ่มงำน) 

เครือข่ำยสถำนศึกษำที่ 20  
(ม่วงสำมสิบ 5)     
จ ำนวน ๑๑ โรงเรียน 

ภำษำไทย 

นำงสำววชัรำกร ตระกำรไทย เครือข่ำยสถำนศึกษำที่ 4  
(เมือง 4)  จ ำนวน ๘ โรงเรียน 

วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

กิจกรรมแนะแนว 
 
 




