




คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธกิาร 

 
 



๒ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

 

แนวคิด 
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นกลุ่มงาน
ด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผล การพัฒนาระบบ
การบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย  เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือให้มแีนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

 ๒. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 

๓. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
 ๔. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ 
 ๕.  เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา  

๖.  เพ่ือส่งเสริม การศึกษา วิจัย และพัฒนาให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีคุณภาพ       
ได้มาตรฐาน 

 

ขอบข่ายภารกิจ 
 ๑.  งานธุรการ 
 ๒.  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

     ๒.๑  งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
     ๒.๒  งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

      ๒.๓  งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 ๓.  กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
      ๓.๑  งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
      ๓.๒   งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
      ๓.๓   งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
      ๓.๔   งานทดสอบทางการศึกษา 



๓ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

  ๔.  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
      ๔.๑   งานส่งเสริม  พัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
      ๔.๒   งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 ๕.  กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
       ๕.๑  งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
      ๕.๒  งานส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา  หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และชุมชน 
               ๕.๓  งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของสถานศึกษา 
     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 
 ๘.  กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
      ๘.๑  จัดท าระบบสารสนเทศการศึกษาพิเศษ 
      ๘.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ 
               ๘.๓  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               ๘.๔  ประเมินผลการจัดการศึกษาพิเศษ 
               ๘.๕  วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ 
               ๘.๖  นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาพิเศษ 
               ๘.๗  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

 
 
 
 

 
➢ งานส่งเสรมิพฒันาหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั 
➢ งานส่งเสรมิพฒันาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
➢ งานศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห์ วจิยั การพฒันาหลกัสตูรและ 

กระบวนการเรยีนรู้ 
 

➢ งานส่งเสรมิการวดัและประเมนิผลการศกึษา 
➢ งานส่งเสรมิพฒันาเครื่องมอืวดัผลและประเมนิผลการศกึษา 
➢ งานตดิตามตรวจสอบและประเมนิผลการวดัและประเมนิผลการศกึษา 

➢ งานทดสอบทางการศกึษา 
 

➢ งานส่งเสรมิพฒันาสื่อนวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา 
➢ งานศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห์ วจิยั พฒันาสื่อนวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา 

 
➢ งานส่งเสรมิและพฒันาระบบการนิเทศและการจดักระบวนการเรยีนรู้ 
➢ งานส่งเสรมิ สนบัสนุนเครอืขา่ยการนิเทศของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา สถานศกึษา หน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งและชมุชน 
➢ งานนิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการบรหิารและ 

การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของสถานศกึษา 
➢ งานศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห์ วจิยัการพฒันาระบบบรหิารและ 

การจดัการศกึษา 
 

➢ งานส่งเสรมิการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
➢ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศกึษา 
➢ งานส่งเสรมิและประสานงานการประกนัคุณภาพภายในและ 

ภายนอกสถานศกึษา 
➢ งานศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห์ วจิยัมาตรฐานและการประกนั 

คุณภาพการศกึษา 
 

➢ งานพฒันาระบบขอ้มลูและสารสนเทศ 
➢ งานวางแผนการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนิเทศ 

การศกึษา 
➢ งานรายงานผลการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนิเทศ 

การศกึษา 
 

➢ จดัท าระบบสารสนเทศการศกึษาพเิศษ 
➢ ส่งเสรมิและสนบัสนุนสถานศกึษาจดัท าและพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาการศกึษาพเิศษ 
➢ พฒันาผูบ้รหิาร คร ูบุคลากรทางการศกึษาใหม้คีวามรู้ความเขา้ใจในการจดัการศกึษา 
➢ ส่งเสรมิและพฒันากระบวนการจดัประสบการณ์ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
➢ ประเมนิผลการจดัการศกึษาพเิศษ 
➢ วเิคราะห ์วจิยัการพฒันาการจดัการศกึษาพเิศษ 
➢ นิเทศ ตดิตาม ประเมนิผลการจดัการศกึษาพเิศษ 
➢ ประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานอื่น 

 
 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา 
 
งานธรุการ 

 
 
กลุ่มงานพฒันาหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
และกระบวนการเรียนรู้ 
 

 
 
กลุ่มงานวดัและประเมินผล
การศึกษา 
 

 
 
การศึกษากลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาส่ือ 
นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
 
และกระบวนการเรียนรู้ 
 

 
 

กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผล 
ระบบบริหารและการจดัการศึกษา 
 

 
 
กลุ่มงานส่งเสริมพฒันาระบบการประกนั 
คณุภาพการศึกษา 
 
 

 
 กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  
และนิเทศการศึกษา 

 
 

กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
 
 

 
 



๕ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

 
 

๑. งานธุรการ 

 ขัน้ตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษา วิ เคราะห์  วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสน เทศและการบริหารงานของกลุ่ ม  
ให้สามารถด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. ศึกษา วิเคราะห์ สภาพของกลุ่ม  และออกแบบ  ระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม  และ
สอดคล้องกับ  ระบบงานสารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๓. ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม 
 ๔. ประสาน งาน กั บ กลุ่ ม อ่ื น ใน ส านั ก งาน  ห น่ วย งาน และสถาน ศึ กษ าใน งาน ธุ รการ 
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานของกลุ่ม 
 ๕. ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่ม ให้ครู  บุคลากร
ทางการศึกษา  และประชาชนทั่วไปทราบ 
 ๖. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของกลุ่ม 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 

 การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานเป็นระบบ สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 ๑. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒. ระเบยีบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๑๗ 
 ๓. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๔. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๙ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๕. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการข่าวราชการ พ.ศ. ๒๕๒๕ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

๒. กลุ่มงานพัฒนาหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 ๒.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  ๒. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ทั้งในและต่างประเทศ 

 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย ในรูปแบบที่
เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา โดย 
          ๓.๑  พัฒนาครู  ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ  สามารถจัดการศึกษาปฐมวัย และ
ด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาหลักสูตรได้ 
         ๓.๒  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
  ๔.  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และให้ความช่วยเหลือ
สถานศึกษาในด้านการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

 ๕.  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนที่จัดการศึกษาปฐมวัย  เช่น  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นต้น 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  นักเรียนก่อนวัยเรียน ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง ในสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้โดยครู
และผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้ ความเข้าใจและมีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายและมีความทันสมัยอยู่เสมอ 

  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 

กลุ่มงานพัฒนา 
หลักสูตรการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานและ 
กระบวนการเรียนรู้ 

งานสง่เสรมิพฒันาหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั  
 

งานสง่เสรมิพฒันาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

งานศกึษาคน้ควา้  วเิคราะห ์วจิยั  การพฒันาหลกัสตูร
และกระบวนการเรยีนรู ้



๗ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

 ๒.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ และมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง  ๘ กลุ่ม
สาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๒.  ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดท าระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินการ
ดังนี้ 
       ๒.๑  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร 
       ๒.๒  รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร  
  ๓.  พัฒนาครู  ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๔.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
  ๕.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น โรงเรียน ๒ ภาษา โรงเรียนตาม
แนวพุทธ โรงเรียนกีฬา โรงเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอัจฉริยะ    
  ๖. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น Home School  การศึกษาที่จัดใน
สถานประกอบการ ฯลฯ เป็นต้น 
  ๗.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๘.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยใน
ชั้นเรียนและการนิเทศภายใน 
  ๙. ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา และ
น าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา  

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  นักเรียนวัยเรียนทุกคนที่อยู่ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการจัดการเรียนรู้โดยครูและผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีมีความรู้ ความเข้าใจการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้  และมีความสามารถในการ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 ๒.๓ งานศึกษา ค้นคว้า  วิเคราะห์ วจัิยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

 ขัน้ตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 



๘ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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 ๒. ด าเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
 ๓.  สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู 
ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง    
 ๔. เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 ๕.  น าผลการวิจัยไปก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 

            ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
             สถานศึกษามีผลการศึกษา วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

               กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

๓. กลุ่มงานวัดและประเมนิผลการศึกษา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๓.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 

  ขัน้ตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผล
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลใน
สถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๓. ศึกษา วิเคราะห์  รูปแบบ  วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผล 
ในสถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๔. จัดท าคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

กลุ่มงานวดัและ
ประเมินผล 
การศึกษา 

งานสง่เสรมิการวดัและประเมนิผลการศกึษา 

งานตดิตาม  ตรวจสอบ และประเมนิผลการวดัและ
ประเมนิผลการศกึษา 

งานทดสอบทางการศกึษา 

งานสง่เสรมิและพฒันาเครื่องมอืวดัและประเมนิผล
การศกึษา 



๙ 
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   ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ๑. ครูและผู้เก่ียวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียน  
ทั้งการวัดผลการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๒. การวัดผลและประเมินผลสอดคล้องตามแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และตามสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 ๓. ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล และน าผลการวัดและ
ประเมินผลไปพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

 ๓.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินผลการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ๒. ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดท าแล้ว คัดเลือกให้เหมาะสมกับเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 ๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ครอบคลุมด้าน
ต่อไปนี้ 
  ๓.๑ เครือ่งมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 
  ๓.๒ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๓.๓ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
  ๓.๔ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ๓.๕ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และการเขียนสื่อความ 
 ๔. บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 มีคลังเครื่องมือวัดและประเมินผลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานศึกษา 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 ๓.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 



๑๐ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

  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 
 สถานศึกษามีการวัดผลและประเมินผลการศึกษาท่ีถูกต้อง และมีคุณภาพ 

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

 ๓.๔ งานทดสอบทางการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เกี่ยวกับระบบ วิธีการ  เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ๒. วางแผนการทดสอบทางการศึกษาให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ ของหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๓.  ก าหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการและ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติก าหนด 
 ๔.  ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
 ๕. ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถให้กับนักเรียน 
 ๖. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา 
 ๗. จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 มีคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา และมีข้อมูลคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียน 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

๔. กลุ่มงานส่งเสรมิพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๔.๑ งานส่งเสริม  พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  ศึกษา  ความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
  ๒.  ด าเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพ่ือสนับสนุน
ช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา 
  ๓.  ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ
เทคโนโลยี 
  ๔. นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือน า
ผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
  ๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ๖.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  สถานศึกษามีสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
คุ้มค่า  

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

 ๔.๒ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง 
การศึกษา 

 ขัน้ตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑.  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

กลุ่มงานส่งเสริม
พฒันาส่ือนวตักรรม

และเทคโนโลยี 
ทางการศึกษา 

งานสง่เสรมิพฒันาสือ่ นวตักรรมและเทคโนโลยี
ทางการศกึษา 

งานศกึษา  ค้นคว้า วเิคราะห์ วิจยั  การพฒันาสือ่  
นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศกึษา 



๑๒ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

 ๒. วิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อต้นแบบ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานศึกษา 
 ๓.  ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาที่ด าเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  พัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์  วิจัย น าไปใช้ และเผยแพร่สื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง ได้ศึกษาและน าผลการวิเคราะห์วิจัยไปใช้ในการพัฒนา
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

๕. กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๕.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ     
  ๑.  รวบรวม จัดท า ระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาระบบการนิ เทศ และการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
  ๒. ศึกษาสภาพปัญหา  ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

 ๓. จัดท าแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 ๔. ด าเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ โครงการเป็นฐาน ดังนี้ 

กลุ่มงานนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล 

ระบบบริหารและ 
 การจดัการศึกษา งานนิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการบรหิาร

และการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของสถานศกึษา 

งานสง่เสรมิสนบัสนุนเครอืขา่ยการนิเทศของเขตพืน้ที่
การศกึษา สถานศกึษา หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและชุมชน 
          

งานสง่เสรมิและพฒันาระบบการนิเทศและการจดั
กระบวนการเรยีนรู ้

งานศกึษาคน้ควา้  วเิคราะหว์จิยัการพฒันาระบบบรหิาร
และการจดัการศกึษา 



๑๓ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

   ๔.๑ การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ายบริหารเป็นหลักในการนิเทศภายใน 
ส่งเสริมครูเป็นผู้สร้างกัลยาณมิตร นิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศ ครตู้นแบบ ครูแกนน า ผู้ปกครอง 
ชุมชน และภูมิปัญญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก รวมทั้งส่งเสริมการนิเทศท่ีมีการรวมพลังจากทุกฝ่าย 
        ๔.๒  การนิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน เช่น โครงการน าร่อง (Pilot Study) โครงการร่วม
พัฒนา (Joint Project) เป็นต้น 
  ๕.  จัดท าสรุปรายงานผล และเผยแพร่ เทคนิ คการนิ เทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ที่ประสบผลส าเร็จ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 สถานศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดระบบการนิเทศ  และการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  

 ๕.๒ งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ประสานการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ๒. จัดท าแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 ๓. ด าเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ ที่
หลากหลาย 
  ๓.๑  พัฒนาห้องเรียน หรือสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
  ๓.๒  จัดตั้งและด าเนินการในรูปแบบของเครือข่ายชุมชน 
  ๓.๓  จัดเวทีวิชาการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  ๓.๔  จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนน า  ครูต้นแบบ  ครูแห่งชาติ  เป็นต้น 
 ๔. จัดท าสรุปรายงาน และเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบเครือข่ายการนิเทศ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ๑.   สถานศึกษาได้รับการพัฒนาจากองค์กรเครือข่ายอย่างเป็นระบบ 
  ๒.  หน่วยงาน ชุมชน  องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

    กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 



๑๔ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

 ๕.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานของสถานศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและการจัด 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 ๒. ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าเกณฑ์  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  ในการบริหารและการจัดการศึกษา 
 ๓. ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 ๔. สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดท ารายงานเผยแพร่ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา น าผลการรายงานไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาให้
ได้มาตรฐาน 

   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.๒๕๔๖ 
  

 ๕.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
            ๑.  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
            ๒.  ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  ๒.๑  การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  ๒.๒  การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
  ๒.๓  การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 
 ๓.  สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารและ
การจัดการศึกษา 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบการบริหารและการจัด
การศึกษา และน าผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 



๑๕ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

 

๖. กลุ่มงานส่งเสรมิพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๖.๑ งาน ส่งเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจนกฎเกณฑ์ 
ระเบียบที่เก่ียวขอ้ง 
 ๒.  ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานการศึกษา แล้วน ามา
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน 
 ๔.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน /ท้องถิ่น รวมทั้งการก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการแปลผลและ
ตัดสินการผ่านมาตรฐานพร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน 
 ๕.  ร่วมก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพท้ังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับ
สถานศึกษา 
  ๖.  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีหลักการและ
แนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา 
 ๗.  นิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 สถานศึกษามีความสามารถในการจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ 

กลุ่มงานส่งเสริม
พฒันาระบบ 

การประกนัคณุภาพ
การศึกษา 

งานสง่เสรมิการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ 
ภายในสถานศกึษา 

งานสง่เสรมิและประสานงานการประกนัคุณภาพ 
ภายในและภายนอกสถานศกึษา 

งานศกึษาคน้ควา้  วเิคราะห ์วจิยั  มาตรฐานและ 
การประกนัคุณภาพการศกึษา 

งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศกึษา 



๑๖ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒ . ประกาศกระทรวงศึ กษ าธิก าร  เรื่ อ งระบ บ  หลั ก เกณ ฑ์  วิ ธี ก ารป ระกั น คุณ ภ าพ 
ภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 ๖.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  จัดท าระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๒.  นิเทศ  สถานศึกษา  เพ่ือให้สามารถด าเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง 
   ๓. ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือหาจุดพัฒนาและน ามาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
   ๔.  จัดตั้งคณะท างานเพื่อรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์อย่างเป็นระบบ 
   ๕.  จัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือก าหนดนโยบายในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ๖.   จัดท าระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ๗.  จัดท าเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานจาคณะกรรมการ
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๘.  นิเทศ  ติดตาม ก ากับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์  
   ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   สถานศึกษาทุกแห่งในเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ทัง้โดย
วิธีการประเมินตนเอง และจากคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 ๖.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 
 ๒.  พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศกึษาในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
  ๓.  ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพื่อเสนอรายชื่อ
สถานศึกษาต่อส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 



๑๗ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

  ๔.  ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อถึง
ก าหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
 ๕.  ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 

 สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องระบบหลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 ๖.๔ งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษาของแต่
ละหน่วยงาน 
 ๒.  ส่งเสริม สนับสนุนและหรือร่วมกับสถานศึกษาด าเนินการวิจัยมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา   
 ๓.   ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามา
ใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ๔.   รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
 ๕. นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและน าผล
มาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 สถานศึกษาทุกแห่งน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาใช้ในการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ       
   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑ . พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องระบบหลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  ๓.  มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
 
 
 



๑๘ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

๗. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  และนิเทศ
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๗.๑ งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ด าเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ  และบริหารงาน

ทั่วไป ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๒. รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคลด้านบริหารงาน

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

นิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ๑. ข้อมูลพ้ืนฐานด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และบริหารงานทั่วไปเป็นปัจจุบัน
และมีสภาพพร้อมใช้งาน 

 ๒. เขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

         กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 

กลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการ 

ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และ 
นิเทศการศึกษา 

งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและ
นิเทศการศกึษา 

งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศกึษา 
 

งานพฒันาระบบขอ้มลูและสารสนเทศ 



๑๙ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

 ๗.๒ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๒. จัดท าแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  ๓. เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  ๔.  ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิ เทศการศึกษา 
เพ่ือด าเนินการตามแผน 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ 
 ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ๓.  กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพ้ืนที่การศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๖ 

 ๗.๓ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษา 
  ๒.  จัดท าสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิ เทศการศึกษาต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ๑.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูลการ
ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 
  ๒.  ส านักงานเขตพ้ืนที่ใช้ประโยชน์จากการรายงานผลเพ่ือวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. ๒๕๒๖ 
  ๒. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ (ฉบับที่ ๒)       
พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 
 
 



๒๐ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

๘. กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
     ๘.๑ งานจัดท าระบบสารสนเทศการศึกษาพิเศษ 
      ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 ๑. ครูผู้รับผิดชอบการศึกษาพิเศษดาวน์โหลด แบบฟอร์มการคัดกรองนักเรียนพิการ ของระทรวง 
ศึกษาธิการ ทั้ง  ๙ ประเภท  ให้กับครูประจ าชั้น  
 ๒. ครูประจ าชั้นสังเกตและศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน นักเรียนเป็นรายคน แล้วกรอกข้อมูลนักเรียนที่มี 
แนวโน้มพิการตามประเภทนั้น ๆ    
 ๓. ให้ครูผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “ผู้ด าเนินการ คัดกรองคนพิการทางการศึกษา” เป็นผู้รับรอง ๒ 
คนที่มีเลขที่วุฒิบัตร แล้วเขียนแผน IIP,IEP   ซ่อมเสริมนักเรียนที่มีแนวโน้มพิการ โดยมี ผู้ปกครองของ
นักเรียน ผู้บริหารลงชื่อรับทราบ  
 ๔. โรงเรียนท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ โรงพยาบาล ให้วินิจฉัยความพิการของนักเรียนที่ได้ เขียน
แผน IIP,IEP  
 ๕.  ผู้รับผิดชอบของโรงเรียนลงข้อมูลพ้ืนฐานของ นักเรียนที่มีแนวโน้มพิการในระบบสารสนเทศ 
การศึกษาพิเศษ(SET)ตามท่ี สพฐ.ก าหนด ภาคเรียน ละ ๑ ครั้ง ปีละ ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๐ 
มิถุนายน  ครั้งที่ ๒  ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน  
 ๖. ผู้รับผิดชอบระดับเขตพ้ืนที่ ตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันในระบบ SETและรายงาน 
 
   ๘.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ 
          ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๑. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและ แหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น หลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๖๑   
 ๒. ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน การวัดและประเมินผล รวมทั้งศึกษาสภาพบริบททางสังคม ปัญหาและความต้องการของ
ท้องถิ่นชุมชนนักเรียน  
 ๓.  ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและชุมชนอย่าง สม่ ำเสมอ 
เพ่ือช่วยเหลือกันในการด าเนินงาน  
 ๔. ด าเนินการจัดท ากรอบหลักสูตร ด้วย กระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม  
 ๕. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตร  
 ๖. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน าช่วยเหลือ 
   ๘.๓ การพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษา 
          ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 
 ๑. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่ทางผู้รับผิดชอบหรือโรงเรียนด าเนินการหรือรายงาน 
และจากการนิเทศ ก ากับและติดตาม  



๒๑ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

 ๒. ประสานงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษา ส าหรั บ
ผู้เรียนที่มีตอ้งการจ าเป็นพิเศษ  
 ๓. ประสานความร่วมมือระหว่างเขตพ้ืนที่กับหน่วยงานอื่น  
 ๔. จัดประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ  
 ๕. ท าแบบทดสอบเพ่ือประเมินความสามารถ  
 ๖. ท าคู่มือปฏิบัติงาน 
 
   ๘.๔ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
          ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๑. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล จากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น
แผนพัฒนาการศกึษาข้ันพ้ืนฐานและการศึกษาพิเศษ นโยบาย แผนการจัดการศึกษาที่เก่ียวข้องกับการศึกษา
พิเศษ  
 ๒. ประสานงาน ส่งประสานงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัด 
การศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีต้องการจ าเป็นพิเศษในรูปแบบที่เหมาะสม  
 ๓.  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการจัดการศึกษาพิเศษ ให้สามารถบริหารจัดการและวางแผนจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มี
ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ  
 ๔. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือ 
 
   ๘.๕ ประเมินผลการจัดการศึกษาพิเศษ 
          ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๑. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล จากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่ างๆ เช่น 
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและการศึกษาพิเศษ  นโยบาย แผนการจัดการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา
พิเศษ  
 ๒. ประสานงาน ส่งประสานงาน ส่งเสริมและ สนับสนุนให้สถานศึกษา  มีความพร้อมในการจัด 
การศึกษา ส าหรับผู้เรียนที่มีต้องการจ าเป็นพิเศษในรูปแบบที่เหมาะสม  
 ๓.  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารสถาน-  ศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษาพิเศษและประเมินผล การจัดการศึกษา  
 ๔.  นิเทศ ก ากับ ติดตามให้ค าแนะน าและช่วยเหลือ 
 
 
 
 



๒๒ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

   ๘.๖ วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ 
          ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๑. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลจาก เอกสารและแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น 
แผนพัฒนาการศกึษาข้ันพ้ืนฐานและการศึกษาพิเศษ นโยบาย แผนการจัดการศึกษาที่เก่ียวข้องกับการศึกษา
พิเศษ  
 ๒. ประสานงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษา ส าหรบั
ผู้เรียนที่มีต้องการจ าเป็นพิเศษในรูปแบบที่เหมาะสม  
 ๓. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการจัดการศึกษาพิเศษ ให้สามารถบริหารจัดการและวางแผนจัดการศึกษา ส าหรับผู้เรียนที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
 ๔. ด าเนินการนิเทศ ก ากับ และติดตามให้ความช่วยเหลือแนะน าผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน 
ให้เกิดการปรับปรุง/พัฒนาแผนการจัดการศึกษา ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
 ๕. ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพ สรุปและรายงาน 
 
   ๘.๗ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาพิเศษ 
           ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๑. ด าเนินการนิเทศ ก ากับ และติดตามให้ความช่วยเหลือแนะน าผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน 
ให้เกิดการปรับปรุง/พัฒนาแผนการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
 ๒. ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพ สรุปและรายงาน 
 
   ๘.๘ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน 
           ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๑. ประสานงาน ส่งประสานงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัด 
การศึกษา ส าหรับผู้เรียนที่มีต้องการจ าเป็นพิเศษในรูปแบบที่เหมาะสม  
 ๒. สรุปและรายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

       การมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานรายบุคคล 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 
.................................................. 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

๑. นายปรีชา  ทาศิริ่่ ต ำแหน ง่ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ่่ ต ำแหน งเลขที่่๔๓่่ มีหน้ำที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงำน่ดังนี้ 

 1)่ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ มนิเทศ่ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ่ส ำนักงำน่่่่่
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี่เขต่๑ 

 ๒)่ประสำนงำนกับผู้บังคับบัญชำ่และบุคลำกรกลุ มอ่ืนๆ่ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศกึษำอุบลรำชธำนี่เขต่๑ 

๓)่วำงแผน่ก ำกับ่ดูแล่และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของศึกษำนิเทศก์ทุกคน่ให้เป็นไปตำม
ระเบียบ่ค ำสั่ง่และนโยบำยของทำงรำชกำร 

 ๔)่กลั่นกรองกำรเสนองำน่และก ำกับ่ติดตำมกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกลุ มนิเทศ่
ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ่เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย ำงประสิทธิภำพ 

๕)่ปฏิบัติกำรนิเทศ่ติดตำมและประเมินผล่โรงเรียนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี่เขต่1 จ ำนวน่๒๓8่โรงเรียน่ตำมแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ่
Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบำยส ำคัญของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและ
กระทรวงศึกษำธิกำร 

๖)่ นิเทศ่ก ำกับ่ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนทุกกลุ มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ่่ ่่่่
โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

่่่่่ ๖.1่นิเทศเพ่ือปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร 
่่่่ ๖.2่ศึกษำ่วิเครำะห์่วิจัย่เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 
๗)่ นิเทศ่ติดตำม่ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจดักำรศึกษำโรงเรียนในเครือข ำย

สถำนศึกษำที่่๑่(เมือง่1)   
๘)่ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม่ตรวจสอบ่ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี่เขต่๑ 
๙)่ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ่ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
 

๒. นางชุติปภา  วรเดชนนัทสกุล ต ำแหน ง่ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ่่ ต ำแหน งเลขที่่๒๒่มีหน้ำที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงำนดังนี ้
                   1)่ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้ 
                    2)่ ปฏิบัติหนำ้ที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ มนิเทศ่ติดตำม่และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ่คนที่่๓่ใน
กรณีท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ มและผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทน่คนที่่1 – ๒ ไม อยู หรือไปรำชกำร 
                   3)่ประสำนงำน่วำงแผนกำรปฏิบัติงำนในกลุ มงำนให้เป็นไปตำมระเบียบ่ค ำสั่ง่และนโยบำยของ
ทำงรำชกำร่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ 



๒๔ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

่่่่่่่่่่่่่่่่่่๔)่ปฏิบัติกำรนิเทศ่ติดตำมและประเมินผล่โรงเรียนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี่เขต่1 จ ำนวน่๒๓๙่โรงเรียน่ตำมแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ่
Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบำยส ำคัญของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและ
กระทรวงศึกษำธิกำร 
                  ๕)่รับผิดชอบ่นิเทศ่ก ำกับ่ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ มสำระกำรเรียนรู้สังคม
ศึกษำ่ศำสนำและวัฒนธรรม่่ โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

่่่่่ 5.1่นิเทศเพ่ือปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร 
่่่่่ 5.2่ศึกษำ่วิเครำะห์่วิจัย่เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 

                  6)่รับผิดชอบนิเทศ่ติดตำม่ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน่่่่่่
ในเครือข ำยสถำนศึกษำที่่๘่,๑๕่(เข่ืองใน่1,๘) 
่ ่่่่่่่่7)่รับผิดชอบงำน/โครงกำรตำมนโยบำย่ดังนี้ 
่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ 7.1 โครงกำรลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ 

่่่ 7.๒่กำรพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิด 
  ่่่ ๗.๓่นโยบำยกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก่(Active Learning) 
  ่่่ 7.4่โครงกำรค ำยเยำวชนรักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ่๖๐่พรรษำ่สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ่สยำมบรมรำชกุมำรี 
   ๗.๕่โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม่สพฐ.่ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 ่่่่่่่่8)่ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

๓. นางจนิตนา  ดอกพุฒ่่ ต ำแหน ง่ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ่่ ต ำแหน งเลขที่่๒๙่่ มีหน้ำที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงำน่ดังนี ้

1)่ปฏิบัติงำนในกลุ มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้ 
๒)่ประสำนงำน่วำงแผนกำรปฏิบัติงำนในกลุ มงำนให้เป็นไปตำมระเบียบ่ค ำสั่ง่และนโยบำยของทำง

รำชกำร 
่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่3)่ปฏิบัติกำรนิเทศ่ติดตำมและประเมินผล่โรงเรียนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี่เขต่1 จ ำนวน่๒๓8่โรงเรียน่ตำมแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ่
Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบำยส ำคัญของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและ
กระทรวงศึกษำธิกำร 

4)่รับผิดชอบ่นิเทศ่ก ำกับ่ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี่โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 

่่่่่ 4.1่นิเทศเพ่ือปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร 
่่่่่ 4.2่ศึกษำ่วิเครำะห์่วิจัย่เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน  
5)่รับผิดชอบนิเทศ่ติดตำม่ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียน่่่่่่่่

ในเครือข ำยสถำนศึกษำที่่๗่(เมือง่๗) 
6)่รับผิดชอบงำน/โครงกำรตำมนโยบำย่ดังนี้ 

        6.1 กำรแข งขันทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ 
  ่่่่่ 6.2 โครงกำรงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
  ่่่่่ 6.3 โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม่สพฐ.่ระดับเขตตรวจรำชกำร่(RT) 



๒๕ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

  ่่่่่ 6.4 โครงการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือรับการประเมินผลผู้เรียนระดับนานาชาติ (PISA)
         6.5่โครงกำรพัฒนำนักเรียนอย ำงมีคุณภำพด้วยกำรจัดประสบกำรณ์
เรียนรู้วิทยำศำสตร์่คณิตศำสตร์่เทคโนโลยี่และ่สะเต็มศึกษำ 
        ๖.๖่กำรวิจัยและพัฒนำต อยอดกำรแข งขันทำงวิชำกำรที่ส งเสริมกระบวนกำรคิด
วิเครำะห์ส ำหรับนักเรียน 
  ่่่่่ ๖.๗่โครงกำรส งเสริมวินัยนักเรียน 
  7)่ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

๔. นายปัญญา ตรีเลิศพจน์กุล่่ต ำแหน งศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ่ต ำแหน งเลขที่่๓๒่่ มีหน้ำที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงำน่ดังนี้ 

1)่ปฏิบัติหน้ำที่ในกลุ มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้ 
๒)่ประสำนงำน่ วำงแผนกำรปฏิบตัิงำน ใ่นกลุ มงำนใหเ้ป็นไปตำมระเบียบ่ค ำสั่ง่ และนโยบำยของทำง

รำชกำร 
่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่3)่ปฏิบัติกำรนิเทศ่ติดตำมและประเมินผล่โรงเรียนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี่เขต่1 จ ำนวน่๒๓8่โรงเรียน่ตำมแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ่
Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบำยส ำคัญของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและ
กระทรวงศึกษำธิกำร 
่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่4)่รับผิดชอบ่นิเทศ่ก ำกับ่ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์่่ โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

่่่่่ 4.1่นิเทศเพ่ือปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร 
่่่่่ 4.2่ศึกษำ่วิเครำะห์่วิจัย่เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน่ 
5)่รับผิดชอบนิเทศ่ติดตำม่ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำเครือข ำย

สถำนศึกษำท่ี่11่่(เข่ืองใน่4)  
6)่รับผิดชอบงำน/โครงกำรตำมนโยบำย่ดังนี้ 
    6.1 โครงกำรวิจัยเพื่อกำรศึกษำ/วิจัยหลักสูตร/วิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรเรียน

กำรสอน 
่่่ ๖.2่จัดท ำโปรแกรมระบบบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ่(School Mis) 

  ่่่ 6.3 โครงกำรงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
่่่ ๖.4่กำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว่(Home School) 

         6.5 กำรขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำสู กำรปฏิบัติ 
  ่่่ ๖.6่โครงการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือรับการประเมินผลผู้เรียนระดับนำนำชำติ่(PISA) 
          7)่ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

๕. นางสาวปิยะภรณ์  สาริบูรณ์่ต ำแหน งศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ่ต ำแหน งเลขที่่่ ๔๗่่ มีหน้ำที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงำน่ดังนี้ 

1)่ปฏิบัติหน้ำที่ในกลุ มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้ 
๒)่ประสำนงำน่ วำงแผนกำรปฏิบตัิงำน ใ่นกลุ มงำนใหเ้ป็นไปตำมระเบียบ่ค ำสั่ง่ และนโยบำยของทำง

รำชกำร 



๒๖ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่3)่ปฏิบัติกำรนิเทศ่ติดตำมและประเมินผล่โรงเรียนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี่เขต่1 จ ำนวน่๒๓8่โรงเรียน่ตำมแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ่
Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบำยส ำคัญของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและ
กระทรวงศึกษำธิกำร 
่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่4)่รับผิดชอบ่นิเทศ่ก ำกับ่ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์่่ โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

่่่่่ 4.1่นิเทศเพ่ือปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร 
่่่่่ 4.2่ศึกษำ่วิเครำะห์่วิจัย่เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน่ 
5)่รับผิดชอบนิเทศ่ติดตำม่ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำเครือข ำย

สถำนศึกษำท่ี่1๘่(ม วงสำมสิบ่๓)  
 

 ่่่่่่่่่่๖)่รับผิดชอบงำน/โครงกำรตำมนโยบำย่ดังนี้ 
    ๖.๑)่โครงกำรวิจัยเพื่อกำรศึกษำ/วิจัยหลักสูตร/วิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรเรียน
กำรสอน 
   ๖.๒)่โครงกำรส งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ่และทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่่
๒๑ 
    ๖.๓)่โครงกำรพัฒนำยุวทูตควำมดีสู วิถีพลเมืองโลกในศตวรรษที่่๒๑ 
   ๖.๔)่โครงกำรกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้โครงงำนเป็นฐำน่(Project-Based 
Learning : PBL) 
    ๖.๕)่โครงกำรโรงเรียนคุณภำพวิทยำศำสตร์่คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี่ตำม
มำตรฐำน่สสวท. 
   ๖.๖)่โครงกำรส งเสริมและพัฒนำนักเรียนผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ่ระดับกำรศึกษำ่่่่่่่่
ขั้นพ้ืนฐำน 
   ๖.๗)่โครงกำรห้องเรียนคุณภำพ่่่ 
          7)่ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

6. นางสาวนุจริญ สมชัย่ต ำแหน งศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร่ต ำแหน งเลขที่่่ 61่่ มีหน้ำที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงำน่ดังนี้ 

1)่ปฏิบัติหน้ำที่ในกลุ มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้ 
๒)่ประสำนงำน่วำงแผนกำรปฏิบัติงำน่ในกลุ มงำนให้เป็นไปตำมระเบียบ่ค ำสั่ง่และนโยบำย 

ของทำงรำชกำร 
่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่3)่ปฏิบัติกำรนิเทศ่ติดตำมและประเมินผล่โรงเรียนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี่เขต่1 จ ำนวน่๒๓8่โรงเรียน่ตำมแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ่
Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบำยส ำคัญของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและ
กระทรวงศึกษำธิกำร 
่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่4)่รับผิดชอบ่นิเทศ่ก ำกับ่ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ มสำระกำรเรียนรู้สุข
ศึกษำและพลศึกษำ่โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

่่่่่ 4.1่นิเทศเพ่ือปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร 
่่่่่ 4.2่ศึกษำ่วิเครำะห์่วิจัย่เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน่ 



๒๗ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

5)่รับผิดชอบนิเทศ่ติดตำม่ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำเครือข ำย
สถำนศึกษำท่ี่17่(ม วงสำมสิบ่2)  

6)่รับผิดชอบงำน/โครงกำรตำมนโยบำย่ดังนี้ 
    6.1 โครงกำรวิจัยเพื่อกำรศึกษำ/วิจัยหลักสูตร/วิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรเรียน

กำรสอน 
  ่่่ 6.๒่กำรจัดกำรเรียนรู้สู ประชำคมอำเซียน 
   ๖.๓่โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม่สพฐ.่ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
          7)่ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
 

๗. นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์  ต ำแหน ง่ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ่่ต ำแหน งเลขที่่๓๖่่ มีหน้ำที่รบัผิดชอบ
และปฏบิัตงิำน่ดังนี ้

1)่ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
2)่ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ มนิเทศ่ติดตำม่และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ่คนที่่๕่

ในกรณีที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ มและผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทน่คนที่่1 – ๔ ไม อยู หรือไปรำชกำร 
๓)่ประสำนงำน ว่ำงแผน่กำรปฏิบัติงำนในกลุ มงำนให้เป็นไปตำมระเบียบ่ค ำสั่ง่ และนโยบำยของทำง

รำชกำร 
4)่ปฏิบัติกำรนิเทศ่ติดตำมและประเมินผล่โรงเรียนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี่เขต่1 จ ำนวน่๒๓8่โรงเรียน่ตำมแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ่
Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบำยส ำคัญของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและ
กระทรวงศึกษำธิกำร 

๕)่รับผิดชอบกำรด ำเนินกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน่(O-NET) 
๖)่นิเทศเพ่ือปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนและกำรวัดประเมินผลระดับชั้นเรียนให้ได้มำตรฐำน

ของหลักสูตร่และกำรประเมินผลระดับสถำนศึกษำ 
๗)่นิเทศ่ก ำกับ่ติดตำมกำรจัดท ำสำรสนเทศด้ำนผลกำรเรียนด้วยระบบ่School Mis 
๘)่ รับผิดชอบ่นิเทศ่ก ำกับ่ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพจัดกำรเรียนรู้ระดับปฐมวัย่โดยมีหน้ำที่และ่่

ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
่่่่่ ๘.1่นิเทศเพ่ือปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร 
      ๘.๒่ศึกษำ่วิเครำะห์่วิจัย่เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 
๙)่รับผิดชอบนิเทศ่ติดตำม่ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียน

ในเครือข ำยสถำนศึกษำที่่๑๖่(ม วงสำมสิบ่๑)  
๑๐)่รับผิดชอบงำน/โครงกำรตำมนโยบำย่ดังนี้ 
      ๑๐.๑่โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
      ๑๐.๒่โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย่ประเทศไทย 
่่่่่ ๑๐.๓่โครงกำรสะเต็มศึกษำระดับปฐมวัย 
่่่่่ ๑๐.๔่โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่่๒๑ เ่พ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร

เรียน 
  ๑๑)่ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 



๒๘ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

๘. นางสาววราพร  ดาราศาสตร์่่ ต ำแหน ง่ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ่่ ต ำแหน งเลขที่่๕๙่่ มีหน้ำที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงำน่ดังนี ้

1)่ปฏิบัติงำนในกลุ มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
๒)่ประสำนงำน่วำงแผนกำรปฏิบัติงำน่ในกลุ มงำนให้เป็นไปตำมระเบียบ่ค ำสั่ง่และนโยบำย

ของทำงรำชกำร 
3)่ปฏิบัติกำรนิเทศ่ติดตำมและประเมินผล่โรงเรียนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี่เขต่1 จ ำนวน่๒๓8่โรงเรียน่ตำมแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ่
Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบำยส ำคัญของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและ
กระทรวงศึกษำธิกำร 

4)่รับผิดชอบ่นิเทศ่ก ำกับ่ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำต ำงประเทศ่่ โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

่่่่่ 4.1่นิเทศเพ่ือปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร 
่่่่่ 4.2่ศึกษำ่วิเครำะห์่วิจัย่เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 
๕)่รับผิดชอบกำรด ำเนินกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน่(NT) 
๖) รับผิดชอบกำรด ำเนินกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน่(RT) 
๗)่นิเทศเพ่ือปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนและกำรวัดประเมินผลระดับชั้นเรียนให้ได้มำตรฐำน

ของหลักสูตร่และกำรประเมินผลระดับสถำนศึกษำ 
๘)่รับผิดชอบนิเทศ่ติดตำม่ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียน

ในเครือข ำยสถำนศึกษำที่่๑๙่(ม วงสำมสิบ่๔) 
๙)่รับผิดชอบงำน/โครงกำรตำมนโยบำย่ดังนี้ 

           ๙.1 กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก(โรงเรียนดีใกล้บ้ำน)่ 
 ่่่่่่่่่่่่่่ ๙.๒่โรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
       ๙.๓่ปฏิบัติหน้ำที่ก ำกับ่ดูแลกำรปฏิบัติงำนของธุรกำรกลุ ม 

๙.๔่โครงกำรเด็กไทยพูดอังกฤษได้่(English For All) 
  ๑๐)่ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

๙. นางสาวอัญชลี  ไชยกาล่ต ำแหน ง่ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร่ ่ต ำแหน งเลขที่่๑๙่่ มีหน้ำทีร่ับผิดชอบและ
ปฏิบัติงำน่ดังนี ้

1)่ปฏิบัติงำนในกลุ มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
๒)่ประสำนงำน่วำงแผนกำรปฏิบัติงำน่ในกลุ มงำนให้เป็นไปตำมระเบียบ่ค ำสั่ง่และนโยบำย

ของทำงรำชกำร 
3)่ปฏิบัติกำรนิเทศ่ติดตำมและประเมินผล่โรงเรียนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี่เขต่1 จ ำนวน่๒๓8่โรงเรียน่ตำมแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ่
Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบำยส ำคัญของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและ
กระทรวงศึกษำธิกำร 

4)่รับผิดชอบ่นิเทศ่ก ำกับ่ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำต ำงประเทศ่่ โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

่่่่่ 4.1่นิเทศเพ่ือปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร 



๒๙ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

่่่่่ 4.2่ศึกษำ่วิเครำะห์่วิจัย่เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 
๕)่ก ำกับ่ติดตำมกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนผลกำรเรียนด้วยระบบ่School Mis 
๖) นิเทศเพ่ือปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนและกำรวัดประเมินผลระดับชั้นเรียนให้ได้มำตรฐำน

ของหลักสูตร่และกำรประเมินผลระดับสถำนศึกษำ 
๗)่รับผิดชอบนิเทศ่ติดตำม่ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียน

ในเครือข ำยสถำนศึกษำที่่๒๓่(เหล ำเสือโก้ก่๒) 
๘)่รับผิดชอบงำน/โครงกำรตำมนโยบำย่ดังนี้ 

           ๘.1 โครงกำรวิจัย่พัฒนำเกี่ยวกับกำรวัดผลและประเมินผลกำรศึกษำ 
 ่่่่่่่่่่่่่่ ๘.๒่รับผิดชอบกำรประเมินผลนำนำชำติ่(PISA) 
          ๘.๓ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี(ประชารัฐ)  
      ๘.๔ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลร่วมกับกลุ่มงาน ก.ต.ป.น. 
  ๙)่ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

๑๐. นางสาวสวาสฎิพร  แสนค า่ ่ต ำแหน ง่ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ่่ ต ำแหน งเลขที่่๔๕่่ ่มีหน้ำที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงำน่ดังนี ้

1)่ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ มงำนนิเทศ่ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำ่ 

2)่ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ มนิเทศ่ติดตำม่และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ่คนที่่๖่
ในกรณีที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ ม และผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทน่คนที่่1-๕ ไม อยู หรือไปรำชกำร 

๓)่ประสำนงำน่วำงแผนกำรปฏิบัติงำนในกลุ มงำนให้เป็นไปตำมระเบียบ่ค ำสั่ง่และนโยบำย
ของทำงรำชกำร 

4)่ปฏิบัติกำรนิเทศ่ติดตำมและประเมินผล่โรงเรียนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี่เขต่1 จ ำนวน่๒๓8่โรงเรียน่ตำมแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ่
Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบำยส ำคัญของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและ
กระทรวงศึกษำธิกำร 

5)่รับผิดชอบ่นิเทศ่ก ำกับ่ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนปฐมวัย่โดยมีหน้ำที่และ่่่่
ควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 

่่่่่ 5.1่นิเทศเพ่ือปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร 
่่่่่ 5.2่ศึกษำ่วิเครำะห์่วิจัย่เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 
6)่รับผิดชอบนิเทศ่ติดตำม่ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำเครือข ำย

สถำนศึกษำที่่๒,๕่(เมือง่๒,๕่) 
7)่รับผิดชอบงำน/โครงกำรตำมนโยบำย่ดังนี้   

  ่่่่่ 7.1 งำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย่กำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแนวคิด่มอนเตสซอรี่ 
8)่ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

๑๑. นางกัญญลักษณ์  ศิริวารินทร์่่ ่ต ำแหน ง่ ่ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ่่ต ำแหน งเลขที่่๓๔่่ ม่ีหนำ้ที่
รับผิดชอบและปฏบิัตงิำน่ดังนี ้

1)่ปฏิบัติหน้ำในกลุ มงำนนิเทศ่ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 



๓๐ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

๒)่ประสำนงำน่วำงแผนกำรปฏิบัติงำนในกลุ มงำนให้เป็นไปตำมระเบียบ่ค ำสั่ง่และนโยบำย
ของทำงรำชกำร่ 

3)่ปฏิบัติกำรนิเทศ่ติดตำมและประเมินผล่โรงเรียนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี่เขต่1 จ ำนวน่๒๓8่โรงเรียน่ตำมแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ่
Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบำยส ำคัญของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและ
กระทรวงศึกษำธิกำร 

4)่รับผิดชอบ่นิเทศ่ก ำกับ่ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย่่ โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 

่่่่่ 4.1่นิเทศเพ่ือปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร 
่่่่่ 4.2่ศึกษำ่วิเครำะห์่วิจัย่เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 
5)่รับผิดชอบนิเทศ่ติดตำม่ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำเครือข ำย

สถำนศึกษำท่ี่๒๑่(ม วงสำมสิบ่๖) 
6)่รับผิดชอบงำน/โครงกำรตำมนโยบำย่ดังนี้   

  ่่่่่ 6.1 โครงกำรโรงเรียนสีเขียว 
   6.2่โครงกำรนักเรียน่ป.๑่อ ำนออกเขียนได้่100% 

7)่ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๑๒. นางสาวนพวรรณ  ชุมพล ่ต ำแหน ง่ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ่่ต ำแหน งเลขที่่่ ๖๐่่ มีหน้ำทีร่ับผิดชอบ
และปฏบิัตงิำน่ดังนี ้

1)่ปฏิบัติหน้ำในกลุ มงำนนิเทศ่ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
๒)่ประสำนงำน่วำงแผนกำรปฏิบัติงำนในกลุ มงำนให้เป็นไปตำมระเบียบ่ค ำสั่ง่และ

นโยบำยของทำงรำชกำร่่ ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ 
3)่ปฏิบัติกำรนิเทศ่ติดตำมและประเมินผล่โรงเรียนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี่เขต่1 ่จ ำนวน่๒๓8่โรงเรียน่ตำมแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ่
Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบำยส ำคัญของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและ
กระทรวงศึกษำธิกำร 

4)่รับผิดชอบ่นิเทศ่ก ำกับ่ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย่่ โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 

่่่่่ 4.1่นิเทศเพ่ือปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร 
่่่่่ 4.2่ศึกษำ่วิเครำะห์่วิจัย่เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 
5)่รับผิดชอบนิเทศ่ติดตำม่ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำเครือข ำย

สถำนศึกษำท่ี่๑๒่(เข่ืองใน่๕) 
6)่รับผิดชอบงำน/โครงกำรตำมนโยบำย่ดังนี้   

  ่่่่่ 6.1 แอปพลิเคชันนิเทศกำรศึกษำออนไลน์ (Online Supervision) 
  ่่่่่ ๖.๒่ผู้รับผิดชอบงำนแนะแนวเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

่่่่่ ๖.๓่ศึกษำนิเทศกจ์ิตวิทยำ่(นักจิตวิทยำประจ ำเขตกำรศึกษำ) 
่่่่่ ๖.๔่โครงกำรนักเรียน่ป.๑่อ ำนออกเขียนได้่100% 
 6.5 กำรประเมินกำรอ ำนกำรเขียนของนักเรียน 
7)่ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 



๓๑ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

 

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

๑๓. นางธนพร  ค านวน  ต ำแหน ง่ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ่่ ต ำแหน งเลขที่่๒๐่่ มีหน้ำที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงำน่ดังนี ้

1)่ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ มงำนส งเสริมและพัฒนำสื่อ่นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
2)่ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ มนิเทศ่ติดตำม่และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ่คนที่่๗่

ในกรณีที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ มและผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทน่คนที่่1-๖  ไม อยู หรือไปรำชกำร 
3)่ประสำนงำน่วำงแผน่ก ำกับ่ดูแล่และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในกลุ มงำนให้เป็นไปตำม

ระเบียบ่ค ำสั่ง่และนโยบำยของทำงรำชกำร 
๔)่ปฏิบัติกำรนิเทศ่ติดตำมและประเมินผล่โรงเรียนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี่เขต่1 จ ำนวน่๒๓8่โรงเรียน่ตำมแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ่
Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบำยส ำคัญของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและ
กระทรวงศึกษำธิกำร 

๕)่รับผิดชอบ่นิเทศ่ก ำกับ่ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ่่
โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 

่่่่่ ๕.1่นิเทศเพ่ือปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร 
่่่่่ ๕.2่ศึกษำ่วิเครำะห์่วิจัย่เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 
๖)่รับผิดชอบนิเทศ่ติดตำม่ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำเครือข ำย

สถำนศึกษำที่่๓ (เมือง่๓)   
๗)่รับผิดชอบงำน/โครงกำรตำมนโยบำย่ดังนี้ 

๗.๑่โครงกำรพัฒนำสื่อเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
๗.๒่โครงกำรกำรศึกษำทำงไกลผ ำนดำวเทียม (DLTV) 

        ๗.๓ โครงกำรห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุด่๓่ดี  
        ๗.๔ กิจกรรมส งเสริมนิสัยรักกำรอ ำน 

๘)่ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๑๔. นายอดุลย์ศักดิ์  ศรีวิชัย่ต ำแหน ง่ศึกษำนิเทศก์่ต ำแหน งเลขที่่๒๕่่ มีหน้ำที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงำน่ดังนี้ 

1)่ปฏิบัติหน้ำที่ในกลุ มงำนส งเสริมและพัฒนำสื่อ่นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
๒)่ประสำนงำน่วำงแผนกำรปฏิบัติงำนในกลุ มงำนให้เป็นไปตำมระเบียบ่ค ำสั่ง่และนโยบำย

ของทำงรำชกำร 
3)่ปฏิบัติกำรนิเทศ่ติดตำมและประเมินผล่โรงเรียนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี่เขต่1 จ ำนวน่๒๓8่โรงเรียน่ตำมแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ่
Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบำยส ำคัญของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและ
กระทรวงศึกษำธิกำร 

4)่รับผิดชอบ่นิเทศ่ก ำกับ่ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (่คอมพิวเตอร์)่ โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 

่่่่่ 4.1่นิเทศเพ่ือปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร 
่่่่่ 4.2่ศึกษำ่วิเครำะห์่วิจัย่เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 



๓๒ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

5)่รับผิดชอบนิเทศ่ติดตำม่ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียน
ในเครือข ำยสถำนศึกษำที่่1๓่(เข่ืองใน่๖) 

6)่รับผิดชอบงำน/โครงกำรตำมนโยบำย่ดังนี้ 
่่่่่ 6.1 โครงกำรจัดท ำและพัฒนำสื่อเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
      ๖.๒่โครงกำรกำรศึกษำทำงไกลผ ำนดำวเทียม (DLTV)  

  7)่ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

๑๕. นางสาวสุวิจยา  มุลทา ่ต ำแหน ง่ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร่ต ำแหน งเลขที่่๕๘่่ มีหน้ำที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงำน่ดังนี้ 

1)่ปฏิบัติหน้ำที่ในกลุ มงำนส งเสริมและพัฒนำสื่อ่นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
๒)่ประสำนงำน่วำงแผนกำรปฏิบัติงำนในกลุ มงำนให้เป็นไปตำมระเบียบ่ค ำสั่ง่และนโยบำย

ของทำงรำชกำร 
3)่ปฏิบัติกำรนิเทศ่ติดตำมและประเมินผล่โรงเรียนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี่เขต่1 จ ำนวน่๒๓8่โรงเรียน่ตำมแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ่
Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบำยส ำคัญของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและ
กระทรวงศึกษำธิกำร 

4)่รับผิดชอบ่นิเทศ่ก ำกับ่ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (่คอมพิวเตอร์)่ โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 

่่่่่ 4.1่นิเทศเพ่ือปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร 
่่่่่ 4.2่ศึกษำ่วิเครำะห์่วิจัย่เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 
5)่รับผิดชอบนิเทศ่ติดตำม่ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียน

ในเครือข ำยสถำนศึกษำที่่๒๔่่(ดอนมดแดง่๑) และเครือข ำยสถำนศึกษำที่่๒๕่่(ดอนมดแดง่๒) 
6)่รับผิดชอบงำน/โครงกำรตำมนโยบำย่ดังนี้ 
่่่่่ 6.1 โครงกำรพัฒนำสื่อเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
     ๖.๒่โครงกำรกำรศึกษำทำงไกลผ ำนดำวเทียม (DLTV)  
่่่่่ ๖.๓่กำรจัดท ำและพัฒนำ่เว็บไซต์่กลุ มนิเทศฯ่ 
่่่่่ ๖.๔่งำนจัดกำรประชุมฯ่ของกลุ มงำนส งเสริมและพัฒนำสื่อ่นวัตกรรมและเทคโนโลยี่่ ่่ ่่ ่

ทำงกำรศึกษำ่ 
  7)่ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 1๖. นายสุเมธ   มัดธนู   ต ำแหน งศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ่่ต ำแหน งเลขที่่39่่ มีหน้ำที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงำน่ดังนี ้

1)่ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ มงำนส งเสริมพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
2)่ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ มนิเทศ่ติดตำม่และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ่คนที่่๑่

ในกรณีที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ มไม อยู หรือไปรำชกำร 
3)่ประสำนงำน่วำงแผน่ก ำกับ่ดูแล่และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในกลุ มงำนให้เป็นไปตำม

ระเบียบ่ค ำสั่ง่และนโยบำยของทำงรำชกำร                                                                                                  



๓๓ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

4)่ปฏิบัติกำรนิเทศ่ติดตำมและประเมินผล่โรงเรียนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี่เขต1 จ ำนวน่238่โรงเรียน่ตำมแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ่
Best Practice  UBON 1: 2023 Model นโยบำยส ำคัญของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและ
กระทรวงศึกษำธิกำร 

5)่รับผิดชอบ่นิเทศ่ก ำกับ่ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ มสำระกำรเรียนรู้กำร
งำนอำชีพ่่ โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้ 

5.1่นิเทศเพ่ือปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร 
5.2่ศึกษำ่วิเครำะห์่วิจัย่เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 

6)่รับผิดชอบนิเทศ่ติดตำม่ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียน
ในเครือข ำยสถำนศึกษำที่่14่(เข่ืองใน่7) 

7)่รับผิดชอบงำน/โครงกำรตำมนโยบำย่ดังนี้ 
7.1่กำรส งเสริมกำรเรียนรู้งำนอำชีพและกำรมีงำนท ำ 
7.2่งำนประสำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก  

  8)่ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

1๗. นายศิริพงษ ์ ศิริวารนิทร์  ต ำแหน ง่ ่ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ่่ ต ำแหน งเลขที่่56่่ มีหน้ำที่
รับผิดชอบ่ ่่ ่่ ่่ แ่ละปฏิบัติงำน่ดังนี้ 

1)่ปฏิบัติหน้ำที่ในกลุ มงำนส งเสริมพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
2)่ประสำนงำน่วำงแผนกำรปฏิบัติงำนในกลุ มงำนให้เป็นไปตำมระเบียบ่ค ำสั่ง่และนโยบำย

ของทำงรำชกำร 
3)่ปฏิบัติกำรนิเทศ่ติดตำมและประเมินผล่โรงเรียนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี่เขต1 จ ำนวน่๒๓8่โรงเรียน่ตำมแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ่
Best Practice   UBON 1 : 2023 Model นโยบำยส ำคัญของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
และกระทรวงศึกษำธิกำร 

4)่รับผิดชอบ่นิเทศ่ก ำกับ่ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ มสำระกำรเรียนรู้สังคม
ศึกษำ่ศำสนำและวัฒนธรรม่่ และกิจกรรมลูกเสือ่เนตรนำรี่โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้ 

4.1่นิเทศเพ่ือปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร 
4.2่ศึกษำ่วิเครำะห์่วิจัย่เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 

5)่รับผิดชอบนิเทศ่ติดตำม่ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียน
ในเครือข ำยสถำนศึกษำที่่๙่(เขือ่งใน๒) 

6)่รับผิดชอบงำน/โครงกำรตำมนโยบำย่ดังนี้ 
6.1่กำรสังเครำะห์ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและรำยงำนผลกำรประเมิน

ตนเอง่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ของสถำนศึกษำ 
6.2่กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนำรี 
6.3่โครงงำนคุณธรรม 
๖.๔่งำนกำรติดตำม่ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
๖.๕่โรงเรียนวิถีพุทธ่   

  7)่ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
 



๓๔ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 

๑๘. นายจิรวัฒน์ สว่างวงศ์  ต ำแหน ง่ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ่่ ต ำแหน งเลขที่่๕๒่่ ่มีหน้ำที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงำน่ดังนี ้

1)่ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม่ตรวจสอบ่ประเมินผลและ
นิเทศกำรศึกษำ่ท ำหน้ำที่ผู้ช วยเลขำนุกำร่ก.ต.ป.น. 

2)่ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ มนิเทศ่ติดตำม่และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ่คนที่่๒่
ในกรณีที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ ม และผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทน่คนที่่1 ไม อยู หรือไปรำชกำร 

3)่ประสำนงำน่วำงแผน่ก ำกับ่ดูแล่และประเมินผลกำรปฏิบัติศึกษำนิเทศก์่ในกลุ มงำนให้
เป็นไปตำมระเบียบ่ค ำสั่ง่และนโยบำยของทำงรำชกำร 

4)่ปฏิบัติกำรนิเทศ่ติดตำมและประเมินผล่โรงเรียนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี่เขต่1 จ ำนวน่๒๓8่โรงเรียน่ตำมแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ่
Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบำยส ำคัญของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและ
กระทรวงศึกษำธิกำร 

5)่รับผิดชอบ่นิเทศ่ก ำกับ่ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ มสำระกำรเรียนรู้สุข
ศึกษำและพลศึกษำ่โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 

่่่่่ 5.1่นิเทศเพ่ือปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร 
่่่่่ 5.2่ศึกษำ่วิเครำะห์่วิจัย่เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 
6)่รับผิดชอบนิเทศ่ติดตำม่ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียน

ในเครือข ำยสถำนศึกษำที่่22 (เหล ำเสือโก้ก่1) 
  7)่รับผิดชอบงำน/โครงกำรตำมนโยบำย่ดังนี้ 
        ๗.1 โรงเรียนดีประจ ำต ำบล  

่่่่่ ๗.๒่โรงเรียนประชำรัฐ 
        ๗.3 โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
  ่่่่่ ๗.๔่จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี่่
เขต่1 
  ่่่่่่ ๗.๕่โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ Best Practice UBON 1: 2023 Model 

8)่ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
๑๙. นางชาลินี ศรีสันต์่่ต ำแหน ง่ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ่ต ำแหน งเลขที่่๑๘่่ มีหน้ำที่

รับผิดชอบและปฏิบัติงำน่ดังนี้ 
1)่ปฏิบัติหน้ำที่ในกลุ มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม่ตรวจสอบ่ประเมินผลและ

นิเทศกำรศึกษำ ท ำหน้ำที่ผู้ช วยเลขำนุกำร่ก.ต.ป.น. 
๒)่ประสำนงำน่วำงแผนกำรปฏิบัติงำนในกลุ มงำนให้เป็นไปตำมระเบียบ่ค ำสั่ง่และนโยบำย

ของทำงรำชกำร 
3)่ปฏิบัติกำรนิเทศ่ติดตำมและประเมินผล่โรงเรียนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี่เขต่1 จ ำนวน่๒๓8่โรงเรียน่ตำมแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ่
Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบำยส ำคัญของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและ
กระทรวงศึกษำธิกำร 



๓๕ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

4)่รับผิดชอบ่นิเทศ่ก ำกับ่ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ่่
โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

่่่่่ 4.1่นิเทศเพ่ือปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร 
่่่่่ 4.2่ศึกษำ่วิเครำะห์่วิจัย่เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 
5)่รับผิดชอบนิเทศ่ติดตำม่ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำเครือข ำย

สถำนศึกษำท่ี่1๐่(เข่ืองใน่๓)่และเครือข ำยสถำนศึกษำที่่๖่(เมือง่๖) 
6)่รับผิดชอบงำน/โครงกำรตำมนโยบำย่ดังนี้ 

        6.1 โรงเรียนดีประจ ำต ำบล  
่่่่่ ๖.๒่โรงเรียนประชำรัฐ 

        6.3 โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
  ่่่่่ ๖.๔่จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี่่
เขต่1 
  ่่่่่่ ๖.๕่โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ Best Practice UBON 1: 2023 Model 
  7)่ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 

๒๐. นางฉวีวรรณ  วะรงค์   ต ำแหน ง่ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ่่ ต ำแหน งเลขที่่๕๕่่ มีหน้ำที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงำน่ดังนี ้

1)่ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ มงำนกำรศึกษำพิเศษ 
2)่ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ มนิเทศ่ติดตำม่และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ่คนที่่๔่

ในกรณีที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ ม และผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทน่คนที่่1-๓ ไม อยู หรือไปรำชกำร 
๓)่ประสำนงำน่วำงแผนกำรปฏิบัติงำนในกลุ มงำนให้เป็นไปตำมระเบียบ่ค ำสั่ง่และนโยบำย

ของทำงรำชกำร 
4)่ปฏิบัติกำรนิเทศ่ติดตำมและประเมินผล่โรงเรียนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี่เขต่1 จ ำนวน่๒๓8่โรงเรียน่ตำมแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ่
Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบำยส ำคัญของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและ
กระทรวงศึกษำธิกำร 

5)่รับผิดชอบ่นิเทศ่ก ำกับ่ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย่่ โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 

่่่่่ 5.1่นิเทศเพ่ือปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร 
่่่่่ 5.2่ศึกษำ่วิเครำะห์่วิจัย่เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 
6)่รับผิดชอบนิเทศ่ติดตำม่ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียน

ในเครือข ำยสถำนศึกษำที่่๒๐่(ม วงสำมสิบ่๕) 
7)่รับผิดชอบงำน/โครงกำรตำมนโยบำย่ดังนี้ 

        7.1 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนกำรอ ำนและกำรเขียน 
                           7.๒่กำรประเมินกำรอ ำนกำรเขียนของนักเรียน 
   7.3่โครงกำรนักเรียน่ป.๑่อ ำนออกเขียนได้่100% 
  8)่ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 



๓๖ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

๒๑. นางสาววัชรากร  ตระการไทย่ ่ต ำแหน ง่ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ่ ต่ ำแหน งเลขที่่๕๗่่ มีหน้ำที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงำน่ ด่ังนี้ 

1)่ปฏิบัติงำนในกลุ มงำนกำรศึกษำพิเศษ 
๒)่ประสำนงำน่ วำงแผนกำรปฏิบตัิงำน ใ่นกลุ มงำนใหเ้ป็นไปตำมระเบียบ่ค ำสั่ง่ และนโยบำยของทำง

รำชกำร 
  3)่ปฏิบัติกำรนิเทศ่ติดตำมและประเมินผล่โรงเรียนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี่เขต่1 จ ำนวน่๒๓8่โรงเรียน่ตำมแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ่
Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบำยส ำคัญของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและ
กระทรวงศึกษำธิกำร 

4)่รับผิดชอบ่นิเทศ่ก ำกับ่ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี่และกิจกรรมแนะแนว่โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

่่่่่ 4.1่นิเทศเพ่ือปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร 
่่่่่ 4.2่ศึกษำ่วิเครำะห์่วิจัย่เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 
5)่รับผิดชอบนิเทศ่ติดตำม่ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียน

ในเครือข ำยสถำนศึกษำที่่๔่(เมือง่๔) 
6)่รับผิดชอบงำน/โครงกำรตำมนโยบำย่ดังนี้ 

            6.1 งำนกำรพัฒนำและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
  ่่่่่่ 6.๒่โครงกำรพัฒนำและส งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ่(Coding) 
  ่่่่่่ 6.๓่โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย่ประเทศไทย่ระดับประถมศึกษำ 
  ่่่่่่ ๖.๔่โครงกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือส งเสริมทักษะกำรคิดกลุ มสำระกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

  7)่ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

ธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

๒๓. นางสาวสุปราณี  ขันเงิน  ต ำแหน ง่ พนักงำนรำชกำร  มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน่ดังนี้ 
1)่ปฏิบัติงำนสำรบรรณ่กำรรับ-ส งหนังสือรำชกำร่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบทั่วไป่่่่่

ของกลุ มนิเทศ่ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
๒)่ประสำนงำนกับกลุ มอ่ืนในส ำนักงำน/หน วยงำนและสถำนศึกษำเกี่ยวกับงำนธุรกำร 
๓)่ประชำสัมพันธ์่ข้อมูลข ำวสำรของกลุ มนิเทศ่ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
๔)่จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศของกลุ มนิเทศ่ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
๕)่ด ำเนินกำรแจ้งเวียน่ระเบียบ่กฎหมำย่น ำเสนอผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ่ส ำเนำแจ้งผู้ที่

เกี่ยวข้องในส ำนักงำนและสถำนศึกษำ 
๖)่ปฏิบัติงำนอื่น่ๆ่ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
 
 
 



๓๗ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

๒๔. นายพิชัยรัตน์  ต้นพนม  ต ำแหน ง่ ลูกจ้ำงชั่วครำว  มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน่ดังนี้ 
1)่ปฏิบัติงำนสำรบรรณ่กำรรับ-ส งหนังสือรำชกำร่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบทั่วไป่่่่่

ของกลุ มนิเทศ่ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
๒)่ประสำนงำนกับกลุ มอ่ืนในส ำนักงำน/หน วยงำนและสถำนศึกษำเกี่ยวกับงำนธุรกำร 
๓)่ประชำสัมพันธ์่ข้อมูลข ำวสำรของกลุ มนิเทศ่ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
๔)่จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศของกลุ มนิเทศ่ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
๕)่ด ำเนินกำรแจ้งเวียน่ระเบียบ่กฎหมำย่น ำเสนอผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ่ส ำเนำแจ้งผู้ที่

เกี่ยวข้องในส ำนักงำนและสถำนศึกษำ 
๖)่ปฏิบัติงำนอื่น่ๆ่ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๓๘ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

การปฏิบัติงานในหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ ปีงบประมาณ 256๔ 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
ที ่ กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ ชื่อ่–่สกุล เครือข ำยที่รับผิดชอบ กลุ มสำระ 

กำรเรียนรู้ 
ที่รับผิดชอบ 

1 ผู้อ ำนวยกำรกลุ มนิเทศ่
ติดตำม่และประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ 

นำยปรีชำ่่ทำศิริ เครือข ำยสถำนศึกษำที่่1่่่่ 
(เมือง่1) ่จ ำนวน่๖่โรงเรียน 

กำรงำนอำชีพ 
 

2 กลุ มงำนพัฒนำหลักสูตร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนและ
กระบวนกำรเรียนรู้ 

นำงชุติปภำ่่วรเดชนันทสกุล 
(หัวหน้ำกลุ มงำน) 

เครือข ำยสถำนศึกษำที่่8,๑๕่ 
(เข่ืองใน่1,๘)่ 
จ ำนวน่๑๓่โรงเรียน 

สังคมศึกษำ่
ศำสนำ 

และวัฒนธรรม 
นำงจินตนำ่่ดอกพุฒ เครือข ำยสถำนศึกษำที่่7่ 

(เมือง่7)่จ ำนวน่๙่โรงเรียน 
วิทยำศำสตร์ 
และเทคโนโลยี 

นำยปัญญำ่่ตรีเลิศพจน์กุล เครือข ำยสถำนศึกษำที่่11่ 
(เข่ืองใน 4)่จ ำนวน่๙่โรงเรียน 

คณิตศำสตร์ 

นำงสำวปิยะภรณ์่่สำริบูรณ์ เครือข ำยสถำนศึกษำที่่1๘่ 
(ม วงสำมสิบ่๓)่ 
จ ำนวน่๑๐่โรงเรียน 

คณิตศำสตร์ 

นาวสาวนุจริญ  สมชัย 
 

เครือข ำยสถำนศึกษำที่่1๗่ 
(ม วงสำมสิบ่๒)่ 
จ ำนวน่๑๔่โรงเรียน 

สุขศึกษำ 
และพลศึกษำ 

๓ กลุ มงำนวัดและ
ประเมินผลกำรศึกษำ 

นำงวิไลลักษณ์่จรูญโรจน์วิทย์
(หัวหน้ำกลุ มงำน) 

เครือข ำยสถำนศึกษำที่่16่ 
(ม วงสำมสิบ่1)่ 
จ ำนวน่๑๑่โรงเรียน 

ปฐมวัย 

นำงสำววรำพร่่ดำรำศำสตร์ เครือข ำยสถำนศึกษำที่่19่ 
(ม วงสำมสิบ่4)่่่่่่ 
จ ำนวน่๙่โรงเรียน 

ภำษำต ำงประเทศ 

  นำงสำวอัญชลี่่ไชยกำล เครือข ำยสถำนศึกษำที่่2๓่่ 
(เหล ำเสือโก้ก ๒) 
จ ำนวน่๑๑่โรงเรียน 

ภำษำต ำงประเทศ 

๔ กลุ มงำนนิเทศ่ติดตำม
และประเมินผล 
ระบบบริหำรและ 
กำรจัดกำรศึกษำ 

นำงสำวสวำสฎิพร่แสนค ำ 
(หัวหน้ำกลุ มงำน) 

เครือข ำยสถำนศึกษำที่่๒,๕ 
(เมือง่2,๕)่จ ำนวน่๑๒่โรงเรียน 

ปฐมวัย 

นำงกัญญลักษณ์่ศิริวำรินทร์ เครือข ำยสถำนศึกษำที่่21่่่่่่ 
(ม วงสำมสิบ่6)่่่่ 
จ ำนวน่๑๓่โรงเรียน 

ภำษำไทย 

นำงสำวนพวรรณ่่ชุมพล เครือข ำยสถำนศึกษำที่่12่ 
(เข่ืองใน 5)่จ ำนวน่๘่โรงเรียน 

ภำษำไทย 



๓๙ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

 
ที ่ กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ ชื่อ่–่สกุล เครือข ำยที่รับผิดชอบ กลุ มสำระ 

กำรเรียนรู้ 
ที่รับผิดชอบ 

๕ กลุ มงำนส งเสริมและพัฒนำ
สื่อ่นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ทำงกำรศึกษำ 

นำงธนพร่่ค ำนวน 
(หัวหน้ำกลุ มงำน) 

เครือข ำยสถำนศึกษำที่่3่่่่่่ 
(เมือง่๓) จ ำนวน่๑๑่โรงเรียน 

ศิลปะ 

นำยอดุลศักดิ์่่ศรีวิชัย ่เครือข ำยสถำนศึกษำที่่13่่ 
(เข่ืองใน่6) จ ำนวน่๑๔่โรงเรียน 

วิทยำศำสตร์ 
และเทคโนโลยี 

นำงสำวสุวิจยำ่่มุลทำ เครือข ำยสถำนศึกษำที่่่2๔่่ 
(ดอนมดแดง่๑)่ 
จ ำนวน่๘่โรงเรียน 
เครือข ำยสถำนศึกษำที่่๒๕่่ 
(ดอนมดแดง่2)่ 
จ ำนวน่๙่่โรงเรียน 

วิทยำศำสตร์ 
และเทคโนโลยี 

๖ กลุ มงำนส งเสริมพัฒนำ 
ระบบประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 

นำยสุเมธ่่มัดธนู 
(หัวหน้ำกลุ มงำน) 

เครือข ำยสถำนศึกษำที่่14่ 
(เข่ืองใน่7)่จ ำนวน่๑๒่โรงเรียน 

กำรงำนอำชีพ 
 

นำยศิริพงษ์่่ศิริวำรินทร์ เครือข ำยสถำนศึกษำที่่่๙่่ 
(เข่ืองใน่2)่จ ำนวน่๙่่โรงเรยีน 

สังคมศึกษำฯ 
กิจกรรมลูกเสือ 

๗ กลุ มงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรติดตำม่
ตรวจสอบ่ประเมินผลและ
นิเทศกำรศึกษำ 

นำยจิรวัฒน์่่สว ำงวงศ ์
(หัวหน้ำกลุ มงำน) 

เครือข ำยสถำนศึกษำที่่22่่ 
(เหล ำเสือโก้ก 1)่่่ 
จ ำนวน่๑๔่โรงเรียน 

สุขศึกษำ 
และพลศึกษำ 

นำงชำลินี่่ศรีสันต์ เครือข ำยสถำนศึกษำที่่10่่ 
(เข่ืองใน 3)่จ ำนวน่๙่โรงเรียน 
เครือข ำยสถำนศึกษำที่่6่ 
(เมือง่6) จ ำนวน่๙่โรงเรียน 

ศิลปะ 

๘ 
 

กลุ มงำนกำรศึกษำพิเศษ 
 

นำงฉวีวรรณ่่วะรงค์ 
(หัวหน้ำกลุ มงำน) 

เครือข ำยสถำนศึกษำที่่20่ 
(ม วงสำมสิบ่5)่่่่ 
จ ำนวน่๑๑่โรงเรียน 

ภำษำไทย 

นำงสำววชัรำกร่ตระกำรไทย เครือข ำยสถำนศึกษำที่่4่ 
(เมือง่4) ่จ ำนวน่๘่โรงเรียน 

วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

กิจกรรมแนะแนว 
 
หมำยเหตุ่ปรับปรุงข้อมูล่ณ่วันที่่๒๐่กรกฎำคม่๒๕๖๔ 
 




