
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำนำ 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมนิผลการจัดการศกึษา สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นกลุ่ม
ที่ดำเนินการเกี่ยวกับ กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึกษา การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส่งเสริม พัฒนา สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศกึษา งาน เลขานุการคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา และร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่น                     
ที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานให้กับ ศึกษานิเทศก์ทุกคน                           
ได้ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  

เอกสารคู่มือขั้นตอนการปฏิบัตงิานฉบบันี้ เป็นการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบของ                         
นางวิไลลักษณ์  จรูญโรจน์วิทย์  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  
รับผิดชอบงานกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา และงานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ซึ่งได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการ 
ปฏิบัติงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะมีประโยชน์และเป็นแนวทางในการดำเนินงาน
สำหรับผู้ปฏิบัติงานต่อไป 
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ตอนที่ 1 
 

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ 

 
1. งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่ง 

ศึกษานิเทศก์ทุกคน ในสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพือ่ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้
มาตรฐาน ดังนี้ 

1.1 งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัด
กระบวนการ เรียนรู้ มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
พัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                  
ได้อย่างมีคุณภาพ 

1.2 การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพ่ือจัดทาเป็นเอกสาร คู่มือและสื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานและ เผยแพร่ให้ครูได้ใชใ้นการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

1.3 การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สื่อ
นวัตกรรมและ เทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐาน
และการประกันคุณภาพ  การศึกษา เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและผู้สนใจทั่วไป 

1.4 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการ                     
วางแผนการนิเทศ และการพัฒนางานวิชาการ 

1.5 ปฏิบัติงานอืน่ๆ ที่ผู้บังคบับัญชามอบหมาย 

2. งานตามขอบข่ายภารกจิของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศกึษา  
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นกลุ่มงานที่ดาเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษา
เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ในการบริหาร และจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
มาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียน ทั้งระบบ นอกระบบ และ                   
ตามอัธยาศัยเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา  โดยปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษาเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน 
ศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการและวิเคราะห์ วิจัย ติดตามตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือพัฒนา       
การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยให้มีความรู้ ความ เข้าใจในหลักการนิเทศการศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัด 



การประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือครูและผู้เรียน                 
ในระดับสูง มีความสามารถในการวาง แผนการนิเทศการศึกษา งานวิชาการ งานติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา และจัดทารายงานโดยแสดงให้เห็นว่ามีการวิจัย                       
และพัฒนา สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือนาผลไปใช้ในการพัฒนาการ นิเทศการศึกษา มีการ
เผยแพร่อย่างกว้างขวาง มีการถ่ายทอดและได้รับการยอมรับและมีการพัฒนาตน และพัฒนา
วิชาชีพ มีเทคนิคชั้นสูงในการนิ เทศอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถพัฒนา 
นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเป็นแบบอย่างแก่วิชาชีพส่งผลให้ครูและบุคลากรในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3. ภารกิจ สำระความรู้ และ ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
      1. การนิเทศการศึกษา ได้แก่ หลกัการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและกระบวนการ
นิเทศ กลยุทธ์การนิเทศการศึกษาใน  เรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา                   
การสร้างทักษะในการนิเทศ การใช้กลยุทธ์ในการนิเทศ การนานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการ
นิเทศ การควบคุมและการประเมินเพ่ือ  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศภายใน                    
โดยสามารถวิเคราะห์  วิจัย ส่งเสริมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ พัฒนาระบบการนิเทศภายใน
สถานศึกษาได้ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการ เรียนรู้การสอนและ
การบริหารจัดการการศึกษา ประสาน สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศ การศึกษา
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่างหลากหลายด้านความเป็นกัลยาณมิตร 
  2. นโยบายและการวางแผนการศึกษา ได้แก่ ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริบททาง
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาติและระดับ
ต่างๆ การ วิเคราะห์และกำหนดนโยบายการศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ
พัฒนาและประเมิน  นโยบายการศึกษา โดย สามารถให้คาแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับ                        
การวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพ่ือ จัดทำนโยบาย แผนและการติดตามประเมินผล                 
ด้านการศึกษา ให้คำแนะนาปรึกษาเกี่ยวกับการกำหนด นโยบายและการวางแผนดำเนินงาน
และการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ให้คำแนะนาปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่มุ่งให้เกิดผลดี  คุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

3. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร การสร้างหลักสูตร 
สถานศึกษา หลักการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา การวัดและ                              
การประเมินผล การจัดการศึกษาพิเศษโดยสามารถให้คำแนะนำ คำปรึกษา เกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา สาธิตแนะนำครูให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน ประเมินหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ 

2 



4. การประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพ
การศึกษา มาตรฐานคุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
สถานศึกษา สามารถศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดทำมาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะและ การวางระบบการจัดทารายงานผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ พร้อมรับการประเมิน
ภายนอก 

5. การบริหารจัดการการศึกษา ได้แก่ หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา 
หลักการ บริหารจัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดยสามารถให้คำปรึกษาแนะนาการจัดการศึกษา                 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของการศึกษานิเทศก์ การบริหารจัดการสถานศึกษาไปสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน 

6. การวิจัยทางการศึกษา ได้แก่ ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การนำผลการวิจัย
ไปใช้ โดยสามารถให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการนำกระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหา
และพัฒนาการเรียนการสอน การสอนให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการนำผลการวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนดำเนินการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการเรียนรู้และ
การจัดการศึกษา  

7. กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ การเขียน
รายงาน บทความ ผลงาน ผลการ ศึกษา ค้นคว้า ฯลฯ การวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิชาการ 
อย่างสร้างสรรค์โดยสามารถเขียนเอกสารทางวิชาการประเภทต่างๆ แนะนำและให้คำปรึกษา
การเขียนเอกสารทางวิชาการแก่คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา นำเสนอความรู้ แนวคิด 
ทฤษฎ ีด้วยวิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสมต่อการเรียนรู้ 

8. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อนิเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมัลติมีเดียแบบ ปฏิสัมพันธ์ ส านักงานอัตโนมัติ โดย
สามารถใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาตนและการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม                   
ใหค้ำปรึกษา แนะนำ การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา 

9. คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับศึกษานิเทศก์ ได้แก่ คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับ 
ศึกษานิเทศก์จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance) โดยปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์  มีหลักธรรมในการ
นเิทศและ ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี 
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➢ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
➢ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
➢ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพฒันาหลักสูตรและ 

กระบวนการเรียนรู ้
 

➢ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
➢ งานส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
➢ งานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
➢ งานทดสอบทางการศึกษา 

 

➢ งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
➢ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา 
 

➢ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
➢ งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา 

สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชมุชน 
➢ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและ 

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
➢ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยัการพัฒนาระบบบริหารและ 

การจัดการศึกษา 

➢ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
➢ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
➢ งานส่งเสริมและประสานงานการประกนัคุณภาพภายในและภายนอก

สถานศึกษา 
➢ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยัมาตรฐานและการประกัน 

คุณภาพการศึกษา 

➢ งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
➢ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 

การศึกษา 
➢ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 

การศึกษา 

➢ การศึกษาพิเศษและผู้มีความสามารถพิเศษ 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา 

 

กลุ่มงานวดัและประเมินผล 
การศึกษา 

  

 

กลุ่มงานพฒันาหลกัสูตรการศึกษา

ขัน้พื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาส่ือ

นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

ทางการศึกษา 

 

งานธรุการ 

 

กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผล

ระบบบริหารและการจดัการศึกษา 

         

 

กลุ่มงานส่งเสริมพฒันาระบบการประกนั

คณุภาพการศึกษา 

 

 
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ 

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  

และนิเทศการศึกษา 
กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
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ตอนที่ 2 
 

ขอบข่ายภารกิจ 
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
1. งานส่งเสริมการวดัและประเมินผลการศกึษา 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัต ิ
 1. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และ
ประเมินผลการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิ ธีการที่หลากหลายในการวัดและ
ประเมินผลในสถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
 3. ศึกษา วิเคราะห์   รูปแบบ  วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและ
ประเมินผลในสถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
 4. จัดทำคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
   ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
 1. ครูและผู้เกี่ยวข้องมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียน  
ทั้งการวัดผลการศึกษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

กลุ่มงานวดัและ
ประเมินผล 
การศึกษา 

งานส่งเสรมิการวดัและประเมนิผลการศกึษา 

งานตดิตาม  ตรวจสอบ และประเมนิผลการวดัและ

ประเมนิผลการศกึษา 

งานทดสอบทางการศกึษา 

งานส่งเสรมิและพฒันาเครื่องมอืวดัและประเมนิผล

การศกึษา 



 2. การวดัผลและประเมินผลสอดคล้องตามแนวทางการจดัการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ และตามสาระการเรียนรู้
ของหลกัสูตรสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 
 3. ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล และนำผล
การวัดและประเมินผลไปพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540 
 
2. งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
    ขัน้ตอนและแนวการปฏิบัติ 
 1. รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 2. ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดทำแล้ว คัดเลือกให้ 
เหมาะสมกับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ 
ครอบคลุมด้านต่อไปนี้ 
  3.1 เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
  3.2 เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  3.3 เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
  3.4 เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  3.5 เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ 
และการเขียนสื่อความ 
 4. บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 
 ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
 มีคลังเครื่องมือวัดและประเมินผลระดบัเขตพื้นที่การศกึษาที่สอดคลอ้งกบัความ
ต้องการของสถานศึกษา 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 
3. งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  1.  ศึกษา  วิเคราะห์  แนวทาง  ในการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
  2. ดำเนินการ  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
  3. จัดทำรายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
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  4. เผยแพร่ผล  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
 ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
 สถานศึกษามีการวัดผลและประเมินผลการศึกษาที่ถูกต้อง และมีคุณภาพ 
     กฎหมาย ระเบียบ และ เอกสาร ที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 
4. งานทดสอบทางการศึกษา 
    ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 1. ศึกษา วิเคราะห์  วิจัย  เกี่ยวกับระบบ วิธีการ  เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
 2. วางแผนการทดสอบทางการศึกษา  ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ     
ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3.  กำหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามที่กระทรวง 
ศึกษาธิการและสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติกำหนด 
 4.  ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
 5. ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถ 
ให้กับนักเรียน 
 6. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา 
 7. จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
 มีคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา และมี 
ข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 2.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540 
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ประเภทเอกสาร  :  คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน 

ชื่อเอกสาร  : งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ  

                           และประเมินเกีย่วกับการวดัผลและประเมินผล  

                           การเรียนรูร้ะดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชือ่งาน (กระบวนงาน) 

      งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 

2. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้การปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา                     
มีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย บรรลุผลตามภารกิจขององค์กร  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 2.1 เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน กลุ่มนเิทศ ตดิตาม และประเมนิผลการจัด
การศกึษาให้มปีระสทิธิภาพและสามารถดำเนนิการบรรลุผลตามเป้าหมาย 
     2.2  เพื่อใช้เปน็แนวทางในการดำเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ตดิตาม ตรวจสอบ 
และประเมินเกี่ยวกับการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชัน้เรียนและสถานศกึษา 

3. ขอบเขตของงาน 

        เปน็แนวทางสำหรบัการปฏิบตัิงานและดำเนนิการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ตดิตาม 
ตรวจสอบ และประเมนิเกี่ยวกับการวัดผลและประเมนิระดบัชั้นเรียนและสถานศึกษา 

4. คำจำกดัความ 

 การวัดและประเมินผล (Assessment) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ร่องรอย หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสำเร็จทางการเรียน
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา และ
เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สามารถจัดให้มีขึ้นทั้งระดับชั้นเรียน 
ระดับสถานศึกษา   

 การประเมินระดับชั้นเรียน (Classroom Assessment) หมายถึง  การวัดผลและ
ประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้  ผู้สอนดำเนินการเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและตัดสินผล
การเรียนในรายวิชา/กิจกรรมที่ตนสอน  ในการประเมินเพื่อการพัฒนา  ผู้สอนประเมินผลการ
เรียนรู้ตามตัวชี้วัดที่กำหนดเป็นเป้าหมายในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อดูว่า
บรรลุตัวชี้วัดหรือมีแนวโน้มว่าจะบรรลุตัวชี้วัดเพียงใด  แล้วแก้ ไขข้อบกพร่องเป็นระยะ ๆ 
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อย่างต่อเนื่อง เน้นการประเมินตามสภาพจริง โดยใช้วิธีการที่หลากหลายและมีการประเมิน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป 

 การประเมินระดับสถานศึกษา (School Assessment) หมายถึง การตรวจสอบผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การอนุมัติผลการเรียน การตัดสินการเลื่อนชั้นเรียน 
และเป็นการประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่  ผู้เรียนมีสิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาในด้านใด รวมทั้ง
สามารถนำผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษาเปรยีบเทียบกบัเกณฑ์ระดบัชาติและระดบัเขต
พ้ืนที่การศึกษา ผลการประเมินระดบัสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุง
นโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพ่ือการจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และ
การรายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และชุมชน 

  การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) หมายถึง การวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้จากการที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติงาน ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงการนำความรู้
และทักษะที่เรียนไปใช้ในสภาพและสถานการณ์จริง  หรือเชื่อมโยงใกล้เคยีงกับสถานการณ์จริง
มากที่สุด  การประเมินตามสภาพจริงมักมีการกำหนดชิ้นงานหรือภาระงานให้ผู้เรียนปฏิบัติ 
และมีการใช้เครื่องมือการวัดและประเมินผลที่มีเกณฑ์พร้อมคำอธิบายคุณภาพงานตามเกณฑ์
ไว้อยา่งชัดเจน 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

                วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผลระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 

1. ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ของสถานศึกษารวมทั้งแนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร และการเทียบ
โอนผลการเรียน 

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษามี 
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ความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติ วิธีการวัดผลและประเมินผล ตลอดจนความเข้าใจในเทคนิค 
วิธีการวัดผลและประเมินรูปแบบต่าง ๆ โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง 

4. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างเครื่องมือที่เป็นมาตรฐาน ในการวัดและ
ประเมินผลการเรยีนรู ้และจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบส่งเสริม สนับสนุน
การดำเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ แก่บุคลากรทั้ง
ระดับสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา เกี่ยวกับการวัดประเมินผลการศึกษา การจัดทำเอกสาร
หลักฐาน ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการประเมินคุณภาพผู้เรียน
ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษาตามหลักสูตรระดับสถานศึกษาและนำผลการประเมินคุณภาพ
ไปใช้ในการพัฒนา 

6.นิเทศ ติดตาม และให้คำปรึกษาให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร
ในสถานศึกษาดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการจัดทำเอกสารหลักฐาน
การศึกษา 

7.สรุปรายงานผลการดำเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับ                          
ชั้นเรียนและสถานศึกษาเพ่ือนำผลมาใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา  และ
เผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพ 
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ประเมินคณุภาพผูเ้รยีน 

 

6. Flow Chart การวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการ
วัดผลและประเมนิผลการเรียนรู้ ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 
 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

7.  เครื่องมือ 

          7.1  แบบสำรวจข้อมูล 
  7.2  ข้อมูลสารสนเทศ  เครือ่งมือทดสอบ เอกสารหลักฐานการศกึษา 
 7.3  แบบรายงานผล 

8. เอกสาร/ หลกัฐานอ้างองิ  

                     8.1 คู่มือการดำเนนิงานการวดัผล และประเมนิผลการศึกษา 
   8.2 คู่มือการวัดผล และเทยีบโอนผลการศึกษาในทกุระดับ 
                     8.3 แบบพิมพ์ เอกสาร หลกัฐานตา่ง ๆที่เกี่ยวข้อง 

ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร 

 

 

ไม่ 

ส่งเสริมให้สถานศึกษาสร้างเครื่องมือการวัดผลและประเมนิผลที่มีคุณภาพ 

 

 

ปรับปรุง 

 

 
มี 

นิเทศติดตาม ตรวจสอบเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ตามหลักสูตรและการจัดทำเอกสารหลักฐาน 

 

 

ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตัิการวัดและประเมินผล          

ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมคีวามรู้ความสามารถเกีย่วกับการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู ้

 

 

 รายงานการดำเนินงานการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรและเผยแพร่                                                                                                                                         
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ประเภทเอกสาร  :   คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน 

ชื่อเอกสาร            :        งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินเกี่ยวกับการวดัผลและประเมินผล 

การศกึษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 

 งานวิจัย พัฒนา สง่เสรมิ ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวดัผลและประเมนิผล
การศกึษาระดบัเขตพื้นที่การศึกษา 

2. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีประสิทธิภาพ 
สามารถดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย บรรลุผลตามภารกิจขององค์กร สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  1. เพื่อพัฒนาระบบการปฏบิัติงานของ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดั
การศกึษาให้มปีระสทิธิภาพและสามารถดำเนนิการบรรลุผลตามเป้าหมาย 
  2. เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการดำเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินเกี่ยวกับการวดัผลและประเมนิผลการศึกษา 

3. ขอบเขตของงาน 

        เปน็แนวทางสำหรบัการปฏิบตัิงานและดำเนนิการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ตดิตาม ตรวจสอบ 
และประเมินเกี่ยวกับการวดัผลและประเมินผลระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4. คำจำกัดความ 

  การวัดและประเมินผล (Assessment) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ร่องรอย หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา และเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ   

  การประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (Local Assessment)  หมายถึง  การวัดผล
และประเมินผลที่ดำเนนิการโดยเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่ละแห่ง และใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  ตามภาระความรับผิดชอบ  สามารถดำเนินการโดยประเมินคุณภาพ
ของผู้เรียนด้วยวิธีการและเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานซึ่งจัดทำและดำเนินการโดยเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ
ด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  นอกจากนี้ยังสามารถดำเนินการได้                    
ด้วยการตรวจสอบข้อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีการรายงานผล
แก่สถานศึกษาและชุมชนได้รับทราบ ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบว่าสถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถจัดการเรียน 
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การสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดหรือไม่ เพียงใด และมีข้อบกพร่อง
ใดที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกบัการวัดผลและประเมินระดับ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

1. ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับ 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. ประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรใน 
สถานศึกษาเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4. จัดทำเครื่องมือและคลังข้อสอบที่เป็นมาตรฐานสำหรับใช้ประเมินคุณภาพผู้เรียน
ระดับ  เขตพ้ืนที่การศึกษา 

5. นิเทศติดตามการดำเนินการประเมินคุณภาพของผู้เรียนของสถานศึกษาในสังกัด                    
ในรูปแบบของคณะกรรมการ 

6. ดำเนินการประเมินผลคุณภาพนักเรียนและนำผลไปวิจัย พัฒนา และประเมินผลการ
ดำเนินงานด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือนำผลมาใช้ในการ
วางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา 

7.  สรุป รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อหน่วยงาน                    
ต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อสถานศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษานำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

8. นำผลการวิจัย การประเมินคุณภาพผู้ เรียนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามาใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

ประเมินคณุภาพผูเ้รยีน 

 

นำผลการวิจัยการประเมินคณุภาพผู้เรียนเป็นข้อมูลสำหรับ 

การวางแผนยกระดับคณุภาพการจัดการศึกษา 

 
 

6. Flow Chart งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผลการศกึษาระดับเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา 
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วิเคราะห์/วิจยั 

 

 

นิเทศติดตามการดำเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูต้ามหลกัสูตร 

 

 

ไม่มี 

ปรบัปรุง 

 

 

ไม่มี 

มี 

มี 

สรุปรายงานและเผยแพร่ ผู้เกี่ยวขอ้ง 

ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตัิการวัดผล
และประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

 

ประสานความร่วมมือระหว่างสำนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรยีนรู ้

 

 

จัดทำเครื่องมือและสร้างคลังข้อสอบมาตรฐานการวัดผลและประเมนิผลการเรยีนรู้ในระดับระดับเขตพ้ืนที่ 

 

 

 



 

7.  เครื่องมอื 

  1. แบบตดิตามตรวจสอบ 
  2. เครื่องมือวัดผลและประเมินผล 
  3. แบบรายงานผล 

8. เอกสาร/ หลกัฐานอ้างองิ  

  1. แบบวิเคราะหแ์นวทางการตรวจสอบ 
  2. คู่มือในการปฏบิัตงิานกิจกรรม ตดิตาม ตรวจสอบ 
  3. เอกสาร รายงานผลการประเมนิ ติดตาม ตรวจสอบ 
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ประเภทเอกสาร  :   คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน 

ชื่อเอกสาร  :  งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ตดิตาม      

                         ตรวจสอบและประเมินเกีย่วกับการวดัผล   

 และประเมินผลการศึกษาระดับชาต ิ
 

 

 

 

 

 

 



1. ชือ่งาน (กระบวนงาน) 

      งานวิจัย พัฒนา สง่เสรมิ ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิเกี่ยวกบัการวดัผลและ
ประเมินผลการศึกษาระดบัชาต ิ

2. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย บรรลุผลตามภารกิจขององค์กร  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์ดังนี้ 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพและสามารถดำเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย 
      2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการวจิัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

3. ขอบเขตของงาน 

        เปน็แนวทางสำหรบัการปฏิบตัิงานและดำเนนิการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ตดิตาม 
ตรวจสอบ และประเมนิเกี่ยวกับการวัดผลและประเมนิผลการศกึษาระดบัชาต ิ

4. คำจำกัดความ 

       การวัดและประเมินผล (Assessment) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ร่องรอย หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสำเร็จทางการเรียนของ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา และเรียนรู้อย่าง
เต็มศักยภาพ   

      การประเมินระดับชาต ิ(National Tests)  หมายถึง  การวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ท่ีดำเนินการโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  ซึ่งสถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุก
คนที่เรียนในระดับชั้นสำคัญ (Key Stages) ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียง
คุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพ่ือนำไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  
ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ   
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

วิจัย พัฒนา สง่เสรมิ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษาระดบัชาต ิ

1. ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินคุณภาพผู้เรียน
ระดับชาติ 

2. ประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ เช่น สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (สทศ.) สำนักทดสอบทางการศึกษา 

3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรใน
สถานศึกษาเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ 

4. ดำเนินการประเมินคุณภาพของผู้เรียนตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือสำนักทดสอบทางการศึกษากำหนด 

5. รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติต่อหน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ต่อสถานศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษานำไปใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

6. นำผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน 
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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6. Flow Chart วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินเกีย่วกบัการวดัผลและ
ประเมินผลการศกึษาระดับชาต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

   

  

 

7.  เครื่องมือ 
  7.1 แบบติดตามตรวจสอบ 
  7.2 เครื่องมือวดัและประเมนิผล 
  7.3 แบบรายงานผล 

8. เอกสาร/ หลกัฐานอ้างองิ  
  8.1 แบบวิเคราะห์แนวทางการตรวจสอบ 
  8.2 คู่มือในการปฏิบตัิงานกจิกรรม ตดิตาม ตรวจสอบ 
  8.3 เอกสาร รายงานผลการประเมิน ตดิตาม ตรวจสอบ 
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ประสานความร่วมมอืและส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ประสานหนว่ยงาน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

 

 

วิเคราะหผ์ลการประเมินคุณภาพ 

ดำเนินการวดัและประเมินผล 

 

 
ตรวจสอบผลการประเมินผล 

 

 

สรุปรายงานและเผยแพร่ต่อสถานศึกษา 

นำผลการประเมินคณุภาพผู้เรียนเป็นข้อมูลสำหรับการวางแผน เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ระดับสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา 

 

ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตัิการวัดผลและประเมินผล
การศึกษาระดับชาติจดัทำแผนรองรับการประเมินระดับชาต ิ
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ตอนที่ 3 
 

ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย 
 

1. งานกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ 

สาระการเรียนรู้ หมายถึง องค์ความรู้ ทักษะและค่านิยมที่ผู้เรียนควรเรียนรู้ เพื่อจะช่วย
นำพาให้ บรรลุคุณภาพตามเป้าหมายที่กาหนด กลุ่มสาระการเรียนรู้ หมายถึง กลุ่มขององค์
ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่ กาหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
ตามศาสตร์ต่างๆ โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดแบ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็น 10 
กลุ่ม ได้แก่  

1. ภาษาต่างประเทศ  
2. คณิตศาสตร์  
3. วิทยาศาสตร ์ 
4. สังคม ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
5. สุขศึกษาและพลศกึษา  
6. ศิลปะ  
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
8. ภาษาต่างประเทศ  
9. การศกึษาปฐมวัย 
10. การศึกษาพิเศษ 

มาตรฐานการเรียนรู้ (Content standards/Academic standards/Learning standards) 
หมายถึง คุณภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนเป็นสิ่งที่ผู้ เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้เมื่อจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะทีร่ะบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้
ถือเป็นสิ่งจำเป็นสาหรับผู้เรียนทุกคน ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาทั้งระดับชาติ เขต
พ้ืนที่การศึกษาและ สถานศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้บรรลุคุณภาพตามที่มาตรฐานกาหนด มาตรฐานการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานถือเป็นเครื่องมือ
สำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัยและใช้สาหรับผู้เรียนทุกคนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวคิดดังกล่าวอยู่บนฐานความเชื่อ ที่ว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาอย่าง
มีคุณภาพเท่าเทียมกันได้ ตัวชี้วัด (Indicators) หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ ซึ่ง
สะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด มีลักษณะเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรมในการ
นำไปใช้ในการกาหนดเนื้อหา การเรียนการสอน และเป็นเกณฑ ์สำคัญสาหรับการวัดและ 



ประเมินผลเพ่ือตรวจสอบคณุภาพผู้เรียน โดยทั่วไปจะมีการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการตรวจสอบ
ผู้เรียนเป็นระยะๆ ในการพัฒนาไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ การกาหนดตัวชี้วัดดังกล่าวนั้น ในระบบ
การศึกษาบางแห่งอาจกาหนดไว้เป็นช่วงๆ ทุก 3-4 ปี แต่บางแห่งอาจกาหนดทุกระดับชั้น ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับบริบทการศึกษาแต่ละแห่ง (สำนักวิชาการและ มาตรฐานการศึกษา, 
2553)  

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิ เทศก์ต้องปฏิบัติ เพ่ือพัฒนางาน
สถานศึกษาหรือครูผู้สอนในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่กาหนดไว้ใน
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่างๆ 
 
นางวิไลลักษณ์  จรูญโรจน์วิทย์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ โดยมีหน้าที่รบัผิดชอบ 
ดังนี ้ 

1. นิเทศเพื่อปรับปรงุการเรยีนการสอนใหไ้ดม้าตรฐานของหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย  
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพือ่พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 
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ประเภทเอกสาร  :   คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน 

ชื่อเอกสาร   :  งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา 

    หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 

   ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

2. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อพัฒนาระบบการปฏบิัติงานของกลุม่งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้
พ้ืนฐานและกระบวนการเรยีนรู้ กลุม่นเิทศ ตดิตาม และประเมนิผลการจัดการศกึษาให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถดำเนินการบรรลุผลตามเปา้หมาย 
 2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการประสาน ส่งเสรมิ สนบัสนนุ และพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  

3. ขอบเขตของงาน 

 เป็นแนวทางสำหรับกลุม่นิเทศ ตดิตาม และประเมนิผลการจดัการศึกษาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

4. คำจำกัดความ 

     การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education) หมายถึง การศึกษาที่มุ่งอบรม
เลี้ยงดูเด็กก่อนการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือเตรียมเด็กให้มีความพร้อมทุกด้านในการที่จะเข้ารับ
การศึกษาต่อไป  การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาอาจจัดเป็นสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์เด็ก
ปฐมวัยโรงเรียนอนุบาล  ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหรือมัสยิด หรือจัดเป็นชั้นเด็กเล็กในโรงเรียน
ประถมศึกษา 

              กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น (Local Curriculum Framework) หมายถึง กรอบ
ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในแต่ละท้องถิ่น  ซึ่งจัดทำโดยเขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบในระดับท้องถิ่น  มีองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ เป้าหมายและจุดเน้นในการ
พัฒนาผู้เรียนในท้องถิ่น  สาระ การเรียนรู้ท้องถิ่น  และการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับท้องถิ่น  
สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่นั้น ๆ จะใช้ข้อมูลในกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษา  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคณุภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ้ และเป็นสมาชิกท่ีดี
ของสังคม มีความรักและหวงแหนมรดกทางสังคม  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา  การ
แก้ปัญหาการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพในชุมชน 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ปฐมวัย รวมทั้งศึกษาศึกษาสภาพปัญหา บริบททางสังคม และความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน 
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ให้
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ด้วยกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วม 
และนำไปใช้จัดประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนทุกด้านอย่างสมดุล 

4. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษา และชุมชนอย่างสม่ำเสมอเพ่ือร่วมมือช่วยเหลือกันในการพัฒนา และใช้หลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย 

5. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ที่จัดการศึกษาปฐมวัย เช่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมการศาสนา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น 

6. นิเทศ กำกับ ติดตาม ใหค้ำแนะนำ ช่วยเหลือผู้บริหารสถานศกึษาและครผูู้สอน
เพื่อให้เกิดการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ 

7. ตรวจสอบ และประเมนิคณุภาพหลักสูตร 

8. สรุปรายงาน และเผยแพร่ผลการใช้/การพัฒนาหลักสตูร 
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6. Flow Chart การปฏิบัตงิาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีคุณภาพ 

ไมม่ีคณุภาพ 
ปรับปรุง/พัฒนา/วิจยั 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 

จัดทำหลักสูตร เผยแพร่ และพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นท้องถิ่น 

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 

 

ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 
โรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการใช้หลักสูตร 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ 

ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพหลักสูตร 

นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ แนะนำสถานศึกษาในการใช้หลักสูตร 

สรุปรายงานผล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
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7.  แบบฟอร์มที่ใช ้

           สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา กำหนดตามความเหมาะสม 

8. เอกสารอ้างอิง  

1. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2545 และ  
   (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2553 
2. หลักสตูรการศกึษาปฐมวยั พุทธศักราช 2560 
3. คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
4. พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พุทธศักราช 2562 
5. มาตรฐานสถานพัฒนาเดก็ปฐมวัยแห่งชาต ิ 
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2. งานกลุ่มเครือขา่ยสถานศึกษา  

         ภาคีเครือข่าย หมายถึง กลุ่มบุคคล องค์กรที่มีเป้าหมายร่วมกัน มารวมตัวกันด้วยความ
สมัครใจ เพ่ือทากิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย (ร่วมคิด / วางแผน ร่วมทา ร่วมประเมินผล) โดยมี
ความสัมพันธ์ แนวราบ มีความเสมอภาค และเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง งานกลุ่มเครือข่าย
สถานศึกษา เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพื่อพัฒนางานของ สถานศึกษาในรูปของภาคี
เครือข่าย ในการทางานร่วมกันกับกลุ่มสถานศึกษาในลักษณะของเครือข่ายใน ด้าน การประสานงาน 
(Coordination) ความร่วมมือ (Cooperation) การทางานร่วมกัน (Collaboration) และการมี                       
ส่วนร่วม (Participation) ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
ครอบคลุม 4 ภาระงาน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน งบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารงานทั่วไป  
 
นางวิไลลักษณ์  จรูญโรจน์วิทย ์ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
                                       มีหน้าที่รบัผิดชอบและปฏิบัติงาน ดงันี้  
      นิเทศตดิตามการพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาเครือขา่ยสถานศึกษาที่ 16   ม่วงสามสิบ 1   
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โรงเรียนเครอืข่ายสถานศึกษาม่วงสามสิบ 1   

ที ่ โรงเรียน ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา เบอร์โทร 

1 ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา นายโอภาส  วุฒิเสลา 081 9662791 
2 บ้านโพนเมืองมะทัน นายคำนวล  พวงธนะสาร 081-760-2741 
3 บ้านดอนแดง นายจำรัส  วังคะฮาต 081-966-2246 
4 บ้านหนองหล่มหนองเหล่า นายสุริยัน  พรมจำปา 089-282-7068 
5 บ้านทุ่งใต้ นางกมลทิพย์   ดอกอินทร์ 099-069-8358 
6 บ้านหนองขอนดอนยูง นายธีราวุธ พรมเพ็ญ 085-028-2527 
7 บ้านตำแย นายณัฐวุฒิ  นาชัยภูม ิ 093-492-2941 
8 บ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง นายพัสกร  มูลสุวรรณ (รก.) 064-664-5434 
9 บ้านเทพา นายศาสตรวุฒิ  กันหารินทร์ 086-258-2387 
10 บ้านเหล่าข้าวดอนก่อ นายคมศักย์  เก๋งแก้ว   081-120-7499 
11 บ้านวังมนเดือย นางประคอง  กอดแก้ว 089-630-3834 
รวม จำนวน 11 โรงเรียน   
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3. งานพิเศษ งานโครงการและตัวชีว้ัด  

งานพิเศษ งานโครงการและตัวชี้วัด เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพื่อพัฒนา
งานในหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ที่เกี่ยวข้องกับงานพิเศษที่ไม่ใช่งานตามมาตรฐานตำแหน่ง 
รวมถึงงานโครงการและ ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ เพ่ือเอื้อ
ประโยชน์ให้กับการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา รวมถึงเป็นฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานหรือ
พัฒนางานในปีต่อไปในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 
นางวิไลลักษณ์  จรูญโรจน์วิทย์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
                                       มีหน้าที่รบัผิดชอบและปฏิบัติงาน/โครงการตามนโยบาย ดงันี ้ 
 
  3.1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ                     
       (O-NET/NT) มกีระบวนการดำเนินงาน ดงันี ้

1. วิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET/NT ปีที่ผ่านมา                   
ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ รายข้อ และรายมาตรฐาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอน ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการนิเทศ จัดการเรียนการสอนของครู                   
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน โดยวิเคราะห์หาจุดเด่นจุดด้อยในแต่ละสาระการเรียนรู้และ
มาตรฐานการเรียนรู้ ตามโครงสร้างของข้อสอบ  

1.1 จัดกลุ่มโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นประเภทต่าง ๆ  เช่น ครูไม่ครบชั้น 
ขาดสื่อการเรียนการสอน ต้องการเพ่ิมความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต้องการ ฯลฯ 

1.2 คัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อม และมีผลคะแนนสูง แยกตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้จัดทำเอกสารแนะนำ/กิจกรรม ต้นแบบการจัดการเรียนการสอน เพ่ือช่วยเหลือ
โรงเรียนในกลุ่มพอใช้และปรับปรุง โดยการนิเทศ กำกับติดตามการดำเนินการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน เพ่ือช่วยเหลือครูในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
และการจัดกิจกรรม เช่น การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ การจัดค่ายวิชาการของแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ค่ายภาษาอังกฤษ ฯลฯ ทั้งในระดับสถานศึกษาและระดับเครือข่าย  

2.  กำหนดเป้าหมายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3.  จัดสอบ Pre O-NET เพ่ือให้นักเรียนคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบที่ใกล้เคียงกับ

ข้อสอบ O-NET ในต้นเดือนธันวาคม  
4. วิเคราะห์ผลการสอบ Pre O-NET เพื่อหาจุดเดน่จุดด้อยจากผลการสอบ และ

ใช้เป็นขอ้มูลในการปรับปรุงแก้ไขตามสาระและโครงสรา้งข้อสอบ และวางแผนในการยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนให้เห็นเป็นรูปธรรม 
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 จดักลุม่นักเรียนทีผ่ลสอบ Pre O-NET ระดบัด ีพอใช ้ปรับปรงุ เพ่ือเรง่รดัการพัฒนาผู้เรยีนทุก
ระดบัตามจดุด้อย 

5. จัดค่ายพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลทั้งระดับโรงเรียนและระดับเครือข่าย 
6. ศึกษารูปแบบข้อสอบและโครงสร้างข้อสอบ O-NET ปีการศึกษาที่ผ่านมา  

ให้บริการแนวข้อสอบ O-NET ที่สอดคล้องกับโครงสร้างและรูปแบบของข้อสอบ O-NET                     
ปีการศึกษา ที่ผ่านมาย้อนหลัง 5 ป ี

7. จัดหาแนวข้อสอบที่ฝึกให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
8.  การส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนารูปแบบข้อสอบ โดยดำเนินการตามนโยบาย

สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 7: ภายในปี 2560 ปรับระบบการสอบ O-NET ให้เป็นท่ี
ยอมรับและสะท้อนถึงคุณภาพของการจัดการศึกษา โดย แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้ 

8.1 ทำให้ข้อสอบ O-NET สอดคล้องกับการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการ
ทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน (Educational Process) ซึ่งประกอบด้วย 3 
องค์ประกอบ คือ OLE โดย O = วัตถุประสงค์/จุดมุ่งหมายในการกำหนดเป้าหมายของการ
เรียนการสอนที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนตามหลักสูตร (K P A) รายสาระ มาตรฐานและตัวชี้วัด
ท่ีสำคัญ สมรรถนะผู้เรียน และคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21,  L = กระบวนการเรียนการ
สอน/การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์/
จุดมุ่งหมายในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เมื่อจบแต่ละชั้น/ระดับ โดยครูผู้สอนจะต้องวิเคราะห์
วิธี/เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเน้นให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น 
แก้ปัญหาได้ แล้วนำไปใช้ในชั้นเรียน,  E = การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือตรวจสอบ
คุณภาพผู้เรียนรายตัวชี้วัดและรายมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละสาระการเรียนรู้ที่กำหนดเป็น
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

8.2 การวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่สำคัญในแต่ละมาตรฐาน ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่ครูต้องสอนให้จบและมีการประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริงรายตัวชี้วัดด้วยวิธีการที่
หลากหลายเพ่ือเป็นคะแนนเก็บ และมีข้อสอบรายมาตรฐานใช้สอบวัดผลปลายภาค/ปลายปี 

8.3 การจัดทำ Test Blue Print โดยจัดทำโครงสร้างข้อสอบที่ใช้ในการวัดผล
การเรียนรู้ปลายภาคเรียนและปลายปี ให้สอดคล้องตามโครงสร้างข้อสอบ (Test Blueprint)  
ของ O-NET 

8.4 จัดหา/จัดทำข้อสอบที่มีรูปแบบข้อสอบเหมือนข้อสอบ O-NET โดยใช้
กระดาษคำตอบของการทดสอบ O-NET ปีการศึกษาที่ผ่านมาในการให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบ
(สามารถดาวน์โหลดที่ www.niets.or.th) 

8.5 จัดทำ Item Card  โดยครูเขียนข้อสอบตามตัวชี้วัดสำคัญในแต่ละ
มาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในผังการออกข้อสอบ (Test Blueprint) ให้
สอดคล้องกับโครงสร้างข้อสอบ O-NET โดยให้จัดทำ Item Card เพ่ือกำกับคุณลักษณะ     
(Item Specification) ของข้อสอบในแต่ละข้อ 
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3.2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

          ความเป็นมาของโครงการ 

     โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดำริให้คณะกรรมการ
นำไปพิจารณาริเริ่มดำเนินการนำร่องในประเทศไทย โดยได้ทอดพระเนตรตัวอย่างโครงการนี้ 
คราวเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเยอรมนี เมื่อปีพ.ศ. 2552 คณะกรรมการโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จึงได้ติดต่อกับมูลนิธิ Haus der kleinen Forscher โดย
การประสานงานของ Mr. Thomas Tillmann เพ่ือขออนุญาตนำกิจกรรมนี้มาทดลองทำใน
ประเทศไทย บัดนี้ทั้งสองฝ่ายได้ทำความตกลงร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
     โดยที่มาของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มาจากการประเมินผลนานาของ
โครงการ PISA พบว่า ความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กไทย ยังอยู่ในระดับต่ำกว่า
ค่าเฉลี่ย อีกทั้งยังขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่จะร่วมมือขับเคลื่อนและพัฒนา
ประเทศ งานวิจัยยืนยันว่า เราควรสร้างทัศนคติที่ดีด้านการเรียนรู้ทักษะและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ให้กับเดก็ตัง้แต่ระดบัปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) เพราะเป็นช่วงอายุทีม่ีความสามารถใน
การเรียนรู้และจดจำมากที่สุด ซึ่งโครงการได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นแนวทางการ
พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย (industrial shots) 
 
         วัตถุประสงค์  

1. ส่งเสรมิและเปดิโอกาสให้เดก็ปฐมวัย ได้เรียนรูแ้ละมีประสบการณ์ในการเรียนรู ้
วิทยาศาสตร ์

2. ให้เดก็ได้ฝึกการสังเกต รูจ้ักคิด ตัง้คำถามและค้นหาคำตอบดว้ยตนเอง  
3. วางรากฐานระยะยาวในการสรา้งนกัวิทยาศาสตรว์ิศวกรและทรัพยากรมนุษย์ที่ม ี

คุณภาพ 
4. สร้างผูน้ำเครือขา่ยท้องถิน่ (Local Network. ที่ช่วยผลกัดันให้โรงเรียนตืน่ตวัและ 

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตรต์ลอดเวลา 
5. พัฒนาคุณภาพครดู้านเทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 
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     เป้าหมาย 

 
   ด้านปริมาณ  
      ปีที่ 1 โรงเรียนอนบุาลที่ได้รบัการคดัเลือกเปน็โรงเรียนนำร่อง จำนวนประมาณ 

200 แห่ง จากผู้นำเครือข่ายท้องถิน่ (Local Network. 8 เครือข่าย ดำเนินการตามแนวทาง 
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศเยอรมน”ี 
               ปีที่ 2 โครงการฯ เริ่มขยายผลไปยังพื้นที่อืน่ โดยรว่มมอืกับหนว่ยงานต่างๆ เพื่อ
ถ่ายทอดกระบวนการดำเนนิโครงการใหแ้ก่โรงเรียนที่สนใจ 
           ด้านคุณภาพ 
               1. เด็กในระดับอนุบาลรู้จักวิทยาศาสตร์ผา่นการทดลองอย่างง่ายและมคีวามสนใจ 
ในการเรียนวิทยาศาสตร ์

    2. เด็กในระดับอนุบาลได้รับการถ่ายทอดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที ่
ถูกตอ้ง 
             3. เดก็ในระดับอนุบาลได้พัฒนาทกัษะการเรยีนรู้ตา่งๆ ดงันี ้
                 - ทักษะด้านการเรียนรู ้: สามารถเรียนรูว้ิธีคดิ วิธตีั้งคำถามและการค้นหา
คำตอบได ้
                - ทักษะด้านการสื่อสารทางภาษา : สามารถสื่อสารความคดิต่างๆ ออกมาเปน็
ถ้อยคำท่ีผู้อืน่สามารถเข้าใจได ้
                - ทกัษะด้านสงัคม: สามารถทำงานร่วมกบัผู้อื่นได้เป็นอยา่งดแีละสามารถสือ่ทาง 
วิทยาศาสตรไ์ด ้
                - ทกัษะด้านรา่งกาย : ได้ฝึกฝนการใช้กล้ามเนื้อขณะทำการทดลองต่างๆ 

     การเข้าร่วมโครงการ 

      โครงการบ้านนกัวิทยาศาสตร์น้อย มีความยนิดีที่จะเปดิรับสมาชิกที่มีความประสงค์ที่เข้า
ร่วมโครงการ โดยแบ่งสมาชกิเป็น 3 ประเภท ดงันี ้

1. โรงเรียน ท่ีประสงค์จะเข้าสมัครเป็น สมาชิกโครงการ ใน ปี 2554 
           โรงเรียนที่อยากจะเข้าร่วมในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตรน์้อย เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนของตน 

2. หน่วยงาน หรอื โรงเรยีน ทีป่ระสงค์จะสมคัรเป็น เครือขา่ยทอ้งถิ่น (Local Network) 
องค์กรที่ดแูลการพัฒนาครแูละการดำเนินงานของโครงการให้กบัโรงเรียนในเครือขา่ย  

ประมาณ (20-30 โรงเรียน/เครือข่าย) ต้องมีบทบาทดงันี้ 
1) เป็นผู้ทำหนา้ที่สื่อสารและประสานความรว่มมือระหว่างโครงการ โรงเรียน 

และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
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2) จัดหาโรงเรียนในเครือข่ายของตนเองประมาณ 20-30 โรงเรียน 
3) จัดอบรมเชงิปฏิบตัิการให้กบัครูโรงเรียนอนุบาล โดยมีวทิยากรเครือขา่ย

ท้องถิน่เปน็ผู้ให้การอบรม 
4) ดูแลชว่ยเหลือ และเยี่ยมเยยีนโรงเรียนในเครือขา่ยระหว่างป ี
5) ตรวจสมุดบันทกึกิจกรรมการทดลองก่อนส่งกลบัคืนในโครงการ 
6) สนับสนนุการหา “นักวิทยาศาสตร ์หรือ วิศวกร พ่ีเลี้ยง” เพื่อรว่มทำกิจกรรม

กับครแูละนักเรียนในโรงเรียน 
3. บุคคลทั่วไป ที่ประสงค์จะสมัครเป็น นักวิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกร พ่ีเลี้ยง 

           บุคคลทัว่ไปที่มคีวามสนใจจะอาสาสมคัรเข้ามาเป็น “นักวิทยาศาสตร์ หรอื วิศวกร 
พ่ีเลี้ยง” โดยจะตอ้งมคีุณสมบัต ิดงันี ้

1. มีความรู้ความสามารถด้านวทิยาศาสตร์ดา้นใดด้านหนึ่ง 
2. มีความพร้อมที่จะเปน็วทิยากรในการอบรมใหก้ับคุณครอูนุบาลของโรงเรียน

ในเครือข่าย (สว่นทีก่รอกขอ้มูลการสมัครจะใหร้ะบุพื้นที่ที่สามารถดแูลได้. 
 
แผนงานหลักโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
 1. พัฒนาคุณภาพโครงการ 

   1) จดัอบรม Local Trainer อย่างเข้มข้น 
   2) โครงการเยี่ยมเยียน Local Network และโรงเรียน  
2. จัดงาน Event ประจำป ี

1) เทศกาลงานวันนักวิทยาศาสตรน์้อย  
2) งานสัมมนา Best Practice 
3) งานรบัตราพระราชทาน 

3. นำร่องขยายโรงเรยีนสู่ระดับประถมศกึษา 
 1) จัดทำสื่อการสอนตัวอยา่ง ของระดบัประถมศึกษา 
2) อบรมต่อยอดวชิาการเฉพาะทางใหก้ับผู้นำเครือข่ายท้องถิน่ (LN)  และ วิทยากร

เครือข่ายท้องถิ่น (LT) 
3) LN/LT จดัอบรมครูในโรงเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการ 
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บทบาทของวิทยากรในโครงการบา้นนักวิทยาศาสตรน้์อย ประเทศไทย 
1. คณะทำงานของโครงการ (วิทยากรหลกั Core Trainer : CT) 
   - ดูแลภาพรวมและวางแผนการอบรมของโครงการ 
2.วิทยากรเครือขา่ยท้องถิน่ (Local Trainer : LT) 
   - วิทยากรเครอืข่ายท้องถิน่ (Local Trainer) ได้รบัการอบรมจากวิทยากรหลกั 

(Core Trainer) ขัน้ตำ่ปีละ 1 ครั้ง ดว้ยหลักสตูรการเข้มข้นเป็นเวลา 2 วนั 
 

- วิทยากรเครอืข่ายท้องถิน่ (Local Trainer. จดัอบรมใหแ้ก่คุณครูโรงเรียนใน
เครือข่าย (โรงเรียนละ 2 คน. อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

3. ครูผู้สอน  
   - ผู้สอนในโรงเรียนอนุบาลจัดบทเรียนด้านวิทยาศาสตร์รายสัปดาห ์ตามมาตรฐานที่

กำหนดไว ้ 

 
บทบาทของผู้นำเครือขา่ยท้องถิ่น (Local Network :LN. 

- แต่ละเครือข่ายทอ้งถิน่จัดหาโรงเรียนเข้าร่วมตามจำนวนโรงเรียนที่ สพฐ.กำหนดในแต่
ละป ี

- จัดหาวิทยากรประจำเครือขา่ยท้องถิน่ (Local Trainer. จำนวนเครือข่ายละ 2 คน  
เพือ่เข้าอบรมกับโครงการปลีะ 1 ครั้ง 

- จัดการอบรมให้โรงเรียนในเครือขา่ยอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง 
- ออกเยี่ยมโรงเรียนอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง 
- ตรวจประเมนิโครงงานสำหรับโรงเรียนขอประเมนิเพ่ือรบัตราพระราชทาน 
- ร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ อาทิ เทศกาลวันนักวิทยาศาสตรน์อ้ย 
- จัดงานเทศกาลงานวันนักวทิยาศาสตร์น้อย  
- เผยแพร่ประชาสมัพันธโ์รงเรียนที่จัดกิจกรรมโครงงานเด็กปฐมวัยที่เปน็แบบอย่าง 

ท่ีมา  http://www.littlescientistshouse.com 

 

 

 

 

40 



 
    การจดัการจดัการเรียนการสอนโครงการบ้านนักวทิยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

    ในการดำเนนิงานโครงการบ้านนกัวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โรงเรียนที่อยู่ในโครงการ
จะมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบดว้ย 2 ส่วนคอื 

1. การจัดกิจกรรมการทดลอง (อย่างน้อย 20 กิจกรรม ได้แก่ ขั้นที่ 1 เรื่อง น้ำ และ                     
ขั้นที่ 2   เรื่อง อากาศ) โดย กิจกรรมการทดลอง (POE) กิจกรรมสำรวจ (Exploration) และ
สืบเสาะ (Inquiry) 

2. การจดักิจกรรมการเรียนรู้โครงงานโดยใช้วัฏจักรสืบเสาะ  
 

   แนวคิดในการจดัการจดัการเรยีนการสอน 
    1. เด็กและครูมีกระบวนการเรียนรูร้่วมกนั (Co – Construction) 
        - เด็กและครูออกแนวคิดร่วมกนั 
        - เด็กมกีารเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคดิรว่มกัน 
        - การทดลองต่างๆ ไม่จำกัดแค่ผลการทดลองเท่านั้น แต่ควรมีการต่อยอดความรู้ออกไป  
     2. เด็กเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และสามารถคดิไดอ้ย่างเปน็เหตุผล (Metacognition) 
        - ความรูข้องผู้เรียนเกีย่วกบัสิง่ทีต่นเองรู ้สิ่งทีต่นเองคน้พบ และวิธกีารเรียนของตนเอง 
        - ผู้เรียนตระหนกัถงึความรู้และกลวิธกีารเรียนรูด้้วยตนเอง 
        - มกีารเชื่อมโยงการประเมินความคดิที่เชื่อมโยงกับโลกของเดก็ 

            - เด็กและครูไม่ได้เน้นเนื้อหาและกิจกรรมต่างๆ เท่านั้น แต่เน้นกระบวนการเรียนรู้
ควบคู่ไปด้วย 
        - การบนัทึกการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบต่างๆ ช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของเด็กมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. ความสนใจและเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ 
 - สง่เสรมิความสนใจทางวทิยาศาสตร ์

4. การบรูณาการความรู้ทางวทิยาศาสตร ์
- เขา้ใจหลักพื้นฐานทางวิทยาศาสตร ์

5. ความสามารถด้านการเรียนรู้ 
- ความสามารถด้านภาษา โดยส่งเสริมใหเ้ดก็พูดแสดงความคิดเหน็ บรรยายส่ิงที่

สังเกตได้ขณะทดลองการเรียกชื่ออุปกรณ์  ใช้  และ พูดสรุปการทดลองที่เกดิขึน้  
- ความสามารถด้านสงัคม  สง่เสริมให้เดก็ทำงานร่วมกันเป็นกลุม่  มีการทดลองที่

ปลูกฝังใหเ้ด็กมีความรับผดิชอบต่อสงัคมแบบง่าย ๆ เชน่ การทดลองเรื่องการกำจดัของเสีย
ในน้ำ เพื่อเปดิโอกาสให้เด็กไดแ้สดงความคดิเห็นในเรื่องเหล่านี ้

- ความสามารถด้านประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว  พัฒนาทักษะการรับรู้ของ
ประสาทสัมผัสต่างๆ รวมทัง้การเคลื่อนไหวร่างกายที่เหมาะสมตามวัย 
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การวางแผนจัดการเรียนการสอน 

1. กำหนดการสอน  ครมูีการวางแผนการจัดกิจกรรมการทดลอง 2 ภาคเรียน 
(อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 กจิกรรม และโครงงาน 1 โครงงาน โดยใช้วัฏจักรสืบเสาะ 2 วงรอบ 
ควรจดัประสบการณ์ในชั่วโมงเสรมิประสบการณ ์อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง) 

2. จัดทำแผนการจดัประสบการณ์ 
   - แผนบรูณการเข้าหน่วยการจดัประสบการณ์เดิม 
   - แผนจดักิจกรรมใหม่เพ่ิมเตมิ 
โดยมีองค์ประกอบของแผนการจดัประสบการณ์  ดงันี ้

1. จุดประสงค ์
2. สาระทีค่วรรู ้
3. ประสบการณ์สำคญั 
4. กิจกรรม 
5. สื่อ 
6. การประเมินผล 
7. บันทึกข้อสังเกต 
8. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
9. การบนัทึกผลการจดักิจกรรมหลังการสอนต่อผูอ้ำนวยการโรงเรียน 
10. แบบประเมินท้ายแผน 
11. ภาพประกอบการทำกิจกรรม/ผลงานของเด็ก 

3. แบบสรุปรายงาน 20 กิจกรรม  
4. บันทึกผลการจดักิจกรรม/โครงงานตาม Logbook 

      5. รายงานโครงงาน1 โครงงาน โดยใช้วัฏจักรสบืเสาะ 2 วงรอบ 
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แนวคิดและหลกัการโดยทั่วไปในการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
ตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

 
1. โครงงาน (Project) เป็นการศึกษาหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งในระยะยาวที่ผู้เรียนทั้งห้อง

หรือในกลุ่มย่อยเลือกมาศึกษาและช่วยกันวางแผนและทำการสืบเสาะหาความรู้ด้วย
กระบวนการทีห่ลากหลาย อาจใช้เวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์ทำให้เกิดการทุ่มเทศึกษา ทำ
ให้ผู้เรียนได้เข้าใจหัวข้อนั้นอย่างลึกซึ้งและได้รับความรู้ที่พวกเขาสามารถนำไปใช้ในอนาคต 

2. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน อยู่ภายใต้กรอบแนวคิดของกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
(Co-construction. ซึ่งมีแนวคิดว่า เด็กเป็นผู้เริ่มสร้างความรู้ของตนเอง เด็กมีศักยภาพ และ
สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ และเด็กต้องการเรียนรู้ความสามารถใหม่ ๆ อีกทั้งเด็ก
สามารถทำงานร่วมกันระหว่างเด็กและทำงานร่วมกับผู้ใหญ่เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกัน  

3. ระยะการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน แบ่งเป็น 4 ระยะ ดงันี ้ 
    1) กำหนดหัวข้อ (Find a topic/theme) หัวข้อของโครงงานอาจจะเริ่มต้นมา

จากเด็กหรือครูก็ได้ แต่ต้องเป็นหัวข้อที่เด็กมีความสนใจจริงๆ ครูและเด็กสามารถร่วมกันหา 
หัวข้อที่เด็กสนใจได้ โดยครูอาจกำหนดหัวข้อหรือเรื่อง แล้วจัดประสบการณ์บางอย่างเพ่ือ
เริ่มต้นหรือกระตุ้นความสนใจของเด็ก และรวบรวมคำถามของเด็กที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนั้น  

2) วางแผนกระบวนการ (Planning the process) ครูและเด็กร่วมกันคิด
วิธีการหาคำตอบของสิ่งที่เด็กสงสัย โดยอาจใช้วิธีการพูดคุยกันเกี่ยวกับวิธีการหาข้อมูล เช่น 
จะทำอะไร ทำอย่างไร มีจุดประสงค์เป็นอย่างไร จะวางแผนอย่างไร การวางแผนขั้นตอนของ
การทำโครงงานสามารถมีความยืดหยุ่นได้ อาจมีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนหลังจากที่เด็กได้มีการ
ลงมือทำไปแล้วและพบวา่ไมส่ามารถทำไดต้ามแผนที่วางไว้ และควรมีการสะท้อนความคิดและ
อธิบายเหตุผลว่าเพราะเหตใุดจึงตอ้งมีการปรบัแผน ครูควรใช้คำถามนำเพ่ือช่วยให้เด็กสามารถ
วางแผนในการสืบเสาะได้อย่างเป็นระบบ  

3) ลงมือทำ (Conduction) ให้เด็กทำการหาคำตอบของคำถามที่เด็กสนใจด้วย
ตนเอง โดยครูคอยช่วยเหลือและครูใช้คำถามเพื่อกระตุ้นให้เด็กได้สะท้อนการเรียนรู้เป็นระยะ 
ๆ ระหว่างกระบวนการในการหาคำตอบ ในระหว่างการทำโครงงาน เด็กอาจทำตามขั้นตอน
ของวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle Method) และมีการสรุปผลของการ สืบ
เสาะหาความรู้ในแต่ละคำถามที่สงสัย แต่การสรุปนี้ยังไม่ใช่การสรุปโครงงานหรือการจบ
โครงงาน และเด็กอาจจะเจาะลึกลงไปเรื่อย ๆ โดยใช้วัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้มากกว่า
หนึ่งวัฎจักร  
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4) สรุปหรือจบโครงงาน (Conclusion/Ending/ Finishing. การสรุปโครงงานเป็น

การจบโครงงานร่วมกันในตอนสุดท้าย โดยอาจทำในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น จัดนิทรรศการ
เพื่อนำเสนอสิ่งที่เด็กได้เรียนรู ้เชิญคนมาร่วมชื่นชมผลงาน หรือ นำผลผลิตที่ได้จากโครงงานมา
ใช้ประโยชน์ โครงงานเริ่มต้นจากสิ่งที่เด็กสนใจ และสิ้นสุดที่การเติมเต็มความต้องการและ
ความสนใจของเด็ก  

 
4. การกำหนดหัวข้อของโครงงาน 

              ครมูีวธิีการอย่างไรในการจดัสถานการณ์ให้เด็กเกดิความสงสัย หรือปัญหาที่นำไปสู่
การทำโครงงาน  สถานการณ์ที่นำไปสู่การเกดิโครงงาน  โดยการเกดิโครงงานอาจมทีี่มา  ดังนี ้

1) การสำรวจหรือทศันศกึษา 
2) การฟังหรือเล่านิทาน 
3) การต่อยอดจากกิจกรรมการทดลอง 
4) การต่อยอดจากหน่วยการเรยีนรู้ในชัน้เรียน 
5) สถานการณ์จริงในชวีิตประจำวัน 
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มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
.................................................. 

 
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

1. นายปรีชา  ทาศิริ  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่ 43  มีหน้าที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 1) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงาน     เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

 2) ประสานงานกับผู้บังคับบัญชา และบุคลากรกลุ่มอ่ืนๆ ในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

3) วางแผน กำกับ ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ทุกคน ให้
เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง และนโยบายของทางราชการ 

 4) กลั่นกรองการเสนองาน และกำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่ม
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ 

5) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำนวน 239 โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 

6) นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ      โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

      6.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
     6.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
7) นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจดัการศึกษาโรงเรียนใน

เครือข่ายสถานศึกษาที่ 1 (เมือง 1)   
8) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
9) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
 

2. นางชุติปภา  วรเดชนันทสกุล ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่ 22 มีหน้าที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี ้
                   1) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการ
เรียนรู้ 
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                    2) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คน
ที่ 3 ในกรณีที่ผู้อำนวยการกลุ่มและผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน คนที่ 1 – 2 ไม่อยู่หรือไปราชการ 
                   3) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ คำสัง่ และ
นโยบายของทางราชการ                                                                                                                                             
                  4) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำนวน 239 โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 
                  5) รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

      5.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
      5.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

                  6) รับผิดชอบนเิทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน      ในเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 ,15 (เข่ืองใน 1,8) 
          7) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 
                         7.1 โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 

    7.2 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
      7.3 นโยบายการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
      7.4 โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
   7.5 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
         8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

3. นางจินตนา  ดอกพุฒ  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่ 29  มีหน้าที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี ้

1) ปฏิบัติงานในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
2) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง และ

นโยบายของทางราชการ 
                     3) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำนวน 239 โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 

4) รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

      4.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
      4.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  
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5) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

โรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาท่ี 7 (เมือง 7) 
6) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

        6.1 การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ 
        6.2 โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
        6.3 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตตรวจราชการ (RT) 
        6.4 โครงการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือรับการประเมินผลผู้เรียนระดับนานาชาติ 
(PISA)         6.5 โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ สะเต็มศึกษา 
        6.6 การวิจัยและพัฒนาต่อยอดการแข่งขันทางวิชาการท่ีส่งเสริม
กระบวนการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียน 
 
        6.7 โครงการส่งเสริมวินัยนักเรียน 
  7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

4. นายปัญญา ตรีเลิศพจน์กุล  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 32                  
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการ
เรียนรู้ 

2) ประสานงาน วางแผนการปฏิบตัิงาน ในกลุ่มงานใหเ้ป็นไปตามระเบียบ คำสัง่ และนโยบายของ
ทางราชการ 

                     3) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำนวน 239 โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 
                    4) รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

      4.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
      4.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  
5) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

เครือข่ายสถานศึกษาที่ 11  (เขื่องใน 4)  
6) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 
    6.1 โครงการวิจัยเพื่อการศึกษา/วิจัยหลักสูตร/วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ

เรียนการสอน 
    6.2 จัดทำโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (School Mis) 

      6.3 โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

47 



 
    6.4 การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) 

         6.5 การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติ 
      6.6 โครงการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือรับการประเมินผลผู้เรียนระดับนานาชาติ 
(PISA) 
          7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

5. นางสาวปิยะภรณ์  สาริบูรณ์ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่  47  
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการ
เรียนรู้ 

2) ประสานงาน วางแผนการปฏิบตัิงาน ในกลุ่มงานใหเ้ป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง และนโยบายของ
ทางราชการ 

                     3) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำนวน 239 โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 
                    4) รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

      4.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
      4.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  
5) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

เครือข่ายสถานศึกษาที่ 18 (ม่วงสามสิบ 3)  
 
6) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 
    6.1 โครงการวิจัยเพื่อการศึกษา/วิจัยหลักสูตร/วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ

เรียนการสอน 
      6.2 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21     
          7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

6. นางสาวนุจริญ สมชัย ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่  61  มีหน้าที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการ
เรียนรู้ 

2) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงาน ในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง และ
นโยบายของทางราชการ 
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                     3) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำนวน 239 โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 
                    4) รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

      4.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
      4.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  
5) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

เครือข่ายสถานศึกษาที่ 17 (ม่วงสามสิบ 2)  
6) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 
    6.1 โครงการวิจัยเพื่อการศึกษา/วิจัยหลักสูตร/วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ

เรียนการสอน 
      6.2 การจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
   6.3 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
 

7. นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่ 36                                      
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี ้

1) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
2) ปฏิบัติหนา้ที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

คนที่ 5 ในกรณีท่ีผู้อำนวยการกลุ่มและผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน คนที่ 1 – 4 ไม่อยู่หรือไปราชการ 
3) ประสานงาน วางแผน การปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง และนโยบาย

ของทางราชการ 
4) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำนวน 239 โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 

5) รับผิดชอบการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
6) นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลระดับชั้นเรียนให้ได้

มาตรฐานของหลักสูตร และการประเมินผลระดับสถานศึกษา 
7) นิเทศ กำกับ ติดตามการจัดทำสารสนเทศด้านผลการเรียนด้วยระบบ                

School Mis 
 

49 



 
8) รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย โดยมี

หน้าที่และ  ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
      8.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
      8.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
9) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

โรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาท่ี 16 (ม่วงสามสิบ 1)  
10) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 
      10.1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
      10.2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
      10.3 โครงการสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย 

  11) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
8. นางสาววราพร  ดาราศาสตร ์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่ 59  มีหน้าที่

รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี ้
1) ปฏิบัติงานในกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
2) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงาน ในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง และ

นโยบายของทางราชการ 
3) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำนวน 239 โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 

4) รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

      4.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
      4.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
5) รับผิดชอบการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (NT) 
6) รับผิดชอบการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (RT) 
7) นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลระดับชั้นเรียนให้ได้

มาตรฐานของหลักสูตร และการประเมินผลระดับสถานศึกษา 
8) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

โรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาท่ี 19 (ม่วงสามสิบ 4) 
9) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

           9.1 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก(โรงเรียนดีใกล้บ้าน)  
                9.2 โรงเรียนมาตรฐานสากล 
       9.3 ปฏิบัติหน้าที่กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของธุรการกลุ่ม 

9.4 โครงการเด็กไทยพูดอังกฤษได้ (English For All) 
  10) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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9. นางสาวอัญชลี  ไชยกาล ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  ตำแหน่งเลขที่ 19  มีหน้าที่รับผิดชอบ

และปฏิบัติงาน ดังนี ้
1) ปฏิบัติงานในกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
2) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงาน ในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง และ

นโยบายของทางราชการ 
3) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำนวน 239 โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 

4) รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

      4.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
      4.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
5) กำกับ ติดตามการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านผลการเรียนด้วยระบบ                

School Mis 
6) นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลระดับชั้นเรียนให้ได้

มาตรฐานของหลักสูตร และการประเมินผลระดับสถานศึกษา 
7) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

โรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาท่ี 23 (เหล่าเสือโก้ก 2) 
8) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

           8.1 โครงการวิจัย พัฒนาเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
                8.2 รับผิดชอบการประเมินผลนานาชาติ (PISA) 
          8.3 ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี(ประชารัฐ)  
      8.4 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลร่วมกับกลุ่มงาน ก.ต.ป.น. 
  9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

10. นางสาวสวาสฎิพร  แสนคำ  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่ 45   มีหน้าที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี ้

1) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการ
จัดการศึกษา  

2) ปฏิบัติหนา้ที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
คนที่ 6 ในกรณีท่ีผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน คนที่ 1-5 ไม่อยู่หรือไปราชการ 

3) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง และ
นโยบายของทางราชการ 

4) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำนวน 239 โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
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การศึกษา Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 

5) รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนปฐมวัย โดยมี
หน้าที่และ    ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

      5.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
      5.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
6) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

เครือข่ายสถานศึกษาที่ 2,5 (เมือง 2,5 ) 
7) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้   

        7.1 งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด มอน
เตสซอรี่ 

8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

11. นางกัญญลักษณ์  ศิริวารนิทร์   ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่ 34   มี
หน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) ปฏิบัติหน้าในกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัด
การศึกษา 

2) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง และ
นโยบายของทางราชการ  

3) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำนวน 239 โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 

4) รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

      4.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
      4.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
5) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

เครือข่ายสถานศึกษาที่ 21 (ม่วงสามสิบ 6) 
6) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้   

        6.1 โครงการโรงเรียนสีเขียว 
7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

12. นางสาวนพวรรณ  ชุมพล  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่  60  มีหน้าที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี ้

1) ปฏิบัติหน้าในกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัด
การศึกษา 
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2) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง 

และนโยบายของทางราชการ                                                                                                                      
3) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  จำนวน 239 โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 

4) รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

      4.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
      4.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
5) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

เครือข่ายสถานศึกษาที่ 12 (เขื่องใน 5) 
6) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้   

        6.1 แอปพลิเคชันนิเทศการศึกษาออนไลน์ (Online Supervision) 
        6.2 ผู้รับผิดชอบงานแนะแนวเขตพ้ืนที่การศึกษา 

      6.3 ศึกษานิเทศก์จิตวิทยา (นักจิตวิทยาประจำเขตการศึกษา) 
      6.4 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
13. นางธนพร  คำนวน  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่ 20  มีหน้าที่

รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี ้
1) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ

ศึกษา 
2) ปฏิบัติหนา้ที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

คนที่ 7 ในกรณีท่ีผู้อำนวยการกลุ่มและผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน คนที่ 1-6  ไม่อยู่หรือไปราชการ 
3) ประสานงาน วางแผน กำกับ ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้

เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง และนโยบายของทางราชการ 
4) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำนวน 239 โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 

5) รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
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      5.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
      5.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
6) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

เครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 (เมือง 3)   
7) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

7.1 โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 
7.2 โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

        7.3 โครงการห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุด 3 ดี  
        7.4 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
14. นายอดุลย์ศักดิ์  ศรีวิชัย ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ตำแหน่งเลขที่ 25  มีหน้าที่รับผิดชอบและ

ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1) ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
2) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง และ

นโยบายของทางราชการ 
3) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำนวน 239 โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 

4) รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

      4.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
      4.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
5) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

โรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 (เขื่องใน 6) 
6) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 
      6.1 โครงการจัดทำและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 
      6.2 โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  

  7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

15. นางสาวสุวิจยา  มุลทา  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศกช์ำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 58  มีหน้าที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
2) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง และ

นโยบายของทางราชการ 
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3) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำนวน 239 โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 

4) รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

      4.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
      4.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
5) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

โรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาท่ี 24  (ดอนมดแดง 1) และเครือข่ายสถานศึกษาท่ี 25  (ดอนมด
แดง 2) 

6) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 
      6.1 โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 
     6.2 โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  
      6.3 การจัดทำและพัฒนา เว็บไซต์ กลุ่มนิเทศฯ  
      6.4 งานจัดการประชุมฯ ของกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี       ทางการศึกษา  
  7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 16. นายสุเมธ   มัดธนู   ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่ 39  มีหน้าที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี ้

1) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
2) ปฏิบัติหนา้ที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

คนที่ 1 ในกรณีท่ีผู้อำนวยการกลุ่มไม่อยู่หรือไปราชการ 
3) ประสานงาน วางแผน กำกับ ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้

เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง และนโยบายของทางราชการ                                                                                                  
4) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต1 จำนวน 239 โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา Best Practice  UBON 1: 2023 Model นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 

5) รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

5.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
5.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
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6) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

โรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาท่ี 14 (เขื่องใน 7) 
7) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

7.1 การส่งเสริมการเรียนรู้งานอาชีพและการมีงานทำ 
7.2 งานประสานการประเมินคุณภาพภายนอก  

  8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

17. นายศิริพงษ ์ ศิริวารนิทร์  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที ่56  มีหน้าที่
รับผิดชอบ        และปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
2) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง และ

นโยบายของทางราชการ 
3) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต1 จำนวน 239 โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา Best Practice   UBON 1 : 2023 Model นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 

4) รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี โดยมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบดังนี้ 

4.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
4.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

5) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
โรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาท่ี 9 (เขื่องใน2) 

6) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 
6.1 การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในและรายงานผลการ

ประเมินตนเอง                   ของสถานศึกษา 
6.2 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
6.3 โครงงานคุณธรรม 
6.4 งานการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6.5 โรงเรียนวิถีพุทธ    

  7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 

18. นายจิรวัฒน์ สว่างวงศ์  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่ 52   มีหน้าที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี ้

1) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ต.ป.น. 

2) ปฏิบัติหนา้ที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
คนที่ 2 ในกรณีท่ีผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน คนที่ 1 ไม่อยู่หรือไปราชการ 

3) ประสานงาน วางแผน กำกับ ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติศึกษานิเทศก์ ในกลุ่ม
งานให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง และนโยบายของทางราชการ 

4) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำนวน 239 โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 

5) รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

      5.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
      5.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
6) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

โรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาท่ี 22 (เหล่าเสือโก้ก 1) 
  7) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 
        7.1 โรงเรียนดีประจำตำบล  

      7.2 โรงเรียนประชารัฐ 
        7.3 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
        7.4 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี  เขต 1 
         7.5 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Best Practice UBON 1: 2023 
Model 

8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
19. นางชาลินี ศรีสันต์  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 18  มีหน้าที่

รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1) ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

และนิเทศการศึกษา ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ต.ป.น. 
2) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง และ

นโยบายของทางราชการ 
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3) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำนวน 239 โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 

4) รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

      4.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
      4.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
5) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

เครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 (เขื่องใน 3) และเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 (เมือง 6) 
6) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

        6.1 โรงเรียนดีประจำตำบล  
      6.2 โรงเรียนประชารัฐ 

        6.3 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
        6.4 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี  เขต 1 
         6.5 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Best Practice UBON 1: 2023 
Model 
  7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 

20. นางฉวีวรรณ  วะรงค์   ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่ 55  มีหน้าที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี ้

1) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
2) ปฏิบัติหนา้ที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

คนที่ 4 ในกรณีท่ีผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน คนที่ 1-3 ไม่อยู่หรือไปราชการ 
3) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง และ

นโยบายของทางราชการ 
4) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำนวน 239 โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 

5) รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

      5.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
      5.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
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6) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
โรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาท่ี 20 (มว่งสามสิบ 5) 

7) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 
        7.1 การพัฒนาการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียน 
                           7.2 การประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียน 
  8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

21. นางสาววัชรากร  ตระการไทย  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่ 57  มีหน้าที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1) ปฏิบัติงานในกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
2) ประสานงาน วางแผนการปฏิบตัิงาน ในกลุ่มงานใหเ้ป็นไปตามระเบียบ คำสัง่ และนโยบายของ

ทางราชการ 
  3) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำนวน 239 โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 

4) รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกิจกรรมแนะแนว โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

      4.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
      4.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
5) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

โรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาท่ี 4 (เมือง 4) 
6) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

            6.1 งานการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
         6.2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ 
(Coding) 
         6.3 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 
         6.4 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

23. นางสาวสุปราณี  ขันเงิน  ตำแหน่ง พนักงานราชการ  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน 
ดังนี้ 

1) ปฏิบัติงานสารบรรณ การรับ-ส่งหนังสือราชการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และ
ระบบทั่วไปของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
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2) ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในสำนักงาน/หน่วยงานและสถานศึกษาเกี่ยวกับงาน 

ธุรการ 
                    3) ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา 

4) จัดทำข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
5) ดำเนินการแจ้งเวียน ระเบียบ กฎหมาย นำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ สำเนา

แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องในสำนักงานและสถานศึกษา 
6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

24. นายพิชัยรัตน์  ต้นพนม  ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1) ปฏิบัติงานสารบรรณ การรับ-ส่งหนังสือราชการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และ

ระบบทั่วไป     ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
2) ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในสำนักงาน/หน่วยงานและสถานศึกษาเกี่ยวกับงาน
ธุรการ 
3) ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา 
4) จัดทำข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
5) ดำเนินการแจ้งเวียน ระเบียบ กฎหมาย นำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ สำเนา

แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องในสำนักงานและสถานศึกษา 
6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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การปฏิบัติงานในหน้าท่ีของศึกษานิเทศก์ ปีงบประมาณ 2564 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ที ่ การปฏิบัติงานในหน้าท่ี ชื่อ – สกุล เครือข่ายท่ีรับผิดชอบ 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ที่รับผิดชอบ 
1 ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ 

ติดตาม และประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

นายปรีชา  ทาศิร ิ เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 1     
(เมือง 1)  จำนวน 6 โรงเรียน 

การงานอาชีพ 
 

2 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
กระบวนการเรียนรู ้

นางชุติปภา  วรเดชนันทสกลุ 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 8,15  
(เขือ่งใน 1,8)  
จำนวน 13 โรงเรียน 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

นางจินตนา  ดอกพุฒ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 7  
(เมือง 7) จำนวน 9 โรงเรียน 

วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

นายปัญญา  ตรีเลิศพจน์กุล เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 11  
(เขื่องใน 4) จำนวน 9 โรงเรียน 

คณิตศาสตร ์

นางสาวปิยะภรณ์  สาริบรูณ ์ เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 18  
(ม่วงสามสิบ 3)  
จำนวน 10 โรงเรียน 

คณิตศาสตร ์

นาวสาวนุจรญิ  สมชัย 
 

เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 17  
(ม่วงสามสิบ 2)  
จำนวน 14 โรงเรียน 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

3 กลุ่มงานวัดและประเมินผล
การศึกษา 

นางวไิลลักษณ์ จรญูโรจน์วิทย์
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 16  
(ม่วงสามสิบ 1)  
จำนวน 11 โรงเรียน 

ปฐมวัย 

นางสาววราพร  ดาราศาสตร ์ เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 19  
(ม่วงสามสิบ 4)       
จำนวน 9 โรงเรียน 

ภาษาต่างประเทศ 

 นางสาวอัญชลี  ไชยกาล เครือข่ายสถานศึกษาที่ 23   
(เหล่าเสือโก้ก 2) 
จำนวน 11 โรงเรียน 

ภาษาต่างประเทศ 

4 กลุ่มงานนิเทศ ตดิตามและ
ประเมินผล 
ระบบบรหิารและ 
การจัดการศึกษา 

นางสาวสวาสฎิพร แสนคำ 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 2,5 
(เมือง 2,5) จำนวน 12 โรงเรียน 

ปฐมวัย 

นางกัญญลักษณ์ ศิริวารินทร ์ เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 21       
(ม่วงสามสิบ 6)     
จำนวน 13 โรงเรียน 

ภาษาไทย 

นางสาวนพวรรณ  ชุมพล เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 12  
(เขื่องใน 5) จำนวน 8 โรงเรียน 

ภาษาไทย 
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ที ่ การปฏิบัติงานในหน้าท่ี ชื่อ – สกุล เครือข่ายท่ีรับผิดชอบ 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ทีรั่บผิดชอบ 
5 กลุ่มงานส่งเสรมิและพัฒนา

สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

นางธนพร  คำนวน 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 3       
(เมือง 3) จำนวน 11 โรงเรียน 

ศิลปะ 

นายอดุลศักดิ์  ศรีวิชัย  เครือข่ายสถานศึกษาที่ 13   
(เขื่องใน 6) จำนวน 14 โรงเรียน 

วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

นางสาวสุวิจยา  มลุทา เครือข่ายสถานศึกษาท่ี  24   
(ดอนมดแดง 1)  
จำนวน 8 โรงเรียน 
เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 25   
(ดอนมดแดง 2)  
จำนวน 9  โรงเรียน 

วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

6 กลุ่มงานส่งเสรมิพัฒนา 
ระบบประกันคณุภาพ
การศึกษา 

นายสุเมธ  มัดธน ู
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 14  
(เขื่องใน 7) จำนวน 12 โรงเรียน 

การงานอาชีพ 
 

นายศิริพงษ์  ศิริวารินทร ์ เครือข่ายสถานศึกษาท่ี  9   
(เขื่องใน 2) จำนวน 9  โรงเรียน 

สังคมศึกษาฯ 
กิจกรรมลูกเสือ 

7 กลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการตดิตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา 

นายจิรวัฒน์  สว่างวงศ์ 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 22   
(เหล่าเสือโก้ก 1)    
จำนวน 14 โรงเรียน 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

นางชาลินี  ศรีสันต ์ เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 10   
(เขื่องใน 3) จำนวน 9 โรงเรียน 
เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 6  
(เมือง 6) จำนวน 9 โรงเรียน 

ศิลปะ 

8 
 

กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
 

นางฉวีวรรณ  วะรงค ์
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 20  
(ม่วงสามสิบ 5)     
จำนวน 11 โรงเรียน 

ภาษาไทย 

นางสาววัชรากร ตระการไทย เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 4  
(เมือง 4)  จำนวน 8 โรงเรียน 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

กิจกรรมแนะแนว 
หมายเหตุ ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที ่16 กรกฎาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

62 



 
 


