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ค ำน ำ 
 

  เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานตามภาระงานของผู้อ านวยการกลุ่ม
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่หลักในการดูแล ก ากับติดตามและตรวจสอบ       
การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกลุ่ม เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันจะน าไปสู่        
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งในคู่มือจะประกอบไปด้วยภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาและภาระงานของผู้อ านวยการกลุ่มในการบริหารจัดการเพ่ือให้บรรลุตามนโยบายและ       
เป้าหมายที่ก าหนด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานได้เป็น
อย่างดี 
 
 
       ปรีชา  ทาศิริ 
     ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 



๒ 
 

 

สำรบัญ 
 

 
เรื่อง            หน้ำ 
ส่วนที่ ๑  
ภาระงานของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา                                                   ๓ 
 

ส่วนที่ ๒ 
ภาระงานของผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา                                   ๖                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



๓ 
 

 

ส่วนที่ ๑ 
 

ภำระงำนของกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 
แนวคิด 

 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เป็นกลุ่มที่
ด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบ
การบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ ผู้เรียนทั้งในระบบ  นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย  เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา 

วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
 ๒. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 

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

๖.  เพ่ือส่งเสริม การศึกษา วิจัย และพัฒนาให้ เขต พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพ                
ได้มาตรฐาน 

ขอบข่ำยภำรกิจ 

 ๑.  งานธุรการ 
 ๒.  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

     ๒.๑  งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี
ความสามารถพิเศษ 

     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 



๔ 
 

 

  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 
   
    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาพิเศษและผู้มีความสามารถพิเศษ 

 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพฒันาหลักสูตรและ 

กระบวนการเรียนรู ้
 

 

 งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 งานส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
 งานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 งานทดสอบทางการศึกษา 

 

 งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 
 

 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา 

หน่วยงานที่เกีย่วข้องและชุมชน 
 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและ 

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยัการพฒันาระบบบริหารและ 

การจัดการศึกษา 
 งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 งานส่งเสริมและประสานงานการประกนัคุณภาพภายในและ 

ภายนอกสถานศึกษา 
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยัมาตรฐานและการประกัน 

คุณภาพการศึกษา 
 งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
 งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 

การศึกษา 
 งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 

การศึกษา 
 
 
 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา 
 

กลุ่มงานวดัและประเมินผล 
การศึกษา 

  
 

กลุ่มงานพฒันาหลกัสตูรการศึกษา
ขัน้พืน้ฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาส่ือนวตักรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 
ทางการศึกษา 

 

งานธรุการ 

 

กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผล
ระบบบริหารและการจดัการศึกษา 

         
 

กลุ่มงานส่งเสริมพฒันาระบบการประกนั
คณุภาพการศึกษา 

 
 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  

และนิเทศการศึกษา 
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ส่วนที่ ๒ 
ภาระงานผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
 

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

 1. ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำน     
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๑ 

 ๒. ประสำนงำนกับผู้บังคับบัญชำ และบุคลำกรกลุ่มอ่ืนๆในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๑ 

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

 ๔. กลั่นกรองกำรเสนองำน และก ำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกลุ่มนิเทศ
ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงประสิทธิภำพ 

๕. ปฏิบัติกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล โรงเรียนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 จ ำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตำมแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบำยส ำคัญของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและ
กระทรวงศึกษำธิกำร 

๖. นิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ      
โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

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

สถำนศึกษำท่ี ๑ (เมือง 1)   
๘. ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๑ 
๙. ปฏิบัติงำนอื่นๆตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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แผนภูมิการบริหารงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 

    นโยบาย สั่งการ          ………………………… 

                รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 
                               ......……….…………..... ก ากบัตรวจสอบ กลัน่กรอง 

ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 
 

 
กลุ่มงานพฒันาหลกัสูตร   กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันา    กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและ   กลุ่มงานเลขานุการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐานและ   ส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยี      ประเมินผลระบบบริหาร   คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
    กระบวนการเรียนรู้              ทางการศึกษา                   และจดัการศึกษา    ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
          
  กลุ่มงานการวดัและประเมินผล    กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ    กลุ่มงานส่งเสริมพฒันาระบบ 
            การจดัการศึกษา           การประกนัคุณภาพการศึกษา 
        
       ธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 
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