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คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่งศึกษานิเทศก์
ตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด  ๕  
มาตรา ๓๙  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.๒๕๔๖  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓  มาตรา  ๘  มาตรา ๓๔  วรรคสอง ซึ่งผู้จัดท าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
ในกลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง               
มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

  คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์
กระบวนงาน วัตถุประสงค์ ขอบเขตของงาน ค าจ ากัดความ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของนางสาวอัญชลี  ไชยกาล 
ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการ ตามกลุ่มงานและงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต  ๑  

ขอขอบคุณผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา     
ในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี หากมีข้อมูลที่ผิดพลาดประการใดก็ขอยินดีน้อมรับ
ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  
 
 
 
 

  
นำงสำวอัญชลี   ไชยกำล 
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สำรบัญ           ข 
 
ตอนที่ ๑   บทบำท หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของศึกษำนิเทศก์    ๑ 
  งานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่ง    ๑ 

   งานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ๑ 

   ภารกิจ สาระความรู้ และ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ     ๒  

ตอนที่ ๒   ขอบข่ำย ภำรกิจกลุ่มงำนวัดและประเมนิผลกำรศึกษำ    ๔ 
   ภารกิจกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา      ๕ 
                      คู่มือ ขั้นตอนการด าเนินงานเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษา   ๘ 

 
ตอนที่ ๓   ภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย        ๑๙ 
  งานกลุ่มสาระการเรียนรู้        ๑๙ 
  งานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา       ๒๑ 
  งานพิเศษ/โครงการที่รับผิดชอบ       ๒๑ 

 
ภำคผนวก           ๒๓ 
  
 
 
 
 
 



๑ 

 

ตอนที่ ๑ 

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ 

 

๑. งานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 ศึกษานิเทศก์ทุกคน ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ 
เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ดังนี้  
 ๑.๑ งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการ เรียนรู้ มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการวัดและ ประเมินผลการศึกษา 
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  
     ๑.๒ การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพ่ือจัดท าเป็นเอกสาร คู่มือและสื่อใช้ในการปฏิบัติงานและ เผยแพร่ให้
ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน  
 ๑.๓ การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สื่อนวัตกรรมและ  เทคโนโลยี
ทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ การศึกษา เพ่ือใช้
ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้สนใจทั่วไป  
 ๑.๔ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนการ  นิเทศและ
การพัฒนางานวิชาการ  
 ๑.๕ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๒. งานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านั กงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นกลุ่มงานที่ด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลการพัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหาร  และ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียน ทั้งระบบ 
นอกระบบ และตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษาเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน  ศึกษา ค้นคว้าทาง
วิชาการและวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือพัฒนาการจัดการ  เรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยให้มีความรู้ ความ  เข้าใจในหลักการนิเทศ
การศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัด การประเมินผลการศึกษา การ ประกันคุณภาพการศึกษา 
ระบบดูแลช่วยเหลือครูและผู้เรียนในระดับสูง มีความสามารถในการวาง แผนการนิเทศการศึกษา งานวิชาการ 



 

 

คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวอัญชลี  ไชยกาล ๒ 

 

งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา และจัดท ารายงานโดยแสดงให้เห็นว่ามีการวิจัยและพัฒนา 
สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือน าผลไปใช้ในการพัฒนาการ นิเทศการศึกษา มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง มีการ
ถ่ายทอดและได้รับการยอมรับและมีการพัฒนาตน และพัฒนาวิชาชีพ มีเทคนิคชั้นสูงในการนิเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถพัฒนา นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเป็นแบบอย่างแก่วิชาชีพส่งผลให้ครู
และบุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของเขต พ้ืนที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

๓. ภารกิจ สาระความรู้ และ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
 ๑. การนิเทศการศึกษา ได้แก่ หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและกระบวนการนิเทศ กล ยุทธ์การ
นิเทศการศึกษาใน เรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสร้างทักษะในการนิเทศ การใช้กลยุทธ์
ในการนิเทศ การน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ การควบคุมและการประเมินเพ่ือ  การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การนิเทศภายใน โดยสามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ  พัฒนาระบบการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาได้ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการ  เรียนรู้การสอนและการบริหาร
จัดการการศึกษา ประสาน สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศ การศึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้
เทคนิคการนิเทศได้อย่างหลากหลายด้านความเป็นกัลยาณมิตร  
 ๒. นโยบายและการวางแผนการศึกษา ได้แก่ ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริบททางเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่าง  ๆ การวิเคราะห์และก าหนด
นโยบายการศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและประเมิน  นโยบายการศึกษา โดย 
สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพ่ือ  จัดท านโยบาย แผนและการ
ติดตามประเมินผลด้านการศึกษา ให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการก าหนด นโยบายและการวางแผนด าเนินงาน
และการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ให้ค าแนะน าปรึกษา 
เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งให้เกิดผลดี คุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สังคม 
และสิ่งแวดล้อม  
 ๓. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร การสร้างหลักสูตร  สถานศึกษา 
หลักการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา การวัดและการประเมินผล  การจัดการศึกษา
พิเศษ โดยสามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
สาธิตแนะน าครูให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน ประเมินหลักสูตรและการน า
หลักสูตรไปใช้  
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 ๔. การประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา  มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
การจัดท ามาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยนิเทศ ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลกาประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะและ  การวางระบบการจัดท า
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ พร้อมรับการประเมินภายนอก  
 ๕. การบริหารจัดการการศึกษา ได้แก่ หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา หลักการ บริหารจัดการ
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ  การจัดการศึกษา
โดยสามารถให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของการศึกษานิเทศก์ 
การบริหารจัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน  
 ๖. การวิจัยทางการศึกษา ได้แก่ ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การน าผลการวิจัยไปใช้ โดย สามารถให้
ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการน ากระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียน  การสอน ให้
ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  ด าเนินการวิจัยเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษา  
 ๗. กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ได้แก่ กลวิธีการน าเสนอความรู้
แนวคิดทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษา  ค้นคว้า ฯลฯ การ
วิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์โดยสามารถเขียนเอกสารทางวิชาการ  ประเภทต่างๆ แนะน า
และให้ค าปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา  น าเสนอความรู้ แนวคิด 
ทฤษฎีด้วยวิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสมต่อการเรียนรู้  
 ๘. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ต  
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมัลติมีเดียแบบ ปฏิสัมพันธ์ ส านักงานอัตโนมัติ โดยสามารถใช้เทคโนโลยี  
สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาตนและการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม ให้ค าปรึกษา แนะน า การใช้เทคโนโลยี  
สารสนเทศ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา  
 ๙. คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับศึกษานิเทศก์ ได้แก่ คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ  ศึกษานิเทศก์ 
จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ มีหลักธรรมในการนิเทศและ ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี 
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ตอนที่ ๒ 
ขอบข่าย ภารกิจกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 

 
บทบาทหน้าที่งานที่รับผิดชอบของนางสาวอัญชลี  ไชยกาล 

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 
           บทบาทหน้าที่งานที่รับผิดชอบของนางสาวอัญชลี  ไชยกาล กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาตามค าสั่งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑  

นางสาวอัญชลี  ไชยกาล   ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
๑. ปฏิบัติงานในกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
๒. ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงาน ในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และ 

นโยบายของทางราชการ 
๓. รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
     ๓.๑ นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
     ๓.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๔. รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนใน

เครือข่ายสถานศึกษาท่ี ๒๓  (เหล่าเสือโก้ก ๒ ) จ านวน ๑๑ โรงเรียน 
๕. รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

          ๕.๑ โครงการวิจัย พัฒนาเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
               ๕.๒ การทดสอบ NT และ RT และ School Miss 
     ๕.๓ รับผิดชอบการประเมินผลนานาชาติ (PISA) 
  ๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ขอบข่ายภารกิจกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑. งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผลการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลในสถานศึกษา
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๓. ศึกษา วิเคราะห์  รูปแบบ  วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผล 
ในสถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๔. จัดท าคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

   ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ๑. ครูและผู้เก่ียวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียน  
ทั้งการวัดผลการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๒. การวัดผลและประเมินผลสอดคล้องตามแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และตามสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๓. ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล และน าผลการวัดและ
ประเมินผลไปพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 

กลุ่มงานวัดและ
ประเมินผล 

การศึกษา 

งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 

งานติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการวัด
และประเมินผลการศึกษา 

งานทดสอบทางการศึกษา 

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

 ๒.  งานส่งเสริมและพัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินผลการศึกษา 

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

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 มีคลังเครื่องมือวัดและประเมินผลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานศึกษา 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 ๓.  งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑.  ศึกษา  วิเคราะห์  แนวทาง  ในการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 

  ๒. ด าเนินการ  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
  ๓. จัดท ารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
  ๔. เผยแพร่ผล  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
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 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 สถานศึกษามีการวัดผลและประเมินผลการศึกษาท่ีถูกต้อง และมีคุณภาพ 

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

 ๔. งานทดสอบทางการศึกษา 

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

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 มีคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา และมีข้อมูลคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียน 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
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๑. คู่มือ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษา  

ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 

๑. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
      งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 

๒. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 
สามารถด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย บรรลุผลตามภารกิจขององค์กร ส านักงานเขตพ้ืนที่การ ศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดท าคู่มือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 ๒.๑ เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถด าเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย 
      ๒.๒  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 

๓. ขอบเขตของงาน 
        เป็นแนวทางส าหรับการปฏิบัติงานและด าเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 

๔. ค าจ ากัดความ 
  การวัดและประเมินผล (Assessment) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอย 
หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา และเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ  การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้สามารถจัดให้มีขึ้นทั้งระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา   
  การประเมินระดับชั้นเรียน (Classroom Assessment) หมายถึง  การวัดผลและ
ประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้  ผู้สอนด าเนินการเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและตัดสินผลการเรียนใน
รายวิชา/กิจกรรมที่ตนสอน  ในการประเมินเพ่ือการพัฒนา  ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด
เป็นเป้าหมายในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพ่ือดูว่าบรรลุตัวชี้วัดหรือมีแนวโน้มว่าจะบรรลุตัวชี้วัด
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เพียงใด  แล้วแก้ไขข้อบกพร่องเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง   เน้นการประเมินตามสภาพจริง โดยใช้วิธีการที่
หลากหลายและมีการประเมินอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป 
  การประเมินระดับสถานศึกษา (School Assessment) หมายถึง การตรวจสอบผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การอนุมัติผลการเรียน  การตัดสินการเลื่อนชั้นเรียน  และเป็นการประเมิน
เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่  
ผู้ เรียนมีสิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาในด้านใด  รวมทั้งสามารถน าผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูล
และสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพ่ือ
การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และการ
รายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง  และชุมชน 
   การประเมินตามสภาพจริ ง (Authentic Assessment) หมายถึง  การวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้จากการที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการน าความรู้และทักษะที่เรียนไป
ใช้ในสภาพและสถานการณ์จริง  หรือเชื่อมโยงใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงมากที่สุด  การประเมินตามสภาพ
จริงมักมีการก าหนดชิ้นงานหรือภาระงานให้ผู้เรียนปฏิบัติ  และมีการใช้เครื่องมือการวัดและประเมินผลที่มี
เกณฑ์พร้อมค าอธิบายคุณภาพงานตามเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน 
๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล 
ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 

๑. ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของ 
สถานศึกษารวมทั้งแนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

๒. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรใน 
สถานศึกษาเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร และการเทียบโอนผลการเรียน 

๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษามี 
ความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติ วิธีการวัดผลและประเมินผล ตลอดจนความเข้าใจในเทคนิค วิธีการวัดผลและ
ประเมินรูปแบบต่าง ๆ โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง 
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๔. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างเครื่องมือที่เป็นมาตรฐาน ในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ และจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๕ . นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ แก่บุคลากรทั้งระดับ
สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา เกี่ยวกับการวัดประเมินผลการศึกษา การจัดท าเอกสารหลักฐาน ระดับชั้นเรียน
และสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นเรียนและสถานศึกษาตามหลักสูตร
ระดับสถานศึกษาและน าผลการประเมินคุณภาพไปใช้ในการพัฒนา 

๖. นิเทศ ติดตาม และให้ค าปรึกษาให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา
ด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา 

๗. สรุปรายงานผลการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้น เรียนและ
สถานศึกษาเพ่ือน าผลมาใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา และเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพ 
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ประเมินคุณภาพผูเ้รียน 

 

๖. Flow Chart การวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล
การเรียนรู้ ระดับช้ันเรียนและสถานศึกษา 

 

 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                                              
 
 
 
 
 
                    

 

๗.  เครื่องมือ 

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

ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามลักสูตร 

 

 

ไม่ม ี

ส่งเสริมให้สถานศึกษาสร้างเครื่องมือการวัดผลและประเมินผลที่มีคณุภาพ 

 
 

ปรับปรุง 

 
 มี 

นิเทศติดตาม ตรวจสอบเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูต้ามหลักสูตรและการจัดท า
เอกสารหลักฐาน 

 

 

ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล          

ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรยีนรู ้

 
 

 รายงานการด าเนินงานการวัดผลและประเมินผล
การเรียนรู้ตามหลักสูตรและเผยแพร่                                                                                                                                         
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๘.  เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
                     ๑. คู่มือการด าเนินงานการวัดผล และประเมินผลการศึกษา 
  ๒. คู่มือการวัดผล และเทียบโอนผลการศึกษาในทุกระดับ 
                     ๓. แบบพิมพ์ เอกสาร หลักฐานต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง 
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๒. คู่มือ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษา  

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

๑. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
 งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
๒. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 
สามารถด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย บรรลุผลตามภารกิจขององค์กร  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชานี  เขต ๑ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดท าคู่มือขั้นตอน
การปฏิบัติงานขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  ๑. เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพและสามารถด าเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย 
  ๒. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

๓. ขอบเขตของงาน 
        เป็นแนวทางส าหรับการปฏิบัติงานและด าเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๔. ค าจ ากัดความ 
  การวัดและประเมินผล (Assessment) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอย 
หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา และเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ   
  การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา (Local Assessment)  หมายถึง  การวัดผลและ
ประเมินผลที่ด าเนินการโดยเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่ละแห่ง และใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขต
พ้ืนที่การศึกษา  ตามภาระความรับผิดชอบ  สามารถด าเนินการโดยประเมินคุณภาพของผู้เรียนด้วยวิธีการและ
เครื่องมือที่เป็นมาตรฐานซึ่งจัดท าและด าเนินการโดยเขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต้น
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สังกัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  นอกจากนี้ยังสามารถด าเนินการได้ด้วยการตรวจสอบข้อมูลจากการประเมินระดับ
สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยมีการรายงานผลแก่สถานศึกษาและชุมชนได้รับทราบ ทั้งนี้ เพ่ือให้ทราบ
ว่าสถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่
ก าหนดหรือไม่ เพียงใด และมีข้อบกพร่องใดที่ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินระดับ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

๑. ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับ 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๒. ประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๓. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรใน 
สถานศึกษาเก่ียวกับการวัดผลและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๔. จัดท าเครื่องมือและคลังข้อสอบที่เป็นมาตรฐานส าหรับใช้ประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

๕. นิเทศติดตามการด าเนินการประเมินคุณภาพของผู้เรียนของสถานศึกษาในสังกัดในรูปแบบ
ของคณะกรรมการ 

๖. ด าเนินการประเมินผลคุณภาพนักเรียนและน าผลไปวิจัย พัฒนา และประเมินผลการ
ด าเนินงานด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือน าผลมาใช้ในการวางแผน
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

๗.  สรุป รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อหน่วยงาน       
ต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อสถานศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษาน าไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

๘. น าผลการวิจัย การประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามาใช้เป็น 
ข้อมูลในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 
 
 



 

 

คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวอัญชลี  ไชยกาล ๑๖ 

 

ตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ 

ประเมินคุณภาพผูเ้รียน 
 

น าผลการวิจัยการประเมินคุณภาพผู้เรียนเป็นข้อมูลส าหรับ 
การวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

๖. Flow Chart งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
                                               
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 

 

วิเคราะห์/วิจัย 

 
 

นิเทศติดตามการด าเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร 

 
 มีปัญหา 

ปรับปรุง 
 
 

ไม่ม ี

มี 

ไมมี่ปัญหา 

สรุปรายงานและเผยแพร่ ผู้เกี่ยวข้อง 

ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการ
วัดผลและประเมินผลระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 

 ประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 

 
 จัดท าเครื่องมือและสร้างคลังข้อสอบมาตรฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในระดับเขตพ้ืนที่ 
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๗.  เครื่องมือ 

  ๑. แบบติดตามตรวจสอบ 
  ๒. เครื่องมือวัดผลและประเมินผล 
  ๓. แบบรายงานผล 

      ๘. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
  ๑. แนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาแนวทาง    
การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของเครื่องมือวัดผลและประเมินผล 
  ๒. คู่มือในการปฏิบัติงานกิจกรรม ติดตาม ตรวจสอบ วัดผลและประเมินผล 
  ๓. เอกสาร รายงานผลการประเมิน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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๓. คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 
งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษา

ระดับชาติ 

๑.  ชื่องาน (กระบวนงาน) 
      งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล
การศึกษาระดับชาติ 

๒. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 
สามารถด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย บรรลุผลตามภารกิจขององค์กร  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดท าคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 ๑. เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาให้
มีประสิทธิภาพและสามารถด าเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย 
      ๒. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

๓. ขอบเขตของงาน 
        เป็นแนวทางส าหรับการปฏิบัติงานและด าเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษาระดับชาติ 

๔. ค าจ ากัดความ 
       การวัดและประเมินผล (Assessment) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอย 
หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา และเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ   
      การประเมินระดับชาติ (National Tests)  หมายถึง  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่
ด าเนินการโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  ซึ่งสถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนในระดับชั้น
ส าคัญ (Key Stages) ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพ่ือ
น าไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับ
นโยบายของประเทศ   
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๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ระดับชาติ 

๑. ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ 
๒. ประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ เช่น สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(สทศ.) ส านักทดสอบทางการศึกษา 

๓. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา
เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ 

๔. ด าเนินการประเมินคุณภาพของผู้เรียนตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ หรือส านักทดสอบทางการศึกษาก าหนด 

๕. รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ต่อสถานศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษาน าไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

๖. น าผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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๖. Flow Chart วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล
การศกึษาระดับชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 
 
 
 
   
  
 
 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                                           

ประสานความร่วมมือและส่งเสรมิสนับสนุนให้ความรู้เกีย่วกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
ประสานหน่วยงาน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

 
 

วิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณภาพ 

ด าเนินการวัดและประเมินผล 

 
 ตรวจสอบผลการประเมินผล 

 
 

สรุปรายงานและเผยแพร่ต่อ
สถานศึกษา 

น าผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนเป็นข้อมูลส าหรับการ
วางแผน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ระดับสถานศึกษา
และเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการวัดผลและประเมินผล
การศึกษาระดับชาติจัดท าแผนรองรับการประเมินระดับชาติ 
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๗.  เครื่องมือ 

 ๑. แบบติดตามตรวจสอบ 
 ๒. เครื่องมือวัดและประเมินผล 
 ๓. แบบรายงานผล 

๘. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
 ๑. แบบวิเคราะห์แนวทางการตรวจสอบ 
 ๒. คู่มือในการปฏิบัติงานกิจกรรม ติดตาม ตรวจสอบ 
 ๓. เอกสาร รายงานผลการประเมิน ติดตาม ตรวจสอบ 
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ตอนที่ ๓  
ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย 

 
๑. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ หมายถึง องค์ความรู้ ทักษะและค่านิยมที่ผู้เรียนควรเรียนรู้ เพ่ือจะช่วยน าพาให้บรรลุ
คุณภาพตามเป้าหมายที่ก าหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้ หมายถึง กลุ่มขององค์ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่
ก าหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่าง ๆ โดยหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดแบ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็น ๘ กลุ่ม ได้แก่  

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

คุณภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนเป็นสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้เมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ความรู้ 
ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะที่ระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ถือเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้เรียนทุกคน 
ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาทั้งระดับชาติ เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีหน้าที่และ   
ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุคุณภาพตามที่มาตรฐานก าหนด มาตรฐาน    
การเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นเป้าหมายและ
กรอบทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบตามอัธยาศัยและใช้ส าหรับผู้เรียนทุกคน   
ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แนวคิดดังกล่าวอยู่บนฐานความเชื่อที่ว่า ผู้ เรียนทุกคนสามารถพัฒนา           
อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันได้ตัวชี้วัด (Indicators) หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ ซึ่งสะท้อน        ถึง
มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดมีลักษณะเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรมในการน าไปใช้ในการก าหนดเนื้อหา 
การเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์ส าคัญส าหรับการวัดและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน โดยทั่วไป
จะมีการก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือใช้ในการตรวจสอบผู้เรียนเป็นระยะ ๆ ในการพัฒนาไปสู่มาตรฐาน      การเรียนรู้ 
การก าหนดตัวชี้วัดดังกล่าวนั้น ในระบบการศึกษาบางแห่งอาจก าหนดไว้เป็นช่วง ๆ  ทุก ๓ - ๔ ปี แต่บางแห่ง
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อาจก าหนดทุกระดับชั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับบริบทการศึกษาแต่ละแห่ง ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, ๒๕๕๓) 

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพ่ือพัฒนางานสถานศึกษาหรือ
ครูผู้สอนในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ ในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่าง ๆ  
 นางสาวอัญชลี  ไชยกาล ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ   มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ดังนี้ 
 นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โดยมีหน้าที่
และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ๑. นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 

๒. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
๑. ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี หลักการการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการนิเทศการศึกษา 

เพื ่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
๒. ประสานงานกับผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  เพ่ือสร้าง

เครือข่ายการเรียนรู้ และสร้างความตระหนักให้ครูผู้สอนได้เห็นความส าคัญ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนรู้วัดและประเมินผลที่ตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัด  

๔. ส่งเสริม สนับสนุนเพ่ือยกระดับคุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล 
ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     
          ๕. นิเทศติดตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลของครูให้ตรงตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด  
          ๖. ศึกษาค้นคว้าเคราะห์วิจัย แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๗. รายงานผลการด าเนินงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๘. สนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
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ผลส าเร็จที่คาดหวัง   
           ๑. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้และมีการวัดและ
ประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวชิาภาษาอังกฤษ สูงขึ้น 
          ๓. ผู้เรียนเกิดเรียนรู้ รักการท างาน มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
 
  ๒. งานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 

ภาคีเครือข่าย หมายถึง กลุ่มบุคคล องค์กรที่มีเป้าหมายร่วมกัน มารวมตัวกันด้วยความสมัครใจเพ่ือ      
ท ากิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย (ร่วมคิด / วางแผน ร่วมท า ร่วมประเมินผล) โดยมีความสัมพันธ์แนวราบ               
มีความเสมอภาค และเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องงานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์      
ต้องปฏิบัติเพ่ือพัฒนางานของสถานศึกษาในรูปของภาคี เครือข่าย ในการท างานร่วมกันกับกลุ่มสถานศึกษา        
ในลักษณะของเครือข่ายในด้านการประสานงาน (Coordination) ความร่วมมือ (Cooperation) การท างานร่วมกัน 
(Collaboration) และการมีส่วนร่วม (Participation) ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและการปฏิบัติงาน      
ของสถานศึกษาครอบคลุม ๔ ภาระงาน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารงานทั่วไป 
    นางสาวอัญชลี  ไชยกาล ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ   มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   รับผิดชอบเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๒๓ (เหล่าเสือโก้ก ๒ ) จ านวน  ๑๑ โรงเรียน ได้แก่ 

๑. โรงเรียนบ้านแพง 
๒. โรงเรียนบ้านจิก 
๓. โรงเรียนบ้านแสง 
๔. โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 
๕. โรงเรียนบ้านหนองบก 
๖. โรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งค าแต้ 
๗. โรงเรียนบ้านแต้เก่า 
๘. โรงเรียนบ้านค าไฮน้อย 
๙. โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 
๑๐. โรงเรียนบ้านดูน 
๑๑. โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ 
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๓. ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย 
         ๑. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
               ๒.  การทดสอบ NT และ RT และ School Miss 
     ๓.  โรงเรียนมาตรฐานสากล  
               ๔. ปฏิบัติหน้าที่ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงานของธุรการกลุ่ม  
     ๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ภาคผนวก 

 
ค าสั่ง กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

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

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

๑. นายปรีชา  ทาศิริ  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที่ ๔๓  มีหน้าที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 ๑. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงาน     
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 

 ๒. ประสานงานกับผู้บังคับบัญชา และบุคลากรกลุ่มอ่ืนๆในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 

๓. วางแผน ก ากับ ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ทุกคน ให้เป็นไปตาม
ระเบียบ ค าสั่ง และนโยบายของทางราชการ 

 ๔. กลั่นกรองการเสนองาน และก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ 

๕. ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ จ านวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Best Practice UBON ๑: ๒๐๒๓ Model นโยบายส าคัญของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 

๖. นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ      
โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

      ๖.๑ นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
     ๖.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๗. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจดัการศึกษาโรงเรียนในเครือข่าย

สถานศึกษาท่ี ๑ (เมือง ๑)   
๘. ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 



 

 

คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวอัญชลี  ไชยกาล ๒๙ 

 

๙. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
 

๒. นางชุติปภา  วรเดชนนัทสกุล ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที่ ๒๒ มีหน้าที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงานดังนี ้
                   ๑) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
                    ๒) ปฏิบัติหนา้ที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ ๓ ใน
กรณีท่ีผู้อ านวยการกลุ่มและผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน คนที่ ๑ – ๒ ไม่อยู่หรือไปราชการ 
                   ๓) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุม่งานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และนโยบายของทาง
ราชการ                                                                                                                                             
                  ๔) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๑ จ านวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Best 
Practice UBON ๑: ๒๐๒๓ Model นโยบายส าคัญของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 
                  ๕) รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

      ๕.๑ นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
      ๕.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

                  ๖) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน      
ในเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๘ ,๑๕ (เข่ืองใน ๑,๘) 
          ๗) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 
                         ๗.๑ โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

    ๗.๒ การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
      ๗.๓ นโยบายการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
      ๗.๔ โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
         ๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 



 

 

คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวอัญชลี  ไชยกาล ๓๐ 

 

๓. นางจนิตนา  ดอกพุฒ  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที่ ๒๙  มีหน้าที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน ดังนี ้

๑) ปฏิบัติงานในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
๒) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และนโยบายของทาง

ราชการ 
                     ๓) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ จ านวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Best Practice UBON ๑: ๒๐๒๓ Model นโยบายส าคัญของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 

๔) รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

      ๔.๑ นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
      ๔.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  
๕) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียน        

ในเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๗ (เมือง ๗) 
๖) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

        ๖.๑ การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ 
        ๖.๒ โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
        ๖.๓ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
        ๖.๔ โครงการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือรับการประเมินผลผู้เรียนระดับนานาชาติ (PISA)
         ๖.๕ โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ สะเต็มศึกษา 
        ๖.๖ การวิจัยและพัฒนาต่อยอดการแข่งขันทางวิชาการที่ส่งเสริมกระบวนการคิด
วิเคราะห์ส าหรับนักเรียน 
        ๖.๗ โครงการส่งเสริมวินัยนักเรียน 
  ๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔. นายปัญญา ตรีเลิศพจน์กุล  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ ๓๒  มีหน้าที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๑) ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 



 

 

คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวอัญชลี  ไชยกาล ๓๑ 

 

๒) ประสานงาน วางแผนการปฏิบตัิงาน ในกลุ่มงานใหเ้ป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และนโยบายของทางราชการ 
                     ๓) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ จ านวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Best Practice UBON ๑: ๒๐๒๓ Model นโยบายส าคัญของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 
                    ๔) รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

      ๔.๑ นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
      ๔.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  
๕) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาเครือข่าย

สถานศึกษาท่ี ๑๑  (เข่ืองใน ๔)  
๖) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 
    ๖.๑ โครงการวิจัยเพื่อการศึกษา/วิจัยหลักสูตร/วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการ

สอน 
    ๖.๒ จัดท าโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (School Mis) 

      ๖.๓ โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
    ๖.๔ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) 

         ๖.๕ การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติ 
      ๖.๖ โครงการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือรับการประเมินผลผู้เรียนระดับนานาชาติ (PISA) 
          ๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๕. นางสาวปิยะภรณ์  สาริบูรณ์ ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่  ๔๗  มีหน้าที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๑) ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
๒) ประสานงาน วางแผนการปฏิบตัิงาน ในกลุ่มงานใหเ้ป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และนโยบายของทางราชการ 

                     ๓) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ จ านวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Best Practice UBON ๑: ๒๐๒๓ Model นโยบายส าคัญของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 



 

 

คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวอัญชลี  ไชยกาล ๓๒ 

 

                    ๔) รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

      ๔.๑ นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
      ๔.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  
๕) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาเครือข่าย

สถานศึกษาท่ี ๑๘ (ม่วงสามสิบ ๓)  
๖) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 
    ๖.๑ โครงการวิจัยเพื่อการศึกษา/วิจัยหลักสูตร/วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการ

สอน 
      ๖.๒ การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑     
          ๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๖. นางสาวนุจริญ สมชัย ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการ ต าแหน่งเลขที่  ๖๑  มีหน้าที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๑) ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
๒) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงาน ในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และนโยบาย 

ของทางราชการ 
                     ๓) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ จ านวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Best Practice UBON ๑: ๒๐๒๓ Model นโยบายส าคัญของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 
                    ๔) รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

      ๔.๑ นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
      ๔.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  
๕) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาเครือข่าย

สถานศึกษาท่ี ๑๗ (ม่วงสามสิบ ๒)  
๖) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 
    ๖.๑ โครงการวิจัยเพื่อการศึกษา/วิจัยหลักสูตร/วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการ

สอน 



 

 

คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวอัญชลี  ไชยกาล ๓๓ 

 

      ๖.๒ การจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
               ๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 

 

๗. นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที่ ๓๖  มีหน้าที่รบัผิดชอบ
และปฏบิัตงิาน ดังนี ้

๑) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
๒) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ ๕ ใน

กรณีท่ีผู้อ านวยการกลุ่มและผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน คนที่ ๑ – ๔ ไม่อยู่หรือไปราชการ 
๓) ประสานงาน วางแผน การปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และนโยบายของทาง

ราชการ 
๔) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ จ านวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Best Practice UBON ๑: ๒๐๒๓ Model นโยบายส าคัญของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 

๕) รับผิดชอบการด าเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
๖) นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลระดับชั้นเรียนให้ได้มาตรฐาน

ของหลักสูตร และการประเมินผลระดับสถานศึกษา 
๗) นิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดท าสารสนเทศด้านผลการเรียนด้วยระบบ School Mis 
๘) รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย โดยมีหน้าที่และ  

ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
      ๘.๑ นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
      ๘.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๙) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนใน

เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๖ (ม่วงสามสิบ ๑)  
๑๐) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 
      ๑๐.๑ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
      ๑๐.๒ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
      ๑๐.๓ โครงการสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย 



 

 

คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวอัญชลี  ไชยกาล ๓๔ 

 

      ๑๐.๔ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๘. นางสาววราพร  ดาราศาสตร์  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที่ ๕๙  มีหน้าที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงาน ดังนี ้

๑) ปฏิบัติงานในกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
๒) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงาน ในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และนโยบาย

ของทางราชการ 
๓) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ จ านวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Best Practice UBON ๑: ๒๐๒๓ Model นโยบายส าคัญของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 

๔) รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

      ๔.๑ นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
      ๔.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๕) รับผิดชอบการด าเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (NT) 
๖) รับผิดชอบการด าเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (RT) 
๗) นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลระดับชั้นเรียนให้ได้มาตรฐาน

ของหลักสูตร และการประเมินผลระดับสถานศึกษา 
๘) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนใน

เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๙ (ม่วงสามสิบ ๔) 
๙) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

           ๙.๑ การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก(โรงเรียนดีใกล้บ้าน)  
                ๙.๒ โรงเรียนมาตรฐานสากล 
       ๙.๓ ปฏิบัติหน้าที่ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงานของธุรการกลุ่ม 
  ๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๙. นางสาวอัญชลี  ไชยกาล ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  ต าแหน่งเลขที่ ๑๙  มีหน้าที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน ดังนี ้



 

 

คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวอัญชลี  ไชยกาล ๓๕ 

 

๑) ปฏิบัติงานในกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
๒) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงาน ในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และนโยบาย

ของทางราชการ 
๓) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ จ านวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Best Practice UBON ๑: ๒๐๒๓ Model นโยบายส าคัญของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 

๔) รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

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

ของหลักสูตร และการประเมินผลระดับสถานศึกษา 
๗)  
๘) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนใน

เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๒๓ (เหล่าเสือโก้ก ๒) 
๙) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

           ๙.๑ โครงการวิจัย พัฒนาเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
                ๙.๒ รับผิดชอบการประเมินผลนานาชาติ (PISA) 
  ๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

๑๐. นางสาวสวาสฎิพร  แสนค า  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที่ ๔๕   มีหน้าที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงาน ดังนี ้

๑) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัด
การศึกษา  

๒) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ ๖ ใน
กรณีท่ีผู้อ านวยการกลุ่ม และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน คนที่ ๑-๕ ไม่อยู่หรือไปราชการ 



 

 

คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวอัญชลี  ไชยกาล ๓๖ 

 

๓) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และนโยบายของ
ทางราชการ 

๔) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ จ านวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Best Practice UBON ๑: ๒๐๒๓ Model นโยบายส าคัญของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 

๕) รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนปฐมวัย โดยมีหน้าที่และ    
ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

      ๕.๑ นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
      ๕.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๖) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาเครือข่าย

สถานศึกษาท่ี ๒,๕ (เมือง ๒,๕ ) 
๗) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้   

        ๗.๑ งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด มอนเตสซอรี่ 
๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑๑. นางกัญญลักษณ์  ศิริวารินทร์   ต าแหนง่ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที่ ๓๔   มีหน้าที่รับผดิชอบ

และปฏบิัตงิาน ดังนี ้
๑) ปฏิบัติหน้าในกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
๒) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และนโยบายของ

ทางราชการ  
๓) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ จ านวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Best Practice UBON ๑: ๒๐๒๓ Model นโยบายส าคัญของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 

๔) รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

      ๔.๑ นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
      ๔.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 



 

 

คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวอัญชลี  ไชยกาล ๓๗ 

 

๕) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาเครือข่าย
สถานศึกษาท่ี ๒๑ (ม่วงสามสิบ ๖) 

๖) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้   
        ๖.๑ โครงการโรงเรียนสีเขียว 

๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑๒. นางสาวนพวรรณ  ชุมพล  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที่  ๖๐  มีหน้าทีร่ับผิดชอบและ

ปฏิบัตงิาน ดังนี ้

๑) ปฏิบัติหน้าในกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
๒) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และ

นโยบายของทางราชการ                                                                                                                      
๓) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑  จ านวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Best Practice UBON ๑: ๒๐๒๓ Model นโยบายส าคัญของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 

๔) รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

      ๔.๑ นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
      ๔.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๕) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาเครือข่าย

สถานศึกษาท่ี ๑๒ (เข่ืองใน ๕) 
๖) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้   

        ๖.๑ แอปพลิเคชันนิเทศการศึกษาออนไลน์ (Online Supervision) 
        ๖.๒ ผู้รับผิดชอบงานแนะแนวเขตพ้ืนที่การศึกษา 

      ๖.๓ ศึกษานิเทศก์จิตวิทยา (นักจิตวิทยาประจ าเขตการศึกษา) 
      ๖.๔ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 



 

 

คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวอัญชลี  ไชยกาล ๓๘ 

 

๑๓. นางนันท์นภัส  ปภินวัช   ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที่ ๔๙  มีหน้าที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงาน ดังนี ้

๑) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๒) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ ๗ ใน

กรณีท่ีผู้อ านวยการกลุ่มและผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน คนที่ ๑-๖  ไม่อยู่หรือไปราชการ 
๓) ประสานงาน วางแผน ก ากับ ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตาม

ระเบียบ ค าสั่ง และนโยบายของทางราชการ 
๔) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ จ านวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Best Practice UBON ๑: ๒๐๒๓ Model นโยบายส าคัญของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 

๕) รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

      ๕.๑ นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
      ๕.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๖) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาเครือข่าย

สถานศึกษาท่ี ๖ (เมือง ๖) 
๗) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

                               ๗.๑ โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๗.๒ โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
๗.๓ โครงการเด็กไทยพูดอังกฤษได้ (English For All) 
๗.๔ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน  
๗.๕ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

  ๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑๔. นางธนพร  ค านวน  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที่ ๒๐  มีหน้าที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน ดังนี ้

๑) ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๒) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และนโยบายของ

ทางราชการ 



 

 

คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวอัญชลี  ไชยกาล ๓๙ 

 

๓) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ จ านวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Best Practice UBON ๑: ๒๐๒๓ Model นโยบายส าคัญของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 

๔) รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

      ๔.๑ นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
      ๔.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๕) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาเครือข่าย

สถานศึกษาท่ี ๓ (เมือง ๓)   
๖) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

๖.๑ โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๖.๒ โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

        ๖.๓ โครงการห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุด ๓ ดี  
        ๖.๔ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑๕. นายอดุลย์ศักดิ์  ศรีวิชัย ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ต าแหน่งเลขที่ ๒๕  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน 
ดังนี้ 

๑) ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๒) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และนโยบายของ

ทางราชการ 
๓) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ จ านวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Best Practice UBON ๑: ๒๐๒๓ Model นโยบายส าคัญของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 

๔) รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

      ๔.๑ นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
      ๔.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 



 

 

คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวอัญชลี  ไชยกาล ๔๐ 

 

๕) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนใน
เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๓ (เข่ืองใน ๖) 

๖) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 
      ๖.๑ โครงการจัดท าและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 
      ๖.๒ โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  

  ๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑๖. นางสาวสุวิจยา  มุลทา  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ ๕๘  มีหน้าที่รับผิดชอบ

และปฏิบัติงาน ดังนี้ 
๑) ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๒) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และนโยบายของ

ทางราชการ 
๓) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ จ านวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Best Practice UBON ๑: ๒๐๒๓ Model นโยบายส าคัญของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 

๔) รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

      ๔.๑ นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
      ๔.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๕) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนใน

เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๒๔  (ดอนมดแดง ๑) 
 
๖) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 
      ๖.๑ โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 
     ๖.๒ โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  
      ๖.๓ การจัดท าและพัฒนา เว็บไซต์ กลุ่มนิเทศฯ  
      ๖.๔ งานจัดการประชุมฯ ของกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี       

ทางการศึกษา  
  ๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 



 

 

คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวอัญชลี  ไชยกาล ๔๑ 

 

 
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 ๑๗. นายสเุมธ   มัดธนู   ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที่ ๓๙  มีหน้าที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน ดังนี ้

๑) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
๒) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ ๑ ใน

กรณีท่ีผู้อ านวยการกลุ่มไม่อยู่หรือไปราชการ 
๓) ประสานงาน วางแผน ก ากับ ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตาม

ระเบียบ ค าสั่ง และนโยบายของทางราชการ 
๔) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต๑ จ านวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Best Practice  UBON ๑: ๒๐๒๓ Model นโยบายส าคัญของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 

๕) รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

๕.๑ นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
๕.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

๖) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนใน
เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๔ (เข่ืองใน ๗) 

๗) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 
๗.๑ การส่งเสริมการเรียนรู้งานอาชีพและการมีงานท า 
๗.๒ งานประสานการประเมินคุณภาพภายนอก  

  ๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑๘. นายศิริพงษ์  ศิริวารนิทร์  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที่ ๕๖  มีหน้าที่รับผิดชอบ        
และปฏิบัติงาน ดังนี ้

๑) ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
๒) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และนโยบายของ

ทางราชการ 



 

 

คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวอัญชลี  ไชยกาล ๔๒ 

 

๓) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต๑ จ านวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Best Practice   UBON ๑ : ๒๐๒๓ Model นโยบายส าคัญของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 

๔) รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

๔.๑ นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
๔.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

๕) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนใน
เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๙ (เข่ืองใน๒) 

๖) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 
๖.๑ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
๖.๒ โครงงานคุณธรรม 
๖.๓ งานการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
๖.๔ โรงเรียนวิถีพุทธ    

  ๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๑๙. นางสาวสุกัญญา   รักษาสตัย์  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  ต าแหน่งเลขที่ ๖๒  มีหน้าที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงาน ดังนี ้

๑) ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
๒) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และนโยบายของ

ทางราชการ 
๓) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต๑ จ านวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Best Practice  UBON ๑ : ๒๐๒๓ Model นโยบายส าคัญของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 

๔) รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

     ๔.๑ นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
     ๔.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 



 

 

คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวอัญชลี  ไชยกาล ๔๓ 

 

๕) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียน                     
ในเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๒๔ (ดอนมดแดง ๒ ) 

๖) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 
      ๖.๑ การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในและรายงานผลการประเมินตนเอง                   

ของสถานศึกษา 
      ๖.๒ การส่งเสริมการเรียนรู้งานอาชีพและการมีงานท า   

  ๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 

๒๐. นายจริวัฒน์ สว่างวงศ์  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที่ ๕๒   มีหน้าที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงาน ดังนี ้

๑) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา ท าหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ต.ป.น. 

๒) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ ๒ ใน
กรณีท่ีผู้อ านวยการกลุ่ม และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน คนที่ ๑ ไม่อยู่หรือไปราชการ 

๓) ประสานงาน วางแผน ก ากับ ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติศึกษานิเทศก์ ในกลุ่มงานให้
เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และนโยบายของทางราชการ 

๔) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ จ านวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Best Practice UBON ๑: ๒๐๒๓ Model นโยบายส าคัญของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 

๕) รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

      ๕.๑ นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
      ๕.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๖) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนใน

เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๒๒ (เหล่าเสือโก้ก ๑) 
  ๗) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 
        ๗.๑ โรงเรียนดีประจ าต าบล  



 

 

คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวอัญชลี  ไชยกาล ๔๔ 

 

      ๗.๒ โรงเรียนประชารัฐ 
        ๗.๓ โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
        ๗.๔ จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 
๑ 
         ๗.๕ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Best Practice UBON ๑: ๒๐๒๓ Model 

๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๒๑. นางชาลินี ศรีสันต์  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ ๑๘  มีหน้าที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๑) ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา ท าหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ต.ป.น. 

๒) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และนโยบายของ
ทางราชการ 

๓) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ จ านวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Best Practice UBON ๑: ๒๐๒๓ Model นโยบายส าคัญของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 

๔) รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

      ๔.๑ นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
      ๔.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๕) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาเครือข่าย

สถานศึกษาท่ี ๑๐ (เข่ืองใน ๓) 
๖) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

        ๖.๑ โรงเรียนดีประจ าต าบล  
      ๖.๒ โรงเรียนประชารัฐ 

        ๖.๓ โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
        ๖.๔ จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 
๑ 
         ๖.๕ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Best Practice UBON ๑: ๒๐๒๓ Model 



 

 

คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวอัญชลี  ไชยกาล ๔๕ 

 

  ๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
 

๒๒. นางฉวีวรรณ  วะรงค ์  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที่ ๕๕  มีหน้าที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน ดังนี ้

๑) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
๒) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ ๔ ใน

กรณีท่ีผู้อ านวยการกลุ่ม และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน คนที่ ๑-๓ ไม่อยู่หรือไปราชการ 
๓) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และนโยบายของ

ทางราชการ 
๔) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ จ านวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Best Practice UBON ๑: ๒๐๒๓ Model นโยบายส าคัญของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 

๕) รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

      ๕.๑ นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
      ๕.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๖) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนใน

เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๒๐ (ม่วงสามสิบ ๕) 
๗) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

        ๗.๑ การพัฒนาการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียน 
                           ๗.๒ การประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียน 
  ๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒๓. นางสาววัชรากร  ตระการไทย  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที่ ๕๗  มีหน้าที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

๑) ปฏิบัติงานในกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
๒) ประสานงาน วางแผนการปฏิบตัิงาน ในกลุ่มงานใหเ้ป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และนโยบายของทางราชการ 



 

 

คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวอัญชลี  ไชยกาล ๔๖ 

 

  ๓) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ จ านวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Best Practice UBON ๑: ๒๐๒๓ Model นโยบายส าคัญของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 

๔) รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกิจกรรมแนะแนว โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

      ๔.๑ นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
      ๔.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๕) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนใน

เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๔ (เมือง ๔) 
๖) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

            ๖.๑ งานการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
         ๖.๒ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ (Coding) 
         ๖.๓ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 
         ๖.๔ โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
  ๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

๒๔. นายพิชัยรัตน์  ต้นพนม  ต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
๑) ปฏิบัติงานสารบรรณ การรับ-ส่งหนังสือราชการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบทั่วไป     

ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
๒) ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในส านักงาน/หน่วยงานและสถานศึกษาเกี่ยวกับงานธุรการ 
๓) ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
๔) จัดท าข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
๕) ด าเนินการแจ้งเวียน ระเบียบ กฎหมาย น าเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ส าเนาแจ้งผู้ที่

เกี่ยวข้องในส านักงานและสถานศึกษา 
๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 



 

 

คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวอัญชลี  ไชยกาล ๔๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติงานในหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

ที ่ การปฏิบัติงานในหน้าที่ ชื่อ – สกุล เครือข่ายที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ที่รับผิดชอบ 

๑ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ 
ติดตาม  
และประเมินผลการจัด
การศึกษา 

นายปรีชา  ทาศิริ เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑     
(เมือง ๑)              จ านวน ๖ 
โรงเรียน 

การงานอาชีพ 
 



 

 

คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวอัญชลี  ไชยกาล ๔๘ 

 

๒ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
กระบวนการเรียนรู้ 

นางชุติปภา  วรเดชนันท
สกุล 

(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๘,๑๕  
(เข่ืองใน ๑,๘)      จ านวน ๑๓ 
โรงเรียน 

สังคมศึกษา 
ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
นางจินตนา  ดอกพุฒ เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๗  

(เมือง ๗)             จ านวน ๙ 
โรงเรียน 

วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

นายปัญญา  ตรีเลิศพจน์กุล เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๑  
(เข่ืองใน ๔)          จ านวน ๙ 
โรงเรียน 

คณิตศาสตร์ 

นางสาวปิยะภรณ์  สาริ
บูรณ์ 

เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๘  
(ม่วงสามสิบ ๓)    จ านวน ๑๐ 
โรงเรียน 

คณิตศาสตร์ 

นาวสาวนุจริญ  สมชัย 

 
เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๗  
(ม่วงสามสิบ ๒)    จ านวน ๑๔ 
โรงเรียน 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

๓ กลุ่มงานวัดและประเมินผล
การศึกษา 

นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์
วิทย์(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๖  
(ม่วงสามสิบ ๑)    จ านวน ๑๑ 
โรงเรียน 

ปฐมวัย 

นางสาววราพร  ดารา
ศาสตร์ 

เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๙  
(ม่วงสามสิบ ๔)      จ านวน ๙ 
โรงเรียน 

ภาษาต่างประเทศ 

  นางสาวอัญชลี  ไชยกาล เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๒๓   
(เหล่าเสือโก้ก ๒)จ านวน ๑๑ 
โรงเรียน 

 

ภาษาต่างประเทศ 

๔ กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลระบบบริหารและ 

การจัดการศึกษา 

นางสาวสวาสฎิพร แสนค า 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๒,๕ 

(เมือง ๒,๕)        จ านวน ๑๒ 
โรงเรียน 

ปฐมวัย 



 

 

คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวอัญชลี  ไชยกาล ๔๙ 

 

นางกัญญลักษณ์ ศิริวาริ
นทร์ 

เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๒๑       
(ม่วงสามสิบ ๖)    จ านวน ๑๓ 
โรงเรียน 

ภาษาไทย 

นางสาวนพวรรณ  ชุมพล เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๒  
(เข่ืองใน ๕)          จ านวน ๘ 
โรงเรียน 

ภาษาไทย 

๕ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ทางการศึกษา 

นางนันท์นภัส  ปภินวัช 

(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๖  
(เมือง ๖)             จ านวน ๙ 
โรงเรียน 

ภาษาต่างประเทศ 

นางธนพร  ค านวณ เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๓       
(เมือง ๓)           จ านวน ๑๑ 
โรงเรียน 

ศิลปะ 

นายอดุลศักดิ์  ศรีวิชัย  เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๓   
(เข่ืองใน ๖)        จ านวน ๑๔ 
โรงเรียน 

วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

นางสาวสุวิจยา  มุลทา เครือข่ายสถานศึกษาที่  ๒๔   
(ดอนมดแดง ๑)     จ านวน ๘ 
โรงเรียน 

วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

๖ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนา 

ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

นายสุเมธ  มัดธนู 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

เครือข่ายสถานศึกษาที่  ๑๔  
(เข่ืองใน ๗)         จ านวน ๑๒ 
โรงเรียน 

การงานอาชีพ 
 

นายศิริพงษ์  ศิริวารินทร์ เครือข่ายสถานศึกษาที่  ๙   
(เข่ืองใน ๒)          จ านวน ๙  
โรงเรียน 

สังคมศึกษาฯ 
กิจกรรมลูกเสือ 

นางสาวสุกัญญา  รักษาสัตย์ 
 

เครือข่ายสถานศึกษาที่  ๒๕   
(ดอนมดแดง ๒)    จ านวน ๙  
โรงเรียน 

การงานอาชีพ 
 

 
 



 

 

คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวอัญชลี  ไชยกาล ๕๐ 

 

 
 

ที ่ การปฏิบัติงานในหน้าที่ ชื่อ – สกุล เครือข่ายที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ที่รับผิดชอบ 

๗ กลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล 

และนิเทศการศึกษา 

นายจิรวัฒน์  สว่างวงศ ์

(หัวหน้ากลุ่มงาน) 
เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๒๒   
(เหล่าเสือโก้ก ๑)   จ านวน ๑๔ 
โรงเรียน 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

นางชาลินี  ศรีสันต์ เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๐   
(เข่ืองใน ๓)          จ านวน ๙ 
โรงเรียน 

ศิลปะ 

๘ 
 

กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
 

นางฉวีวรรณ  วะรงค์ 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๒๐  
(ม่วงสามสิบ ๕)    จ านวน ๑๑ 
โรงเรียน 

ภาษาไทย 

นางสาววัชรากร ตระการ
ไทย 

เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๔  
(เมือง ๔)              จ านวน ๘ 
โรงเรียน 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

กิจกรรมแนะแนว 
 
 
 

 




