


คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

 
แนวคิด 
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นกลุ่มงาน
ดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผล การพัฒนาระบบ
การบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย  เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา 
วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือให้มแีนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
 ๒. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 

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

๖.  เพ่ือส่งเสริม การศึกษา วิจัย และพัฒนาให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีคุณภาพ       
ได้มาตรฐาน 

 
ขอบข่ายภารกิจ 
 ๑.  งานธุรการ 
 ๒.  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

     ๒.๑  งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
     ๒.๒  งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

      ๒.๓  งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 ๓.  กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
      ๓.๑  งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
      ๓.๒   งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
      ๓.๓   งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
      ๓.๔   งานทดสอบทางการศึกษา 
  ๔.  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
      ๔.๑   งานส่งเสริม  พัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
      ๔.๒   งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 ๕.  กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
       ๕.๑  งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 



๒ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

      ๕.๒  งานส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา  หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และชุมชน 
               ๕.๓  งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของสถานศึกษา 
     ๕.๔  งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

๖.  กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
      ๖.๑ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
      ๖.๒   งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 

     ๖.๓  งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
     ๖.๔  งานศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ๗.  กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
     ๗.๑  งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 

      ๗.๒  งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา                
                ๗.๓  งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
 ๘.  กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
      ๘.๑  จัดทำระบบสารสนเทศการศึกษาพิเศษ 
      ๘.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ 
               ๘.๓  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
               ๘.๔  ประเมินผลการจัดการศึกษาพิเศษ 
               ๘.๕  วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ 
               ๘.๖  นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาพิเศษ 
               ๘.๗  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

 
 
 

 
➢ งานส่งเสรมิพฒันาหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั 
➢ งานส่งเสรมิพฒันาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
➢ งานศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห์ วจิยั การพฒันาหลกัสตูรและ 

กระบวนการเรยีนรู้ 
 

➢ งานส่งเสรมิการวดัและประเมนิผลการศกึษา 
➢ งานส่งเสรมิพฒันาเครื่องมอืวดัผลและประเมนิผลการศกึษา 
➢ งานตดิตามตรวจสอบและประเมนิผลการวดัและประเมนิผลการศกึษา 

➢ งานทดสอบทางการศกึษา 
 

➢ งานส่งเสรมิพฒันาสื่อนวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา 
➢ งานศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห์ วจิยั พฒันาสื่อนวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา 

 
➢ งานส่งเสรมิและพฒันาระบบการนิเทศและการจดักระบวนการเรยีนรู้ 
➢ งานส่งเสรมิ สนับสนุนเครอืขา่ยการนิเทศของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา สถานศกึษา หน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งและชุมชน 
➢ งานนิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการบรหิารและ 

การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของสถานศกึษา 
➢ งานศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห์ วจิยัการพฒันาระบบบรหิารและ 

การจดัการศกึษา 
 

➢ งานส่งเสรมิการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
➢ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศกึษา 
➢ งานส่งเสรมิและประสานงานการประกนัคุณภาพภายในและ 

ภายนอกสถานศกึษา 
➢ งานศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห์ วจิยัมาตรฐานและการประกนั 

คุณภาพการศกึษา 
 

➢ งานพฒันาระบบขอ้มลูและสารสนเทศ 
➢ งานวางแผนการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนิเทศ 

การศกึษา 
➢ งานรายงานผลการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนิเทศ 

การศกึษา 
 

➢ จดัท าระบบสารสนเทศการศกึษาพเิศษ 
➢ ส่งเสรมิและสนับสนุนสถานศกึษาจดัท าและพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาการศกึษาพเิศษ 
➢ พฒันาผูบ้รหิาร ครู บุคลากรทางการศกึษาใหม้คีวามรู้ความเขา้ใจในการจดัการศกึษา 
➢ ส่งเสรมิและพฒันากระบวนการจดัประสบการณ์ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
➢ ประเมนิผลการจดัการศกึษาพเิศษ 
➢ วเิคราะห ์วจิยัการพฒันาการจดัการศกึษาพเิศษ 
➢ นิเทศ ตดิตาม ประเมนิผลการจดัการศกึษาพเิศษ 
➢ ประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานอื่น 

 
 
 
 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา 
 
งานธรุการ 

 
 
กลุ่มงานพฒันาหลกัสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
และกระบวนการเรียนรู้ 
 

 
 
กลุ่มงานวดัและประเมินผล
การศึกษา 
 

 
 
การศึกษากลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาส่ือ 
นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
 
และกระบวนการเรียนรู้ 
 

 
 

กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผล 
ระบบบริหารและการจดัการศึกษา 
 

 
 
กลุ่มงานส่งเสริมพฒันาระบบการประกนั 
คณุภาพการศึกษา 
 
 

 
 กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  
และนิเทศการศึกษา 

 
 

กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
 
 

 
 



๔ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

๑. งานธุรการ 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษา วิ เคราะห์  วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสน เทศและการบริหารงานของกลุ่ ม  
ให้สามารถดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. ศึกษา วิเคราะห์ สภาพของกลุ่ม  และออกแบบ  ระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม  และ
สอดคล้องกับ  ระบบงานสารบรรณของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๓. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม 
 ๔. ประสาน งาน กั บ กลุ่ ม อ่ื น ใน สำนั ก งาน  ห น่ วย งาน และสถาน ศึ กษ าใน งาน ธุ รการ 
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานของกลุ่ม 
 ๕. ประสานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่ม ให้ครู  บุคลากร
ทางการศึกษา  และประชาชนทั่วไปทราบ 
 ๖. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่ม 

 ผลสำเร็จที่คาดหวัง 

 การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานเป็นระบบ สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 ๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๑๗ 
 ๓. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๔. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๙ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๕. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการข่าวราชการ พ.ศ. ๒๕๒๕ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

๒. กลุ่มงานพัฒนาหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 ๒.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  ๒. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ทั้งในและต่างประเทศ 

 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย ในรูปแบบที่
เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา โดย 
          ๓.๑  พัฒนาครู  ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ  สามารถจัดการศึกษาปฐมวัย และ
ดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาหลักสูตรได้ 
         ๓.๒  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
  ๔.  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และให้ความช่วยเหลือ
สถานศึกษาในด้านการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

 ๕.  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนที่จัดการศึกษาปฐมวัย  เช่น  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นต้น 

 ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
  นักเรียนก่อนวัยเรียน ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง ในสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้โดยครู
และผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้ ความเข้าใจและมีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายและมีความทันสมัยอยู่เสมอ 

  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 
 
 

 

กลุ่มงานพัฒนา 
หลักสูตรการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานและ 
กระบวนการเรียนรู้ 

งานส่งเสรมิพฒันาหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั  
 

งานส่งเสรมิพฒันาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

งานศกึษาคน้ควา้  วเิคราะห ์วจิยั  การพฒันาหลกัสตูร
และกระบวนการเรยีนรู ้



๖ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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 ๒.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

  ๑.  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ และมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง  ๘ กลุ่ม
สาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๒.  ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดทำระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษาดำเนินการ
ดังนี้ 
       ๒.๑  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร 
       ๒.๒  รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร  
  ๓.  พัฒนาครู  ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๔.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
  ๕.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น โรงเรียน ๒ ภาษา โรงเรียนตาม
แนวพุทธ โรงเรียนกีฬา โรงเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอัจฉริยะ    
  ๖. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น Home School  การศึกษาที่จัดใน
สถานประกอบการ ฯลฯ เป็นต้น 
  ๗.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ๘.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยใน
ชั้นเรียนและการนิเทศภายใน 
  ๙. ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา และ
นำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา  

  ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
  นักเรียนวัยเรียนทุกคนที่อยู่ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการจัดการเรียนรู้โดยครูและผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีมีความรู้ ความเข้าใจการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้  และมีความสามารถในการ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

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

 ๒.๓ งานศึกษา ค้นคว้า  วิเคราะห์ วจิัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 ๒. ดำเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
 ๓.  สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู 
ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง    
 ๔. เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 ๕.  นำผลการวิจัยไปกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 
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            ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
             สถานศึกษามีผลการศึกษา วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

               กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 

๓. กลุ่มงานวัดและประเมนิผลการศึกษา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๓.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผล
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลใน
สถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๓. ศึกษา วิเคราะห์  รูปแบบ  วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผล 
ในสถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๔. จัดทำคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

   ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
 ๑. ครูและผู้เก่ียวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียน  
ทั้งการวัดผลการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๒. การวัดผลและประเมินผลสอดคล้องตามแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และตามสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 ๓. ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล และนำผลการวัดและ
ประเมินผลไปพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 

กลุ่มงานวดัและ
ประเมินผล 
การศึกษา 

งานส่งเสรมิการวดัและประเมนิผลการศกึษา 

งานตดิตาม  ตรวจสอบ และประเมนิผลการวดัและ
ประเมนิผลการศกึษา 

งานทดสอบทางการศกึษา 

งานส่งเสรมิและพฒันาเครื่องมอืวดัและประเมนิผล
การศกึษา 
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 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

 ๓.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ๒. ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดทำแล้ว คัดเลือกให้เหมาะสมกับเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 ๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ครอบคลุมด้าน
ต่อไปนี้ 
  ๓.๑ เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 
  ๓.๒ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๓.๓ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
  ๓.๔ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ๓.๕ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และการเขียนสื่อความ 
 ๔. บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 

 ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
 มีคลังเครื่องมือวัดและประเมินผลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานศึกษา 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๓.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  ศึกษา  วิเคราะห์  แนวทาง  ในการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
  ๒. ดำเนินการ  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
  ๓. จัดทำรายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
  ๔. เผยแพร่ผล  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
 ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
 สถานศึกษามีการวัดผลและประเมินผลการศึกษาท่ีถูกต้อง และมีคุณภาพ 

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

 ๓.๔ งานทดสอบทางการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เกี่ยวกับระบบ วิธีการ  เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ๒. วางแผนการทดสอบทางการศึกษาให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ ของหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



๙ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

 ๓.  กำหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการและ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติกำหนด 
 ๔.  ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
 ๕. ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถให้กับนักเรียน 
 ๖. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา 
 ๗. จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
 มีคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา และมีข้อมูลคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียน 

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

๔. กลุ่มงานส่งเสรมิพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๔.๑ งานส่งเสริม  พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

  ๑.  ศึกษา  ความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
  ๒.  ดำเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพ่ือสนับสนุน
ช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา 
  ๓.  ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ
เทคโนโลยี 
  ๔. นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือนำ
ผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
  ๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ๖.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

กลุ่มงานส่งเสริม
พฒันาส่ือนวตักรรม

และเทคโนโลยี 
ทางการศึกษา 

งานส่งเสรมิพฒันาสื่อ นวตักรรมและเทคโนโลยี
ทางการศกึษา 

งานศกึษา  ค้นคว้า วเิคราะห์ วิจยั  การพฒันาส่ือ  
นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศกึษา 



๑๐ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

 ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
  สถานศึกษามีสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
คุ้มค่า  

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 ๔.๒ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง 
การศึกษา 
 ขัน้ตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑.  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 ๒. วิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อต้นแบบ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานศึกษา 
 ๓.  ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาที่ดำเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  พัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์  วิจัย นำไปใช้ และเผยแพร่สื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
 เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง ได้ศึกษาและนำผลการวิเคราะห์วิจัยไปใช้ในการพัฒนา
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

๕. กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล 

ระบบบริหารและ 
 การจดัการศึกษา งานนิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการบรหิาร

และการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของสถานศกึษา 

งานส่งเสรมิสนับสนุนเครอืขา่ยการนิเทศของเขตพืน้ที่
การศกึษา สถานศกึษา หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและชุมชน 
          

งานส่งเสรมิและพฒันาระบบการนิเทศและการจดั
กระบวนการเรยีนรู ้

งานศกึษาคน้ควา้  วเิคราะหว์จิยัการพฒันาระบบบรหิาร
และการจดัการศกึษา 



๑๑ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

 ๕.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ     
  ๑.  รวบรวม จัดทำ ระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาระบบการนิ เทศ และการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
  ๒. ศึกษาสภาพปัญหา  ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

 ๓. จัดทำแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 ๔. ดำเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ โครงการเป็นฐาน ดังนี้ 

   ๔.๑ การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ายบริหารเป็นหลักในการนิเทศภายใน 
ส่งเสริมครูเป็นผู้สร้างกัลยาณมิตร นิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศ ครูต้นแบบ ครูแกนนำ ผู้ปกครอง 
ชุมชน และภูมิปัญญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก รวมทั้งส่งเสริมการนิเทศท่ีมีการรวมพลังจากทุกฝ่าย 
        ๔.๒  การนิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน เช่น โครงการนำร่อง (Pilot Study) โครงการร่วม
พัฒนา (Joint Project) เป็นต้น 
  ๕.  จัดทำสรุปรายงานผล และเผยแพร่ เทคนิ คการนิ เทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้  
ที่ประสบผลสำเร็จ 

 ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
 สถานศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดระบบการนิเทศ  และการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

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

 ๕.๒ งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ประสานการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ๒. จัดทำแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 ๓. ดำเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ ที่
หลากหลาย 
  ๓.๑  พัฒนาห้องเรียน หรือสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
  ๓.๒  จัดตั้งและดำเนินการในรูปแบบของเครือข่ายชุมชน 
  ๓.๓  จัดเวทีวิชาการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  ๓.๔  จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนนำ  ครูต้นแบบ  ครูแห่งชาติ  เป็นต้น 
 ๔. จัดทำสรุปรายงาน และเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบเครือข่ายการนิเทศ 

 ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
  ๑.   สถานศึกษาได้รับการพัฒนาจากองค์กรเครือข่ายอย่างเป็นระบบ 
  ๒.  หน่วยงาน ชุมชน  องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

    กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  



๑๒ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

 ๕.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานของสถานศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและการจัด 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 ๒. ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำเกณฑ์  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  ในการบริหารและการจัดการศึกษา 
 ๓. ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 ๔. สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดทำรายงานเผยแพร่ 

 ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา นำผลการรายงานไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาให้
ได้มาตรฐาน 

   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.๒๕๔๖ 
  
 ๕.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
            ๑.  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
            ๒.  ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  ๒.๑  การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  ๒.๒  การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
  ๒.๓  การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 
 ๓.  สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารและ
การจัดการศึกษา 

 ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
 เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบการบริหารและการจัด
การศึกษา และนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 
 
 
 
 



๑๓ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

๖. กลุ่มงานส่งเสรมิพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๖.๑ งาน ส่งเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจนกฎเกณฑ์ 
ระเบียบที่เก่ียวขอ้ง 
 ๒.  ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานการศึกษา แล้วนำมา
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน 
 ๔.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษากำหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน /ท้องถิ่น รวมทั้งการกำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการแปลผลและ
ตัดสินการผ่านมาตรฐานพร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน 
 ๕.  ร่วมกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพท้ังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับ
สถานศึกษา 
  ๖.  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีหลักการและ
แนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา 
 ๗.  นิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

 ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
 สถานศึกษามีความสามารถในการจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ 

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

กลุ่มงานส่งเสริม
พฒันาระบบ 

การประกนัคณุภาพ
การศึกษา 

งานส่งเสรมิการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ 
ภายในสถานศกึษา 

งานส่งเสรมิและประสานงานการประกนัคุณภาพ 
ภายในและภายนอกสถานศกึษา 

งานศกึษาคน้ควา้  วเิคราะห ์วจิยั  มาตรฐานและ 
การประกนัคุณภาพการศกึษา 

งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศกึษา 



๑๔ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

 ๖.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  จัดทำระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๒.  นิเทศ  สถานศึกษา  เพ่ือให้สามารถดำเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง 
   ๓. ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือหาจุดพัฒนาและนำมาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
   ๔.  จัดตั้งคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์อย่างเป็นระบบ 
   ๕.  จัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือกำหนดนโยบายในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ๖.   จัดทำระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ๗.  จัดทำเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานจาคณะกรรมการ
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๘.  นิเทศ  ติดตาม กำกับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์  
   ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
   สถานศึกษาทุกแห่งในเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ทั้งโดย
วิธีการประเมินตนเอง และจากคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ๖.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดทำรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 
 ๒.  พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
  ๓.  ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพื่อเสนอรายชื่อ
สถานศึกษาต่อสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
  ๔.  ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อถึง
กำหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
 ๕.  ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพ่ือนำมาใชป้ระโยชน์ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ผลสำเร็จที่คาดหวัง 

 สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องระบบหลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 



๑๕ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

 ๖.๔ งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษาของแต่
ละหน่วยงาน 
 ๒.  ส่งเสริม สนับสนุนและหรือร่วมกับสถานศึกษาดำเนินการวิจัยมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา   
 ๓.   ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานำผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามา
ใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ๔.   รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
 ๕. นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและนำผล
มาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
 สถานศึกษาทุกแห่งนำผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาใช้ในการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ       
   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑ . พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องระบบหลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  ๓.  มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
๗. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  และนิเทศ
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการ 

ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และ 
นิเทศการศึกษา 

งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและ
นิเทศการศกึษา 

งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศกึษา 
 

งานพฒันาระบบขอ้มลูและสารสนเทศ 



๑๖ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

 ๗.๑ งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

 ๑. ดำเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ  และบริหารงาน
ทั่วไป ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ๒. รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคลด้านบริหารงาน
งบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป ในระบบฐานข้อมูล 

 ๓. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
 ๔. เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและ  Internet 
 ๕.   รายงานผลการวิเคราะห์  ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลและ

นิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
 ๑. ข้อมูลพ้ืนฐานด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และบริหารงานทั่วไปเป็นปัจจุบัน
และมีสภาพพร้อมใช้งาน 

 ๒. เขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

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

 ๗.๒ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๒. จัดทำแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  ๓. เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  ๔.  ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิ เทศการศึกษา 
เพ่ือดำเนินการตามแผน 

 ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ 
 ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ๓.  กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพ้ืนที่การศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๖ 
 
 
 
 



๑๗ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

 ๗.๓ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

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

 ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
  ๑.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูลการ
ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 
  ๒.  สำนักงานเขตพ้ืนที่ใช้ประโยชน์จากการรายงานผลเพ่ือวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. ๒๕๒๖ 
  ๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ (ฉบับที่ ๒)       
พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 
๘. กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
     ๘.๑ งานจัดทำระบบสารสนเทศการศึกษาพิเศษ 
      ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 ๑. ครูผู้รับผิดชอบการศึกษาพิเศษดาวน์โหลด แบบฟอร์มการคัดกรองนักเรียนพิการ ของระทรวง 
ศึกษาธิการ ทั้ง  ๙ ประเภท  ให้กับครูประจำชั้น  
 ๒. ครูประจำชั้นสังเกตและศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน นักเรียนเป็นรายคน แล้วกรอกข้อมูลนักเรียนที่มี 
แนวโน้มพิการตามประเภทนั้น ๆ    
 ๓. ให้ครูผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “ผู้ดำเนินการ คัดกรองคนพิการทางการศึกษา” เป็นผู้รับรอง ๒ 
คนที่มีเลขที่วุฒิบัตร แล้วเขียนแผน IIP,IEP   ซ่อมเสริมนักเรียนที่มีแนวโน้มพิการ โดยมี ผู้ปกครองของ
นักเรียน ผู้บริหารลงชื่อรับทราบ  
 ๔. โรงเรียนทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ โรงพยาบาล ให้วินิจฉัยความพิการของนักเรียนที่ได้ เขียน
แผน IIP,IEP  
 ๕.  ผู้รับผิดชอบของโรงเรียนลงข้อมูลพ้ืนฐานของ นักเรียนที่มีแนวโน้มพิการในระบบสารสนเทศ 
การศึกษาพิเศษ(SET)ตามท่ี สพฐ.กำหนด ภาคเรียน ละ ๑ ครั้ง ปีละ ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๐ 
มิถุนายน  ครั้งที่ ๒  ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน  
 ๖. ผู้รับผิดชอบระดับเขตพ้ืนที่ ตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันในระบบ SETและรายงาน 
 
   ๘.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ 
          ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๑. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและ แหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น หลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๖๑   



๑๘ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

 ๒. ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน การวัดและประเมินผล รวมทั้งศึกษาสภาพบริบททางสังคม ปัญหาและความต้องการของ
ท้องถิ่นชุมชนนักเรียน  
 ๓.  ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและชุมชนอย่าง 
สม่ำเสมอ เพ่ือช่วยเหลือกันในการดำเนินงาน  
 ๔. ดำเนินการจัดทำกรอบหลักสูตร ด้วย กระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วม  
 ๕. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตร  
 ๖. นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำช่วยเหลือ 
 
   ๘.๓ การพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษา 
          ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๑. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่ทางผู้รับผิดชอบหรือโรงเรียนดำเนินการหรือรายงาน 
และจากการนิเทศ กำกับและติดตาม  
 ๒. ประสานงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษา สำหรั บ
ผู้เรียนที่มีต้องการจำเป็นพิเศษ  
 ๓. ประสานความร่วมมือระหว่างเขตพ้ืนที่กับหน่วยงานอื่น  
 ๔. จัดประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ  
 ๕. ทำแบบทดสอบเพ่ือประเมินความสามารถ  
 ๖. ทำคู่มือปฏิบัติงาน 
 
   ๘.๔ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
          ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๑. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล จากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น
แผนพัฒนาการศกึษาข้ันพ้ืนฐานและการศึกษาพิเศษ นโยบาย แผนการจัดการศึกษาที่เก่ียวข้องกับการศึกษา
พิเศษ  
 ๒. ประสานงาน ส่งประสานงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัด 
การศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีต้องการจำเป็นพิเศษในรูปแบบที่เหมาะสม  
 ๓.  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการจัดการศึกษาพิเศษ ให้สามารถบริหารจัดการและวางแผนจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษ  
 ๔. นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำและช่วยเหลือ 
 
   ๘.๕ ประเมินผลการจัดการศึกษาพิเศษ 
          ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๑. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล จากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่ างๆ เช่น 
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและการศึกษาพิเศษ  นโยบาย แผนการจัดการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา
พิเศษ  
 ๒. ประสานงาน ส่งประสานงาน ส่งเสริมและ สนับสนุนให้สถานศึกษา  มีความพร้อมในการจัด 
การศึกษา สำหรับผู้เรียนที่มีต้องการจำเป็นพิเศษในรูปแบบที่เหมาะสม  



๑๙ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

 ๓.  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารสถาน-  ศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษาพิเศษและประเมินผล การจัดการศึกษา  
 ๔.  นิเทศ กำกับ ติดตามให้คำแนะนำและช่วยเหลือ 
 
   ๘.๖ วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ 
          ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๑. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลจาก เอกสารและแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น 
แผนพัฒนาการศกึษาข้ันพ้ืนฐานและการศึกษาพิเศษ นโยบาย แผนการจัดการศึกษาที่เก่ียวข้องกับการศึกษา
พิเศษ  
 ๒. ประสานงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษา สำหรับ
ผู้เรียนที่มีต้องการจำเป็นพิเศษในรูปแบบที่เหมาะสม  
 ๓. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการจัดการศึกษาพิเศษ ให้สามารถบริหารจัดการและวางแผนจัดการศึกษา สำหรับผู้เรียนที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษ  
 ๔. ดำเนินการนิเทศ กำกับ และติดตามให้ความช่วยเหลือแนะนำผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน 
ให้เกิดการปรับปรุง/พัฒนาแผนการจัดการศึกษา สำหรับเด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ  
 ๕. ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพ สรุปและรายงาน 
 
   ๘.๗ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาพิเศษ 
           ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๑. ดำเนินการนิเทศ กำกับ และติดตามให้ความช่วยเหลือแนะนำผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน 
ให้เกิดการปรับปรุง/พัฒนาแผนการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  
 ๒. ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพ สรุปและรายงาน 
 
   ๘.๘ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน 
           ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๑. ประสานงาน ส่งประสานงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัด 
การศึกษา สำหรับผู้เรียนที่มีต้องการจำเป็นพิเศษในรูปแบบที่เหมาะสม  
 ๒. สรุปและรายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

       การมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานรายบุคคล 
กลุม่นเิทศ ตดิตามและประเมนิผลการจดัการศกึษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาอบุลราชธาน ีเขต ๑ 
.................................................. 

ผูอ้ำนวยการกลุม่นเิทศ ตดิตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา 
 

๑. นายปรชีา  ทาศริิ  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่ ๔๓  มีหน้าที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 1. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงาน     
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 

 ๒. ประสานงานกับผู้บังคับบัญชา และบุคลากรกลุ่มอ่ืนๆในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 

๓. วางแผน กำกับ ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ทุกคน ให้เป็นไปตาม
ระเบียบ คำสั่ง และนโยบายของทางราชการ 

 ๔. กลั่นกรองการเสนองาน และกำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ 

๕. ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 

๖. นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ      
โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

      ๖.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
     ๖.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๗. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจดัการศึกษาโรงเรียนในเครือข่าย

สถานศึกษาที่ ๑ (เมือง 1)   
๘. ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 
๙. ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

กลุม่งานพัฒนาหลักสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานและกระบวนการเรยีนรู้ 
 

๒. นางชตุปิภา  วรเดชนนัทสกลุ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่ ๒๒ มีหน้าที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงานดังนี ้
                   1) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
                    2) ปฏิบัติหนา้ที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ ๓ ใน
กรณีท่ีผู้อำนวยการกลุ่มและผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน คนที่ 1 – ๒ ไม่อยู่หรือไปราชการ 
                   3) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุม่งานให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง และนโยบายของ
ทางราชการ                                                                                                                                             



๒๑ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

                  ๔) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 
                  ๕) รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

      5.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
      5.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

                  6) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน      
ในเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๘ ,๑๕ (เขื่องใน 1,๘) 
          7) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 
                         7.1 โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 

    7.๒ การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
      ๗.๓ นโยบายการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
      7.4 โครงการคา่ยเยาวชนรักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
         8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๓. นางจนิตนา  ดอกพฒุ  ตำแหนง่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่ ๒๙  มีหน้าที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน ดังนี ้

1) ปฏิบัติงานในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
๒) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง และนโยบายของทาง

ราชการ 
                     3) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 

4) รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

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

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

        6.1 การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ 
        6.2 โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
        6.3 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 



๒๒ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

        6.4 โครงการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือรับการประเมินผลผู้เรียนระดับนานาชาติ (PISA)
        6.5 โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ สะเต็มศึกษา 
        ๖.๖ การวิจัยและพัฒนาต่อยอดการแข่งขันทางวิชาการที่ส่งเสริมกระบวนการคิด
วิเคราะห์สำหรับนักเรียน 
        ๖.๗ โครงการส่งเสริมวินัยนักเรียน 
  7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔. นายปญัญา ตรเีลศิพจนก์ลุ  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๓๒  มีหน้าที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
๒) ประสานงาน วางแผนการปฏิบตัิงาน ในกลุ่มงานใหเ้ป็นไปตามระเบียบ คำสัง่ และนโยบายของทาง

ราชการ 
                     3) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 
                    4) รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

      4.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
      4.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  
5) รบัผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาเครือข่าย

สถานศึกษาท่ี 11  (เข่ืองใน 4)  
6) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 
    6.1 โครงการวิจัยเพื่อการศึกษา/วิจัยหลักสูตร/วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน

การสอน 
    ๖.2 จัดทำโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (School Mis) 

      6.3 โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
    ๖.4 การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) 

         6.5 การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติ 
      ๖.6 โครงการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือรับการประเมินผลผู้เรียนระดับนานาชาติ (PISA) 
          7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๕. นางสาวปยิะภรณ ์ สารบิรูณ ์ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่  ๔๗  มีหน้าที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
๒) ประสานงาน วางแผนการปฏิบตัิงาน ในกลุ่มงานใหเ้ป็นไปตามระเบียบ คำสัง่ และนโยบายของทาง

ราชการ 
                     3) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 



๒๓ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 
                    4) รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

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

สถานศึกษาท่ี 1๘ (ม่วงสามสิบ ๓)  
6) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 
    6.1 โครงการวิจัยเพื่อการศึกษา/วิจัยหลักสูตร/วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน

การสอน 
      6.2 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21     
          7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

6. นางสาวนุจริญ สมชัย ตำแหน่งศกึษานิเทศก์ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่  61  มีหน้าที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
๒) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงาน ในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง และนโยบาย 

ของทางราชการ 
                     3) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระทรวงศกึษาธิการ 
                    4) รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

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

สถานศึกษาท่ี 17 (ม่วงสามสิบ 2)  
6) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 
    6.1 โครงการวิจัยเพื่อการศึกษา/วิจัยหลักสูตร/วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน

การสอน 
      6.๒ การจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
          7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

กลุม่งานวดัและประเมนิผลการศกึษา 
 

๗. นางวไิลลกัษณ ์จรญูโรจนว์ทิย ์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศกช์ำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่ ๓๖  มีหน้าที่รับผดิชอบ
และปฏบิัตงิาน ดังนี ้

1) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
2) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ ๕ 

ในกรณีที่ผู้อำนวยการกลุ่มและผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน คนที่ 1 – ๔ ไม่อยู่หรือไปราชการ 
๓) ประสานงาน วางแผน การปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง และนโยบายของทาง

ราชการ 
4) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 

๕) รับผิดชอบการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
๖) นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลระดับชั้นเรียนให้ได้มาตรฐาน

ของหลักสูตร และการประเมินผลระดับสถานศึกษา 
๗) นิเทศ กำกับ ติดตามการจัดทำสารสนเทศด้านผลการเรียนด้วยระบบ School Mis 
๘) รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย โดยมีหน้าที่และ  

ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
      ๘.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
      ๘.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๙) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียน

ในเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๖ (ม่วงสามสิบ ๑)  
๑๐) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 
      ๑๐.๑ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
      ๑๐.๒ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
      ๑๐.๓ โครงการสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย 
      ๑๐.๔ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน 
  ๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๘. นางสาววราพร  ดาราศาสตร ์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่ ๕๙  มีหน้าที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงาน ดังนี ้

1) ปฏิบัติงานในกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
๒) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงาน ในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง และนโยบาย

ของทางราชการ 
3) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 



๒๕ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

4) รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

      4.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
      4.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๕) รับผิดชอบการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (NT) 
๖) รับผิดชอบการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (RT) 
๗) นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลระดับชั้นเรียนให้ได้มาตรฐาน

ของหลักสูตร และการประเมินผลระดับสถานศึกษา 
๘) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียน

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

           ๙.1 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก(โรงเรียนดีใกล้บ้าน)  
                ๙.๒ โรงเรียนมาตรฐานสากล 
       ๙.๓ ปฏิบัติหน้าที่กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของธุรการกลุ่ม 
  ๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

กลุม่งานนเิทศ ติดตามและประเมินผลระบบบรหิารและการจดัการศกึษา 

๙. นางสาวสวาสฎพิร  แสนคำ  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่ ๔๕   มีหน้าที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงาน ดังนี ้

1) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัด
การศึกษา  

2) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ ๖ 
ในกรณีที่ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน คนที่ 1-๕ ไม่อยู่หรือไปราชการ 

๓) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง และนโยบาย
ของทางราชการ 

4) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 

5) รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนปฐมวัย โดยมีหน้าที่และ    
ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

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

สถานศกึษาที่ ๒,๕ (เมือง ๒,๕ ) 
7) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้   

        7.1 งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด มอนเตสซอรี่ 
8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 



๒๖ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

๑๐. นางกญัญลกัษณ ์ ศริวิารนิทร์   ตำแหนง่ ศึกษานิเทศกช์ำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่ ๓๔   มีหน้าที่รบัผิดชอบ
และปฏบิัตงิาน ดังนี ้

1) ปฏิบัติหน้าในกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
๒) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง และนโยบาย

ของทางราชการ  
3) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 

4) รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

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

สถานศึกษาท่ี ๒๑ (ม่วงสามสิบ ๖) 
6) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้   

        6.1 โครงการโรงเรียนสีเขียว 
7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑๑. นางสาวนพวรรณ  ชมุพล  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศกช์ำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่  ๖๐  มีหน้าที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัตงิาน ดังนี ้

1) ปฏิบัติหน้าในกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
๒) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง และ

นโยบายของทางราชการ                                                                                                                      
3) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  จำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 

4) รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

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

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

        6.1 แอปพลิเคชันนิเทศการศึกษาออนไลน์ (Online Supervision) 
        ๖.๒ ผู้รับผิดชอบงานแนะแนวเขตพ้ืนที่การศึกษา 

      ๖.๓ ศึกษานิเทศก์จิตวิทยา (นักจิตวิทยาประจำเขตการศึกษา) 
      ๖.๔ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 



๒๗ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

กลุม่งานสง่เสริมและพฒันาสือ่ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

1๒. นางนนัทน์ภสั  ปภนิวชั   ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่ ๔๙  มีหน้าที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงาน ดังนี ้

1) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
2) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ ๗ 

ในกรณีที่ผู้อำนวยการกลุ่มและผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน คนที่ 1-๖  ไม่อยู่หรือไปราชการ 
3) ประสานงาน วางแผน กำกับ ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตาม

ระเบียบ คำสั่ง และนโยบายของทางราชการ 
4) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 

5) รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

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

สถานศึกษาที่ ๖ (เมือง ๖) 
7) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

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

  8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑๓. นางธนพร  คำนวน  ตำแหนง่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่ ๒๐  มีหน้าที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน ดังนี ้

1) ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๒) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง และนโยบาย

ของทางราชการ 
3) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 

4) รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 



๒๘ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

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

สถานศึกษาที่ ๓ (เมือง ๓)   
6) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

๖.๑ โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๖.๒ โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

        6.๓ โครงการห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุด ๓ ดี  
        6.๔ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑๔. นายอดลุย์ศกัดิ ์ ศรวีชิยั ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ตำแหน่งเลขที่ ๒๕  มีหน้าที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๒) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง และนโยบาย

ของทางราชการ 
3) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 

4) รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

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

ในเครือข่ายสถานศึกษาที่ 1๓ (เข่ืองใน ๖) 
 
6) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 
      6.1 โครงการจัดทำและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 
      ๖.๒ โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  

  7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑๕. นางสาวสวุจิยา  มลุทา  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๕๘  มีหน้าที่รับผิดชอบ

และปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1) ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๒) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง และนโยบาย

ของทางราชการ 
3) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 



๒๙ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 

4) รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

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

ในเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๒๔  (ดอนมดแดง ๑) 
6) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 
      6.1 โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 
     ๖.๒ โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  
      ๖.๓ การจัดทำและพัฒนา เว็บไซต์ กลุ่มนิเทศฯ  
      ๖.๔ งานจัดการประชุมฯ ของกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี       

ทางการศึกษา  
  7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
กลุม่งานสง่เสริมพัฒนาระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 
 

 16. นายสเุมธ   มดัธน ู  ตำแหนง่ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่ 39  มีหน้าที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน ดังนี ้

1) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
2) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ ๑ 

ในกรณีที่ผู้อำนวยการกลุ่มไม่อยู่หรือไปราชการ 
3) ประสานงาน วางแผน กำกับ ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตาม

ระเบียบ คำสั่ง และนโยบายของทางราชการ 
4) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต1 จำนวน 239 โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Best Practice  UBON 1: 2023 Model นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 

5) รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

5.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
5.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

6) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียน
ในเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 (เข่ืองใน 7) 

7) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 
7.1 การส่งเสริมการเรียนรู้งานอาชีพและการมีงานทำ 
7.2 งานประสานการประเมินคุณภาพภายนอก  

  8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 



๓๐ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

17. นายศริพิงษ ์ ศริวิารนิทร ์ ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่ 56  มีหน้าที่รับผิดชอบ        
และปฏิบัติงาน ดังนี ้

1) ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
2) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง และนโยบาย

ของทางราชการ 
3) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต1 จำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Best Practice   UBON 1 : 2023 Model นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และกระทรวงศึกษาธิการ 

4) รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

4.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
4.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

5) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียน
ในเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๙ (เขื่องใน๒) 

6) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 
6.1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
6.2 โครงงานคุณธรรม 
6.3 งานการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
๖.๔ โรงเรียนวิถีพุทธ    

  7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

18. นางสาวสกุญัญา   รกัษาสตัย ์ ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  ตำแหน่งเลขที่ ๖๒  มีหน้าที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงาน ดังนี ้

1) ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
๒) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง และนโยบาย

ของทางราชการ 
3) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต1 จำนวน 239 โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Best Practice  UBON 1 : 2023 Model นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และกระทรวงศึกษาธิการ 

4) รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

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

ในเครือข่ายสถานศึกษาที่ 24 (ดอนมดแดง 2 ) 
6) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 



๓๑ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

      6.1 การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในและรายงานผลการประเมิน
ตนเอง                   ของสถานศึกษา 

      6.2 การส่งเสริมการเรียนรู้งานอาชีพและการมีงานทำ   
  7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

กลุม่งานเลขานกุารคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษา 
 

1๙. นายจริวฒัน ์สวา่งวงศ ์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่ ๕๒   มีหน้าที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน ดังนี ้

1) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ต.ป.น. 

2) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ ๒ 
ในกรณีที่ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน คนที่ 1 ไม่อยู่หรือไปราชการ 

3) ประสานงาน วางแผน กำกับ ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติศึกษานิเทศก์ ในกลุ่มงานให้
เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง และนโยบายของทางราชการ 

4) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 

5) รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

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

ในเครือข่ายสถานศึกษาที่ 22-๒๓ (เหล่าเสือโก้ก 1-๒) 
  7) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 
        ๗.1 โรงเรียนดีประจำตำบล  

      ๗.๒ โรงเรียนประชารัฐ 
        ๗.3 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
        ๗.๔ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  
เขต 1 
         ๗.๕ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Best Practice UBON 1: 2023 Model 

8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๒๐. นางชาลิน ีศรสีนัต์  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๘  มีหน้าที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 
1) ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ

นิเทศการศึกษา ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ต.ป.น. 



๓๒ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

๒) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง และนโยบาย
ของทางราชการ 

3) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 

4) รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
โดยมหีน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

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

สถานศึกษาท่ี 1๐ (เข่ืองใน ๓) 
6) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

        6.1 โรงเรียนดีประจำตำบล  
      ๖.๒ โรงเรียนประชารัฐ 

        6.3 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
        ๖.๔ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  
 เขต 1 
         ๖.๕ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Best Practice UBON 1: 2023 Model 
  7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

กลุม่งานการศึกษาพิเศษ 
 

๒๑. นางฉววีรรณ  วะรงค ์  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่ ๕๕  มีหน้าที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน ดังนี ้

1) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
2) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ ๔ 

ในกรณีที่ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน คนที่ 1-๓ ไม่อยู่หรือไปราชการ 
๓) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง และนโยบาย

ของทางราชการ 
4) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 

5) รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

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

ในเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๒๐ (ม่วงสามสิบ ๕) 



๓๓ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

7) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 
        7.1 การพัฒนาการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียน 
                           7.๒ การประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียน 
  8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒๒. นางสาววชัรากร  ตระการไทย  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่ ๕๗  มีหน้าที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1) ปฏิบัติงานในกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
๒) ประสานงาน วางแผนการปฏิบตัิงาน ในกลุ่มงานใหเ้ป็นไปตามระเบียบ คำสัง่ และนโยบายของทาง

ราชการ 
  3) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 

4) รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกิจกรรมแนะแนว โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

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

ในเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๔ (เมือง ๔) 
6) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

            6.1 งานการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
         6.๒ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding) 
         6.๓ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 
         ๖.๔ โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ธรุการกลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมนิผลการจดัการศึกษา 
 

๒๓. นายพชิยัรตัน ์ ตน้พนม  ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1) ปฏิบัติงานสารบรรณ การรับ-ส่งหนังสือราชการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบทั่วไป     

ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
๒) ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในสำนักงาน/หน่วยงานและสถานศึกษาเกี่ยวกับงานธุรการ 
๓) ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
๔) จัดทำข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
๕) ดำเนินการแจ้งเวียน ระเบียบ กฎหมาย นำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ สำเนาแจ้งผู้ที่

เกี่ยวขอ้งในสำนักงานและสถานศึกษา 
๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 



๓๔ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

การปฏิบัติงานในหน้าท่ีของศึกษานิเทศก ์ปีงบประมาณ 2563 
กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
 
 

ที ่ การปฏิบัติงานในหน้าท่ี ช่ือ – สกุล เครือข่ายที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ที่รับผิดชอบ 

1 ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม  
และประเมินผลการจดัการศึกษา 

นายปรีชา  ทาศิร ิ เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 1     
(เมือง 1)              จำนวน ๖ โรงเรียน 

การงานอาชีพ 
 

2 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
กระบวนการเรียนรู ้

นางชุติปภา  วรเดชนันทสกลุ 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 8,๑๕  
(เขือ่งใน 1,๘)      จำนวน ๑๓ โรงเรียน 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

นางจินตนา  ดอกพุฒ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 7  
(เมือง 7)             จำนวน ๙ โรงเรียน 

วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

นายปัญญา  ตรีเลิศพจน์กุล เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 11  
(เขื่องใน 4)          จำนวน ๙ โรงเรียน 

คณิตศาสตร ์

นางสาวปิยะภรณ์  สาริบรูณ ์ เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 1๘  
(ม่วงสามสิบ ๓)    จำนวน ๑๐ โรงเรียน 

คณิตศาสตร ์

นาวสาวนุจรญิ  สมชัย 
 

เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 1๗  
(ม่วงสามสิบ ๒)    จำนวน ๑๔ โรงเรียน 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

๓ กลุ่มงานวัดและประเมินผล
การศึกษา 

นางวิไลลักษณ์ จรญูโรจน์วิทย์
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 16  
(ม่วงสามสิบ 1)    จำนวน ๑๑ โรงเรียน 

ปฐมวัย 

นางสาววราพร  ดาราศาสตร ์ เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 19  
(ม่วงสามสิบ 4)      จำนวน ๙ โรงเรียน 

ภาษาต่างประเทศ 

๔ กลุ่มงานนิเทศ ตดิตามและ
ประเมินผลระบบบริหารและ 
การจัดการศึกษา 

นางสาวสวาสฎิพร แสนคำ 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

เครือข่ายสถานศึกษาท่ี ๒,๕ 
(เมือง 2,๕)        จำนวน ๑๒ โรงเรียน 

ปฐมวัย 

นางกัญญลักษณ์ ศิริวารินทร ์ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 21       
(ม่วงสามสิบ 6)    จำนวน ๑๓ โรงเรียน 

ภาษาไทย 

นางสาวนพวรรณ  ชุมพล เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 12  
(เขื่องใน 5)          จำนวน ๘ โรงเรียน 

ภาษาไทย 

๕ กลุ่มงานส่งเสรมิและพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลย ี
ทางการศึกษา 

นางนันท์นภัส  ปภินวัช 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 6  
(เมือง 6)             จำนวน ๙ โรงเรียน 

ภาษาต่างประเทศ 

นางธนพร  คำนวณ เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 3       
(เมือง ๓)           จำนวน ๑๑ โรงเรียน 

ศิลปะ 

นายอดุลศักดิ์  ศรีวิชัย  เครือข่ายสถานศึกษาที่ 13   
(เขื่องใน 6)        จำนวน ๑๔ โรงเรียน 

วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

นางสาวสุวิจยา  มลุทา เครือข่ายสถานศึกษาท่ี  2๔   
(ดอนมดแดง ๑)     จำนวน ๘ โรงเรียน 

วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

๖ กลุ่มงานส่งเสรมิพัฒนา 
ระบบประกันคณุภาพการศึกษา 

นายสุเมธ  มัดธน ู
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

เครือข่ายสถานศึกษาท่ี  14  
(เขื่องใน 7)         จำนวน ๑๒ โรงเรียน 

การงานอาชีพ 
 

นายศิริพงษ์  ศิริวารินทร ์ เครือข่ายสถานศึกษาท่ี  ๙   
(เขื่องใน 2)          จำนวน ๙  โรงเรียน 

สังคมศึกษาฯ 
กิจกรรมลูกเสือ 

นางสาวสุกัญญา  รักษาสัตย ์
 

เครือข่ายสถานศึกษาท่ี  ๒๕   
(ดอนมดแดง 2)    จำนวน ๙  โรงเรียน 

การงานอาชีพ 
 



๓๕ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

 
ที ่ การปฏิบัติงานในหน้าท่ี ช่ือ – สกุล เครือข่ายที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ที่รับผิดชอบ 
๗ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา 

นายจิรวัฒน์  สว่างวงศ์ 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

เครือข่ายสถานศึกษาที่ 22-๒๓   
(เหล่าเสือโก้ก 1-๒)จำนวน ๒๕โรงเรียน 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

นางชาลินี  ศรีสันต ์ เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 10   
(เขื่องใน 3)          จำนวน ๙ โรงเรียน 

ศิลปะ 

๘ 
 

กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
 

นางฉวีวรรณ  วะรงค ์
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 20  
(ม่วงสามสิบ 5)    จำนวน ๑๑ โรงเรียน 

ภาษาไทย 

นางสาววัชรากร ตระการไทย เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 4  
(เมือง 4)              จำนวน ๘ โรงเรียน 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

กิจกรรมแนะแนว 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                 สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 

 

การปฏิบัติงานในหน้าท่ีของศึกษานิเทศก์ ปีงบประมาณ 2563 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

ที ่ การปฏิบัติงานในหน้าท่ี ช่ือ – สกุล เครือข่ายที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ที่รับผิดชอบ 

1 ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม  
และประเมินผลการจดัการศึกษา 

นายปรีชา  ทาศิร ิ เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 1     
(เมือง 1)            จำนวน ๖ โรงเรียน 

การงานอาชีพ 
และเทคโนโลย ี

2 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
กระบวนการเรียนรู ้

นางชุติปภา  วรเดชนันทสกลุ 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 8-9  
(เขื่องใน 1-2)      จำนวน ๑๕ โรงเรียน 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

นางจินตนา  ดอกพุฒ เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 2,7  
(เมือง 2,7)         จำนวน ๑๔ โรงเรียน 

วิทยาศาสตร ์

นางสาววัชรากร ตระการไทย เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 3-4  
(เมือง 3-4)         จำนวน ๑๙ โรงเรียน 

วิทยาศาสตร ์
กิจกรรมแนะแนว 

นายปัญญา  ตรีเลิศพจน์กุล เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 11  
(เขื่องใน 4)         จำนวน ๙ โรงเรียน 

คณิตศาสตร ์

นางสาวปิยะภรณ์  สาริบรูณ ์ เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 1๘  
(ม่วงสามสิบ ๓)    จำนวน ๑๐ โรงเรียน 

คณิตศาสตร ์

๓ กลุ่มงานวัดและประเมินผล
การศึกษา 

นางวไิลลักษณ์ จรญูโรจน์วิทย์
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 16  
(ม่วงสามสิบ 1)    จำนวน ๑๑ โรงเรียน 

ปฐมวัย 

นางสาววราพร  ดาราศาสตร ์ เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 19  
(ม่วงสามสิบ 4)    จำนวน ๙ โรงเรียน 

ภาษาต่างประเทศ 

๔ กลุ่มงานนิเทศ ตดิตามและ
ประเมินผลระบบบริหารและ 
การจัดการศึกษา 

นางสาวสวาสฎิพร แสนคำ 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 17  
(ม่วงสามสิบ 2)    จำนวน ๑๔ โรงเรียน 

ปฐมวัย 

นางกัญญลักษณ์ ศิริวารินทร ์ เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 21       
(ม่วงสามสิบ 6)    จำนวน ๑๓ โรงเรียน 

ภาษาไทย 

นางสาวนพวรรณ  ชุมพล เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 12  
(เขื่องใน 5)         จำนวน ๘ โรงเรียน 

ภาษาไทย 

๕ กลุ่มงานส่งเสรมิและพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลย ี
ทางการศึกษา 

นางนันท์นภัส  ปภินวัช 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 5-6  
(เมือง 5-6)         จำนวน ๑๖ โรงเรียน 

ภาษาต่างประเทศ 

นางธนพร  คำนวณ เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 23       
(เหล่าเสือโก้ก 2)   จำนวน ๑๑ โรงเรียน 

ศิลปะ 

นายอดุลศักดิ์  ศรีวิชัย  เครือข่ายสถานศึกษาที่ 13   
(เขื่องใน 6)         จำนวน ๑๔ โรงเรียน 

วิทยาศาสตร ์

นางสาวสุวิจยา  มลุทา เครือข่ายสถานศึกษาท่ี  2๔   
(ดอนมดแดง ๑)    จำนวน ๘ โรงเรียน 

วิทยาศาสตร ์

๖ กลุ่มงานส่งเสรมิพัฒนา 
ระบบประกันคณุภาพการศึกษา 

นายสุเมธ  มัดธน ู
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

เครือข่ายสถานศึกษาท่ี  14-15  
(เขื่องใน 7-8)      จำนวน ๑๙ โรงเรียน 

การงานอาชีพ 
และเทคโนโลย ี

นายศิริพงษ์  ศิริวารินทร ์ เครือข่ายสถานศึกษาท่ี  25   
(ดอนมดแดง 2)    จำนวน ๙  โรงเรียน 

สังคมศึกษาฯ 
กิจกรรมลูกเสือ 

๗ กลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการตดิตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา 

นายจิรวัฒน์  สว่างวงศ์ 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 22   
(เหล่าเสือโก้ก 1)   จำนวน ๑๔ โรงเรียน 

สุขศึกษา 

และพลศึกษา 
นางชาลินี  ศรีสันต ์ เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 10   

(เขื่องใน 3)          จำนวน ๙ โรงเรียน 
ศิลปะ 

๘ กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ นางฉวีวรรณ  วะรงค ์
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 20  
(ม่วงสามสิบ 5)    จำนวน ๑๑ โรงเรียน 

ภาษาไทย 



๓๗ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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