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คู่มือการปฏิบัติงาน 

นางสาวสวาสฎิพร  แสนค า 
ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต  1 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธกิาร 

 



๒ 
 

คู่มือการปฏิบตัิงาน ของ นางสาวสวาสฎิพร  แสนค า ศึกษานเิทศก์ช านาญการพิเศษ                                         
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต  1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
   

ค าน า 
 

  
คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง

ศึกษานิเทศก์ตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)              
พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด  ๕  มาตรา ๓๙  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ.๒๕๔๖  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓  มาตรา  ๘  มาตรา ๓๔  วรรคสอง ซึ่งผู้จัดท า
ปฏิบัติงานในกลุ่มงาน งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

    คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ 
กระบวนงาน วัตถุประสงค์ ขอบเขตของงาน ค าจ ากัดความ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของนางสาวสวาสฎิพร  
แสนค า ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ตามกลุ่มงานและงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย  จากกลุ่มงาน นิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  
เขต  1   ขอขอบคุณผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้ค าแนะน า ให้
ค าปรึกษาในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี หากมีข้อมูลที่ผิดพลาดประการก็ขอยินดี
น้อมรับข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปพัฒนาให้ดียิ่งขึน้ต่อไป  
  

 นางสาวสวาสฎิพร  แสนค า 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
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คู่มือการปฏิบตัิงาน ของ นางสาวสวาสฎิพร  แสนค า ศึกษานเิทศก์ช านาญการพิเศษ                                         
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต  1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
   

สารบัญ 
 

ตอนที่ ภาระงาน/หน้าที่ หน้า 
 

๑ 
 
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ 

 
๔ 
 

๒ กระบวนงาน  วัตถุประสงค์ ขอบเขตของงาน ค าจ ากัดความ ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา………………………………………… 

 
๗ 
 

๓ กระบวนงาน  วัตถุประสงค์ ขอบเขตของงาน ค าจ ากัดความ ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียนและ
สถานศึกษา………………………………………………………………………………………… 

 
 

๑๑ 
 

๔ ค าสั่ง กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑………………. 

 
๑๕ 
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คู่มือการปฏิบตัิงาน ของ นางสาวสวาสฎิพร  แสนค า ศึกษานเิทศก์ช านาญการพิเศษ                                         
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต  1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
   

ตอนที่ ๑ 
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ 

 

๑. งานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 ศึกษานิเทศก์ทุกคน ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ 
เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ดังนี้  
 ๑.๑ งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการ 
เรียนรู้ มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการวัดและ 
ประเมินผลการศึกษา พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  
๑.๒ การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพ่ือจัดท าเป็นเอกสาร คู่มือและสื่อใช้ในการปฏิบัติงานและ เผยแพร่
ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน  
 ๑.๓ การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สื่อนวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ 
การศึกษา เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้สนใจทั่วไป  
 ๑.๔ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนการ  นิเทศ
และการพัฒนางานวิชาการ  
 ๑.๕ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๒. งานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นกลุ่มงานที่ด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง            
ในการบริหาร และจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน 
ส่งผลให้ผู้เรียน ทั้งระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
การศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้
ได้มาตรฐาน ศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการและวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือ
พัฒนาการจัดการ เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดย
ให้มีความรู้ ความ เข้าใจในหลักการนิเทศการศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัด การประเมินผล
การศึกษา การ ประกันคุณภาพการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือครูและผู้เรียนในระดับสูง มีความสามารถ
ในการวาง แผนการนิเทศการศึกษา งานวิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา 
และจัดท ารายงานโดยแสดงให้เห็นว่ามีการวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือน าผลไปใช้ในการ
พัฒนาการ นิเทศการศึกษา มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง มีการถ่ายทอดและได้รับการยอมรับและมีการ
พัฒนาตน และพัฒนาวิชาชีพ มีเทคนิคชั้นสูงในการนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถพัฒนา 
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คู่มือการปฏิบตัิงาน ของ นางสาวสวาสฎิพร  แสนค า ศึกษานเิทศก์ช านาญการพิเศษ                                         
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต  1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
   

นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเป็นแบบอย่างแก่วิชาชีพส่งผลให้ครูและบุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของเขต 
พ้ืนที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๓. ภารกิจ สาระความรู้ และ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
 ๑. การนิเทศการศึกษา ได้แก่ หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและกระบวนการนิเทศ กล ยุทธ์
การนิเทศการศึกษาใน เรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสร้างทักษะในการนิเทศ การ
ใช้กลยุทธ์ในการนิเทศ การน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ การควบคุมและการประเมินเพ่ือ การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศภายใน โดยสามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ พัฒนา
ระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาได้ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการ เรียนรู้การ
สอนและการบริหารจัดการการศึกษา ประสาน สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศ การศึกษาแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่างหลากหลายด้านความเป็นกัลยาณมิตร  
 ๒. นโยบายและการวางแผนการศึกษา ได้แก่ ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริบททางเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่าง ๆ การวิเคราะห์
และก าหนดนโยบายการศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและประเมิน นโยบาย
การศึกษา โดย สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาเก่ียวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพ่ือ จัดท า
นโยบาย แผนและการติดตามประเมินผลด้านการศึกษา ให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการก าหนด นโยบาย
และการวางแผนด าเนินงานและการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ให้ค าแนะน าปรึกษา 
เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งให้เกิดผลดี คุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สังคม และสิ่งแวดล้อม  
 ๓. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร การสร้างหลักสูตร สถานศึกษา 
หลักการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา การวัดและการประเมินผล การจัดการ
ศึกษาพิเศษ โดยสามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา สาธิตแนะน าครูให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน ประเมิน
หลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้  
 ๔. การประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย การจัดท ามาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดย
นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลกาประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ
และ การวางระบบการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และ พร้อมรับการประเมินภายนอก  
 ๕. การบริหารจัดการการศึกษา ได้แก่ หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา หลักการ บริหาร
จัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับ การ
จัดการศึกษาโดยสามารถให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของ
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การศึกษานิเทศก์ การบริหารจัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการศึกษาโดยใช้ 
โรงเรียนเป็นฐาน  
 ๖. การวิจัยทางการศึกษา ได้แก่ ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การน าผลการวิจัยไปใช้ โดย 
สามารถให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการน ากระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียน 
การสอน ให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ด าเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษา  
 ๗. กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ได้แก่ กลวิธีการน าเสนอความรู้
แนวคิดทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษา ค้นคว้า ฯลฯ 
การวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์โดยสามารถเขียนเอกสารทางวิชาการ ประเภทต่างๆ 
แนะน าและให้ค าปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา น าเสนอ
ความรู้ แนวคิด ทฤษฎีด้วยวิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสมต่อการเรียนรู้  
 ๘. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ต 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมัลติมีเดียแบบ ปฏิสัมพันธ์ ส านักงานอัตโนมัติ โดยสามารถใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาตนและการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม ให้ค าปรึกษา แนะน า การใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา  
 ๙. คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับศึกษานิเทศก์ ได้แก่ คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ ศึกษานิเทศก์ 
จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ มีหลักธรรมในการนิเทศและ ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี 
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ตอน ๒ 
 

กระบวนงาน  วัตถุประสงค์ ขอบเขตของงาน ค าจ ากัดความ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 

๑. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
 งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล
การศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 
สามารถด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย บรรลุผลตามภารกิจขององค์กร  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชานี  เขต ๑ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดท าคู่มือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  ๑. เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพและสามารถด าเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย 
  ๒. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

๓. ขอบเขตของงาน 
        เป็นแนวทางส าหรับการปฏิบัติงานและด าเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๔. ค าจ ากัดความ 
  การวัดและประเมินผล (Assessment) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ร่องรอย หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา และเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ   
  การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา (Local Assessment)  หมายถึง  การวัดผล
และประเมินผลที่ด าเนินการโดยเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่ละแห่ง และใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  ตามภาระความรับผิดชอบ  สามารถด าเนินการโดยประเมินคุณภาพ
ของผู้เรียนด้วยวิธีการและเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานซึ่งจัดท าและด าเนินการโดยเขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือ
ด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  นอกจากนี้ยังสามารถด าเนินการได้ด้วย
การตรวจสอบข้อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยมีการรายงานผลแก่
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สถานศึกษาและชุมชนได้รับทราบ ทั้งนี้ เพ่ือให้ทราบว่าสถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดหรือไม่ เพียงใด และมีข้อบกพร่องใดที่
ต้องด 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 าหรับใช้ประเมินคุณภาพผู้เรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๕. นิเทศติดตามการด าเนินการประเมินคุณภาพของผู้เรียนของสถานศึกษาในสังกัดใน
รปูแบบของคณะกรรมการ 

๖. ด าเนินการประเมินผลคุณภาพนักเรียนและน าผลไปวิจัย พัฒนา และประเมินผลการ
ด าเนินงานด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือน าผลมาใช้ในการ
วางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา 

๗.  สรุป รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อหน่วยงาน     
ต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อสถานศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษาน าไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

๘. น าผลการวิจัย การประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามาใช้เป็น 
ข้อมูลในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

ประเมินคุณภาพผู้เรียน 
 

น าผลการวิจัยการประเมินคุณภาพผู้เรียนเป็นข้อมูลส าหรับ 
การวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

6. Flow Chart งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
                                               
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิเคราะห์/วิจัย 
 
 

นิเทศติดตามการด าเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
 
 ไมมี่ 

ปรับปรุง 
 
 

ไม่ม ี

มี 

มี 

สรุปรายงานและเผยแพร่ ผู้เกี่ยวข้อง 

ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการ
วัดผลและประเมินผลระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 
 ประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
 
 จัดท าเครื่องมือและสร้างคลังข้อสอบมาตรฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในระดับระดับเขตพื้นที่ 

 
 
 



๑๐ 
 

คู่มือการปฏิบตัิงาน ของ นางสาวสวาสฎิพร  แสนค า ศึกษานเิทศก์ช านาญการพิเศษ                                         
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต  1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
   

7.  เครื่องมือ 

  1. แบบติดตามตรวจสอบ 
  2. เครื่องมือวัดผลและประเมินผล 
  3. แบบรายงานผล 

 8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
  1. แบบวิเคราะห์แนวทางการตรวจสอบ 
  2. คู่มือในการปฏิบัติงานกิจกรรม ติดตาม ตรวจสอบ 
  3. เอกสาร รายงานผลการประเมิน ติดตาม ตรวจสอบ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

คู่มือการปฏิบตัิงาน ของ นางสาวสวาสฎิพร  แสนค า ศึกษานเิทศก์ช านาญการพิเศษ                                         
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต  1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
   

ตอน ๓  
 

กระบวนงาน  วัตถุประสงค์ ขอบเขตของงาน ค าจ ากัดความ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 

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

๒. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพ สามารถด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย บรรลุผลตามภารกิจขององค์กร ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จึงได้จัดท าคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 ๒.๑ เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพและสามารถด าเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย 
      ๒.๒  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 

๓. ขอบเขตของงาน 
        เป็นแนวทางส าหรับการปฏิบัติงานและด าเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 

๔. ค าจ ากัดความ 
  การวัดและประเมินผล (Assessment) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ร่องรอย หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา และเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ  
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สามารถจัดให้มีขึ้นทั้งระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา   
  การประเมินระดับชั้นเรียน (Classroom Assessment) หมายถึง  การวัดผลและ
ประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้  ผู้สอนด าเนินการเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและตัดสินผลการเรียน
ในรายวิชา/กิจกรรมที่ตนสอน  ในการประเมินเพ่ือการพัฒนา  ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดที่
ก าหนดเป็นเป้าหมายในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อดูว่าบรรลุตัวชี้วัดหรอืมีแนวโน้มว่าจะ
บรรลุตัวชี้วัดเพียงใด  แล้วแก้ไขข้อบกพร่องเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง  เน้นการประเมินตามสภาพจริง 
โดยใช้วิธีการที่หลากหลายและมีการประเมินอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการ
เรียนการสอนต่อไป 



๑๒ 
 

คู่มือการปฏิบตัิงาน ของ นางสาวสวาสฎิพร  แสนค า ศึกษานเิทศก์ช านาญการพิเศษ                                         
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต  1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
   

  การประเมินระดับสถานศึกษา (School Assessment) หมายถึง การตรวจสอบผล
การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การอนุมัติผลการเรียน  การตัดสินการเลื่อนชั้นเรียน  และเป็น
การประเมินเพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตาม
เป้าหมายหรือไม่  ผู้เรียนมีสิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาในด้านใด  รวมทั้งสามารถน าผลการเรียนของผู้เรียน
ในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ผลการประเมินระดับ
สถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการ
เรียนการสอน  ตลอดจนเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และการรายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง  และชุมชน 
   การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) หมายถึง  การวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้จากการที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการน าความรู้และทักษะที่
เรียนไปใช้ในสภาพและสถานการณ์จริง  หรือเชื่อมโยงใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงมากที่สุด  การประเมิน
ตามสภาพจริงมักมีการก าหนดชิ้นงานหรือภาระงานให้ผู้เรียนปฏิบัติ  และมีการใช้เครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลที่มีเกณฑ์พร้อมค าอธิบายคุณภาพงานตามเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน 

๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล 
ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 

๑. ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของ 
สถานศึกษารวมทั้งแนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

๒. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรใน 
สถานศึกษาเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร และการเทียบโอนผลการเรียน 

๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บรหิารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษามี 
ความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติ วิธีการวัดผลและประเมินผล ตลอดจนความเข้าใจในเทคนิค วิธีการวัดผล
และประเมินรูปแบบต่าง ๆ โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง 

๔. ส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถานศกึษาสร้างเครื่องมือที่เป็นมาตรฐาน ในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ และจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบส่งเสริม สนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

๕ . นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ แก่บุคลากรทั้งระดับ
สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา เกี่ยวกับการวัดประเมินผลการศึกษา การจัดท าเอกสารหลักฐาน 
ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นเรียนและ
สถานศึกษาตามหลักสูตรระดับสถานศึกษาและน าผลการประเมินคุณภาพไปใช้ในการพัฒนา 



๑๓ 
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ประเมินคุณภาพผูเ้รียน 

 

๖. นิเทศ ติดตาม และให้ค าปรึกษาให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรใน
สถานศึกษาด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา 

๗. สรุปรายงานผลการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน
และสถานศึกษาเพ่ือน าผลมาใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา และเผยแพร่ผลการประเมิน
คุณภาพ 

๖. Flow Chart การวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 

 

 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                                              
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
                              

ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามลักสูตร 
 

 

ไม ่

ส่งเสริมให้สถานศึกษาสร้างเครื่องมือการวัดผลและประเมินผลที่มีคณุภาพ 
 
 

ปรับปรุง 
 
 มี 

นิเทศติดตาม ตรวจสอบเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรและการจัดท าเอกสารหลักฐาน 

 

 

ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการวัดและ
ประเมินผล          

ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรยีนรู ้
 
 

 รายงานการด าเนินงานการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรและ
เผยแพร่                                                                                                                                         



๑๔ 
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7.  เครื่องมือ 

          7.1  แบบส ารวจข้อมูล 
  7.2  ข้อมูลสารสนเทศ  เครื่องมือทดสอบ เอกสารหลักฐานการศึกษา 
 7.3  แบบรายงานผล 

 8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
                     8.1 คู่มือการด าเนินงานการวัดผล และประเมินผลการศึกษา 
  8.2 คู่มือการวัดผล และเทียบโอนผลการศึกษาในทุกระดับ 
                     8.3 แบบพิมพ์ เอกสาร หลักฐานต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

คู่มือการปฏิบตัิงาน ของ นางสาวสวาสฎิพร  แสนค า ศึกษานเิทศก์ช านาญการพิเศษ                                         
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต  1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
   

ตอน ๔ 
ค าสั่ง กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

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

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

๑. นายพิจิตร ทาทอง  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ  มีหน้าทีร่ับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 
 ๒. ประสานงานกับผู้บังคับบัญชา และบุคลากรกลุ่มอ่ืนๆในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 
๓. วางแผน ก ากับ ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ทุกคน ให้เป็นไป

ตามระเบียบ ค าสั่ง และนโยบายของทางราชการ 
 ๔. กลั่นกรองการเสนองาน และก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มนิเทศ

ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ 
๕. ปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 

เขต 1 จ านวน ๒๔๐ โรงเรียน ตามนโยบายส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการและของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๖. นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมี
หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

     ๖.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
     ๖.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๗. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจดัการศึกษาโรงเรียนใน

เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑ (เมือง 1)   
๘. ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 
๙. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
 

๒. นางชุติปภา  วรเดชนันทสกุล ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  มีหน้าทีร่ับผิดชอบและปฏบิัติงาน
ดังนี้ 
                   1) ปฏิบัติหน้าทีห่ัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้พ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
                    2) ปฏิบัติหนา้ที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ ๔ 
ในกรณีทีผู่้อ านวยการกลุ่มและผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน คนที่ 1 - ๓ ไม่อยู่หรือไปราชการ 



๑๖ 
 

คู่มือการปฏิบตัิงาน ของ นางสาวสวาสฎิพร  แสนค า ศึกษานเิทศก์ช านาญการพิเศษ                                         
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต  1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
   

                   3) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงาน ในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และนโยบาย
ของทางราชการ 
                  4) รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

     4.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
     4.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
5) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๘ - ๙ (เข่ืองใน 1–๒) 
๖) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

                        6.1 รับผดิชอบโครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
      ๖.๒ รับผิดชอบโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร   
  ๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๓. นางจนิตนา  ดอกพุฒ  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  มีหน้าทีร่ับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี ้
1) ปฏิบัติงานในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
๒) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงาน ในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และ

นโยบายของทางราชการ 
๓) รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
     ๓.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
     ๓.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๔) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

โรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาที่ 1๖ (ม่วงสามสิบ 1) 
๕) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

       ๕.1 การทดสอบทางวิชาการระดับนานาชาติ 
       ๕.2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
       ๕.๓ สะเต็มศึกษา 
  ๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๔. นางสาววัชรากร  ตระการไทย  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  มีหน้าทีร่ับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1) ปฏิบัติงานในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
๒) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงาน ในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และ

นโยบาย 
ของทางราชการ 



๑๗ 
 

คู่มือการปฏิบตัิงาน ของ นางสาวสวาสฎิพร  แสนค า ศึกษานเิทศก์ช านาญการพิเศษ                                         
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต  1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
   

๓) รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

     ๓.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
     ๓.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๔) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

โรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๓-๔ (เมือง ๓–๔) 
๕) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

           ๕.1 การทดสอบนักเรียนระดับนานาชาติ (PISSA) 
        ๕.๒ การจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
        ๕.๓ การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
  ๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๕. นายปัญญา ตรีเลิศพจน์กุล  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน ดังนี ้

1) ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้พ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
๒) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงาน ในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และ

นโยบาย 
ของทางราชการ 

๓) รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

     ๓.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
     ๓.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  
๔) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

เครือข่ายสถานศึกษาที่ 11 (เข่ืองใน 4)  
๕) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 
   ๕.1 โครงการวิจัยเพื่อการศึกษา  

          ๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
 
 
 
 
 
       



๑๘ 
 

คู่มือการปฏิบตัิงาน ของ นางสาวสวาสฎิพร  แสนค า ศึกษานเิทศก์ช านาญการพิเศษ                                         
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต  1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
   

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
 

๖. นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  มีหนา้ที่รบัผดิชอบและปฏิบัติงาน 
ดังนี ้

1) ปฏิบัติหน้าทีห่ัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
๒) ประสานงาน วางแผน การปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และ

นโยบายของทางราชการ 
๓) รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย โดยมีหน้าที่

และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
     ๓.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
     ๓.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๔) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

โรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๙ (ม่วงสามสิบ ๔)  
๕) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 
     ๕.๑ การทดสอบ NT และ O-NET และอ่ืนๆ 
     ๕.๒ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     ๕.๓ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

  ๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๗. นางสาววราพร  ดาราศาสตร์  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  มีหน้าทีร่ับผิดชอบและปฏบิัติงาน 
ดังนี้ 

1) ปฏิบัติงานในกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
๒) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงาน ในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และ 

นโยบายของทางราชการ 
๓) รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
     ๓.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
     ๓.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๔) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

โรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาที่ 1๘ (ม่วงสามสิบ ๓) 
๕) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

          ๕.1 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก(โรงเรียนดีใกล้บ้าน)  
               ๕.๒ การทดสอบ NT และ RT และ School Miss 
     ๕,๓ โรงเรียนมาตรฐานสากล 
                        ๕.๔ ปฏบิัติหน้าที่ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงานของธุรการกลุ่ม  



๑๙ 
 

คู่มือการปฏิบตัิงาน ของ นางสาวสวาสฎิพร  แสนค า ศึกษานเิทศก์ช านาญการพิเศษ                                         
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต  1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
   

  ๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๘. นางสาวสวาสฎิพร  แสนค า  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  มีหน้าทีร่ับผิดชอบและปฏบิัติงาน 
ดังนี้ 

1) ปฏิบัติงานในกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
๒) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงาน ในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และ 

นโยบายของทางราชการ 
๓) รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ปฐมวัย  โดยมีหน้าที่และ

ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
     ๓.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
     ๓.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๔) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

โรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาที่ 1๗ (ม่วงสามสิบ ๒) 
๕) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้  

               ๕.๑ การทดสอบ NT และ O-NET และอ่ืนๆ 
      ๕.๒ การสอนปฐมวัยแบบมอนเตสเซอรี่ 
  ๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 ๙. นายสุเมธ  มัดธนู   ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  มีหน้าทีร่ับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี ้
1) ปฏิบัติหน้าทีห่ัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
2) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ 

2 ในกรณีทีผู่้อ านวยการกลุ่มและผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน คนที่ 1 ไม่อยู่หรือไปราชการ 
3) ประสานงาน วางแผน ก ากับ ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไป

ตามระเบียบ ค าสั่ง และนโยบายของทางราชการ 
4) รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพ  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
     4.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
     4.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
5) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

โรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๔ และ (เข่ืองใน ๗) 
๖) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 
     ๖.๑ การส่งเสริมการเรียนรู้งานอาชีพและการมีงานท า 
     ๖.๒ การประเมินคุณภาพภายนอก  



๒๐ 
 

คู่มือการปฏิบตัิงาน ของ นางสาวสวาสฎิพร  แสนค า ศึกษานเิทศก์ช านาญการพิเศษ                                         
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต  1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
   

  ๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑๐. นางศรเีศวต  จอมหงษ์   ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  มีหน้าทีร่ับผิดชอบและปฏิบตัิงาน 
ดังนี้ 

1) ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
           ๒) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และ

นโยบายของทางราชการ 
๓) รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปะ  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
     ๓.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
     ๓.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๔) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

โรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๖-๗ (เมือง ๖–๗) 
๕) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 
     ๕.๑ กิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน   

  ๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑๑. นายศิริพงษ์  ศิริวารนิทร์   ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  มีหน้าทีร่ับผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน ดังนี ้

1) ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
๒) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และ

นโยบายของทางราชการ  
๓) รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพ  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
     ๓.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
     ๓.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๔) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

โรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๒๔ (ดอนมดแดง ๒) 
๕) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 
     ๕.๑ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
     ๕.๒ โครงงานคุณธรรม 
     ๕.๓ สังเคราะห์การประเมินคุณภาพภายใน   

  ๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 



๒๑ 
 

คู่มือการปฏิบตัิงาน ของ นางสาวสวาสฎิพร  แสนค า ศึกษานเิทศก์ช านาญการพิเศษ                                         
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต  1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
   

1๒. นายปรีชา  ทาศิริ  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  มีหน้าทีร่ับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี ้
1) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
2) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ 

1 ในกรณีทีผู่้อ านวยการกลุ่ม ไม่อยู่หรือไปราชการ 
3) ประสานงาน วางแผน ก ากับ ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไป

ตามระเบียบ ค าสั่ง และนโยบายของทางราชการ 
4) รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
     4.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
     4.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
5) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๒๔ (ดอนมดแดง ๑) 
๖) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

6.1  งานโครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม 
6.2  การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม   

  ๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑๓. นางธนพร  ค านวน  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  มีหน้าทีร่ับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี ้
1) ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๒) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และ

นโยบายของทางราชการ 
๓) รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปะ  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
     ๓.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
     ๓.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๔) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

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

       ๕.1 โครงการห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุด ๓ ดี  
       ๕.2 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

๑๔. นายอดุลย์ศักดิ์  ศรีวิชัย  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก ์ มีหน้าทีร่ับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1) ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 



๒๒ 
 

คู่มือการปฏิบตัิงาน ของ นางสาวสวาสฎิพร  แสนค า ศึกษานเิทศก์ช านาญการพิเศษ                                         
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต  1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
   

๒) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และ
นโยบายของทางราชการ 

๓) รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

     ๓.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
     ๓.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๔) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

โรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาที่ 1๓ (เข่ืองใน ๖) 
๕) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 
     ๕.1 โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
     ๕.2 การพัฒนา Website ของกลุ่มนิเทศฯ 

  ๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 

1๕. นายจิรวัฒน์ สว่างวงศ์  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  มีหน้าทีร่ับผดิชอบและปฏิบตัิงาน 
ดังนี้ 

1) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา ท าหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ต.ป.น. 

2) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ 
๓ ในกรณีทีผู่้อ านวยการกลุ่ม และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน คนที่ 1-๒  ไม่อยู่หรือไปราชการ 

3) ประสานงาน วางแผน ก ากับ ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติศึกษานิเทศก์ ในกลุ่มงาน
ให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และนโยบายของทางราชการ 

4) รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษา พลศึกษา โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

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

โรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาที่ 22 (เหล่าเสือโก้ก 1)   
  6) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 
       6.1 โรงเรียนดีประจ าต าบลและโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
       6.2 โรงเรียนประชารัฐ 

๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑๖. นางชาลินี ศรีสันต์  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ มีหน้าทีร่ับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 



๒๓ 
 

คู่มือการปฏิบตัิงาน ของ นางสาวสวาสฎิพร  แสนค า ศึกษานเิทศก์ช านาญการพิเศษ                                         
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต  1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
   

1) ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา ท าหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ต.ป.น. 

๒) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และ
นโยบายของทางราชการ 

๓) รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

     ๓.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
     ๓.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๔) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

เครือข่ายสถานศึกษาที่ 1๐ (เข่ืองใน ๓) 
๕) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

       ๕.1 โรงเรียนดีประจ าต าบล แบะโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
       ๕.2 โรงเรียนประชารัฐ 
  ๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 

1๗. นางนันท์นภัส  ปภินวัช   ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  มีหน้าทีร่ับผิดชอบและปฏบิัติงาน 
ดังนี้ 

1) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัด 
การศึกษา  

๒) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และ
นโยบายของทางราชการ 

๓) รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

     ๓.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
     ๓.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๔) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๒ และ ๕ (เมือง ๒ และ ๕) 
๕) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้   

       ๕.1 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

1๘. นางกัญญลักษณ์  ศิริวารินทร์   ต าแหนง่ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  มีหนา้ที่รบัผิดชอบและปฏิบัติงาน 
ดังนี้ 



๒๔ 
 

คู่มือการปฏิบตัิงาน ของ นางสาวสวาสฎิพร  แสนค า ศึกษานเิทศก์ช านาญการพิเศษ                                         
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต  1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
   

1) ปฏิบัติหน้าในกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัด
การศึกษา 

๒) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และ
นโยบายของทางราชการ  

๓) รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

     ๓.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
     ๓.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๔) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๒๑ (ม่วง ๖) 
๕) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้   

       ๕.1 โครงการโรงเรียนสีเขียว 
๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
 

๑๙. นางฉวีวรรณ  วะรงค์   ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  มีหน้าทีร่ับผดิชอบและปฏิบัตงิาน ดังนี ้
1) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
๒) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และ

นโยบายของทางราชการ 
๓) รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
     ๓.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
     ๓.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๔) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

โรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๒๐ (ม่วงสามสิบ ๕) 
๕) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

       ๕.1 การพัฒนาการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียน 
                          ๕,๒ การประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียน 
  ๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๒๐. นายรวินันท์  หม่ืนสุข  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
๒) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และ

นโยบายของทางราชการ 



๒๕ 
 

คู่มือการปฏิบตัิงาน ของ นางสาวสวาสฎิพร  แสนค า ศึกษานเิทศก์ช านาญการพิเศษ                                         
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต  1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
   

๓) รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพละศึกษา โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

     ๓.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
     ๓.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๔) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๒ และ ๑๕  (เข่ืองใน ๕ และ ๘) 
๕) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

       ๔.1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี   
  ๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ธุรการกลุ่มนิเทศ  
 

2๑. นายพิชัยรัตน์  ต้นพนม  ต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว  มีหน้าทีร่ับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1) ปฏิบัติงานสารบรรณ การรับ-ส่งหนังสือราชการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบ

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

ผู้ที่เก่ียวขอ้งในส านักงานและสถานศึกษา 
๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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