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นางสาวสุพิชชา  ต่อสกุล 

ศึกษานิเทศก์  

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



คำนำ 
 

กระทรวงศึกษาธิการ  มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองโดยยึดหลักการ
ประเมินสมรรถนะ (Competency Based  Approach) จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรู้จุดเด่น จุดด้อยของ
ความสามารถในการปฏิบัติงานของตน และสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็น   
ของของหน่วยงาน และของตนเองอย่างแท้จริง   

ท้ังนี้ ครูจึงต้องมีการวางแผนการพัฒนาตนเองในการจัดห้องเรียนท่ีมีคุณภาพ (Individual  
Development  Planning  :  IDP) เพื่อเป็นการพัฒนาท่ีสนองตอบความต้องการแต่ละบุคคล สนอง 
ความสนใจในรูปแบบวิธีการพัฒนา ก็จะส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป และ   
เป็นการพัฒนาท่ีต่อเนื่องจนทำให้การปฏิบัติหน้าท่ีมีความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล         
ในการปฏิบัติงาน  อันนำไปสู่การพัฒนาตนเองให้เป็นครูมืออาชีพท่ีมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานอย่าง
แท้จริงสามารถตรวจสอบได้ และพัฒนาสู่ความเป็นวิชาชีพต่อไป 
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บทที่  1 
ข้อมูลส่วนตัว 

 
ประวัติส่วนตัว 
ช่ือ–สกุล  นางสาวสุพิชชา  ต่อสกุล  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
อัตราเงินเดือนปัจจุบัน  46,490  บาท  อายุการทำงาน  10  ปี  4  เดือน 
 
วุฒิการศึกษา  

ปริญญาตรี  ศึกษาศาสตร์  สาขา  นาฎศิลป์  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 
ปริญญาโท  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขา  บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 
ภูมิลำเนา 
 บ้านเลขท่ี  84  หมู่ท่ี 2  ตำบลบ้านบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์ 
36120 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
          บ้านเลขท่ี  84  หมู่ท่ี 2  ตำบลบ้านบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์ 
36120  หมายเลขโทรศัพท์ 09 2364 4509 

  
ผลงานที่ผ่านมา 
   -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทที่  2 

ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
 
ภารกิจงานประจำตามกลุ่มงานมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  1. ศึกษาความต้องการส่ือ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
  2.ดำเนินการพัฒนาส่ือ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  รวมทั้งส่ือต้นแบบของหน่วยงาน  
เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา (ห้องเรียนดิจิทัลเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้) 

3. ส่งเสริมและพัฒนาครู  ผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาส่ือ  
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 4. นิเทศติดตาม  และประเมินผลการพัฒนาส่ือ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  เพื่อนำ
ผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 

5. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้ส่ือนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  การพัฒนาส่ือ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา หัวหน้างาน
เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 
 
ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายตามนโยบาย 
     1. งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรูน้าฏศิลป์ 

2. งานโครงการโรงเรียนประชารัฐ 
3. รายงาน DLTV 

 
 
ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายตามจุดเน้น 

1. งานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รวมถึงการประสาน  ส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล หัวทะเล 
อำเภอบำเหน็จณรงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทที่  3 

มาตรฐานวิชาชีพ 
 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

การปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โดยยึดหลักมาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ซึ่ง
ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน คือ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
และมาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) 

โดยจรรยาบรรณของวิชาชีพได้มีการกำหนดแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เพื่อ
ประมวลพฤติกรรมท่ีเป็นตัวอย่างของการประพฤติปฏิบัติประกอบด้วย พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ และ
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 
 
มาตรฐานการปฏิบัติตนของศึกษานิเทศก์ (จรรยาบรรณวิชาชีพศึกษานิเทศก์) 

จรรยาบรรณต่อตนเอง 
1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และ

วิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ 
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
2. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็น

สมาชิกท่ีดีขององค์กรวิชาชีพจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
3. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กำลังใจแก่ศิษย์

และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าท่ีโดยเสมอหน้า 
4. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยท่ีถูกต้องดีงาม

แก่ศิษย์และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
5. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ท้ังทางกาย วาจา และจิตใจ 
6. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา 

จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ 
7. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับ

หรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าท่ีโดยมิชอบ 
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
8. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นใน

ระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
จรรยาบรรณต่อสังคม 
9. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ส่ิงแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
 
 



 
 
 
 
 

 



บทที่ 4 
รายละเอียดการพัฒนาตนเอง 

 

ท่ี 
 

จรรยาบรรณ 
 

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาในการพัฒนา  

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
เริ่มต้น ส้ินสุด 

 จรรยาบรรณต่อตนเอง     
1. วินัยในตนเอง  ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้

สำเร็จอย่างมีคุณภาพตามเป้าหมายท่ีกำหนด 
1 ต.ค.62 30 ก.ย.63 ผลงานดำเนินไปด้วยความสำเร็จ

เรียบร้อยตามเป้าหมาย 
2. พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ  (1) ศึกษาหาความรู้ วางแผนพัฒนาตนเอง 

พัฒนางาน และสะสมผลงานอย่างสม่ำเสมอ 
1 ต.ค.62 30 ก.ย.63 ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผล

ให้งานออกมามีประสิทธิภาพ และ
คุณภาพ 

(2) สร้างผลงานท่ีแสดงถึงการพัฒนาตนเอง
ด้านวิชาชีพ 

1 ต.ค.62 30 ก.ย.63 ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

(3) ค้นหาวิธีการทำงาน การพัฒนาวิชาชีพ
และสามารถนำมาประยุกต์ให้เกิดผลต่อผู้รับ
การนิเทศ 

1 ต.ค.62 30 ก.ย.63 ท้ังผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศเกิด
ประโยชน์สูงสุดในการร่วมกันพัฒนา
การศึกษา 

(4) นิเทศโดยยึดผู้รับการนิเทศเป็นสำคัญด้วย
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัอย่างสม่ำเสมอ 

1 ต.ค.62 30 ก.ย.63 ท้ังผู้นิเทศ และผู้รับนิเทศเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

3. บุคลิกภาพ  พัฒนาบุคลิกภาพ ให้เหมาะสมกับความเป็น
ผู้นำทางวิชาการ 

1 ต.ค.62 30 ก.ย.63 วางตนได้อย่างเหมาะสมทุก
สถานการณ์ 

4. วิสัยทัศน์ในการทำงาน ให้ทันต่อการ
พัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองอยู่เสมอ 

พัฒนาวิสัยทัศน์โดยผสมผสาน
นวัตกรรม เทคโนโลยี และแนวคิด เพื่อใช้ใน
การพัฒนาวิชาชีพ 

1 ต.ค.62 30 ก.ย.63  



 
 

ท่ี 
 

จรรยาบรรณ 
 

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาในการพัฒนา  

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
เริ่มต้น ส้ินสุด 

 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ     
1. ต้องรัก  ศรัทธา   (1)รักษาช่ือเสียงและปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ 

(2) ยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานในวิชาชีพ 
ให้สาธารณชนรับรู้ 

1 ต.ค.62 30 ก.ย.63 ดำรงตนเป็นแบบอย่างทางวิชาชีพ 

2. ซื่อสัตย์สุจริต   (1) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
สุจริตตามกฎ ระเบียบ และแบบแผนของทาง
ราชการ 
(2) เลือกใช้หลักการ วิธีการท่ีถูกต้อง ได้ผลดี 
ทันสมัย และสอดรับกับผู้รับการนิเทศ 
(3) อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของผู้รับการนิเทศ
และความก้าวหน้าของวิชาชีพ 

1 ต.ค.62 30 ก.ย.63 เป็นทีรัก และไว้วางใจในการปฏิบัติ
หน้าท่ี  

3. รับผิดชอบต่อวิชาชีพ  (1) สร้างสรรค์เทคนิค วิธีการใหม่ ๆ ทาง
การศึกษา เพื่อพัฒนาวิชาชีพ เป็นสมาชิกท่ีดี
ขององค์กรวิชาชีพ 
(2) แลกเปล่ียนเรียนรู้กับสมาชิกในองค์การหรือ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ใช้ศาสตร์องค์ความรู้ใน
การปฏิบัติงาน 

1 ต.ค.62 30 ก.ย.63 พัฒนาตนเองเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง  
องค์กร และเพื่อนร่วมงาน 

4. เป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร
วิชาชีพ 

เข้าร่วม ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

1 ต.ค.62 30 ก.ย.63 ร่วมมือพัฒนาวิชาชีพให้ก้าวหน้า เพื่อ
องค์กร และเพื่อเพื่อนร่วมงานในสาย
งาน 



 
 

ท่ี 
 

จรรยาบรรณ 
 

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาในการพัฒนา  

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
เริ่มต้น ส้ินสุด 

 จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ     
1. ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ 

ช่วยเหลือ  ส่งเสริม ให้กำลังใจ
ผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าท่ีโดย
เสมอหน้า 

(1) ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานเพื่อ
ปกป้องสิทธิครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

1 ต.ค.62 30 ก.ย.63 เป็นผู้ร่วมพัฒนาองค์กรท่ีดี ท้ังส่งเสริม 
สนับสนุน 

2. ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และ
นิสัยท่ีถูกต้องดีงามแก่
ผู้รับบริการ  ตามบทบาทหน้าท่ีอย่าง
เต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

(1) มีข้อมูล แนวทางปฏิบัติท่ี
หลากหลายให้ผู้รับการนิเทศนำไปใช้เป็น
ตัวอย่าง 
(2) รับฟังความคิดเห็นท่ีมีเหตุผลของ
ผู้รับการนิเทศ 

1 ต.ค.62 30 ก.ย.63 เสริม และรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ยอมรับทุกความคิดเห็น  

3. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ท้ังทาง
กาย วาจา และจิตใจ 

ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมุ่งมั่น  ต้ังใจเพื่อให้
ผู้รับการนิเทศพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ 

1 ต.ค.62 30 ก.ย.63 เป็นผู้มีอัธยาศัยดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  

4. ไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความ
เจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ 
อารมณ์ และสังคมของผู้รับบริการ 

ให้ผู้รับการนิเทศได้ร่วมวางแผนพัฒนา
ตนเองและเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมกับ
ตนเอง 

1 ต.ค.62 30 ก.ย.63 เป็นผู้มีหัวใจเป็นประชาธิปไตย 
ยอมรับในความเป็นตัวตนของคนอื่น  

5. ให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอ
ภาค  โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับ
ผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าท่ี
โดยมชิอบ 

เสริมสร้างความภาคภูมิใจให้ผู้รับการ
นิเทศด้วยการรับฟังความคิดเห็น ยกย่อง 
ชมเชย และให้กำลังใจอย่างกัลยาณมิตร 

1 ต.ค.62 30 ก.ย.63 ดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ เต็มท่ี เต็ม
ใจ เต็มกำลังทุกเมื่อ 



 
 

ท่ี 
 

จรรยาบรรณ 
 

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาในการพัฒนา  

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
เริ่มต้น ส้ินสุด 

 จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ     
1. ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่าง

สร้างสรรค์  
(1) ส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิของผู้ร่วม
ประกอบวิชาชีพ 
(2) ยอมรับในบทบาทของผู้นำและ     
ผู้ตามท่ีดี  
(3) ยอมรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมประกอบ
วิชาชีพ 

1 ต.ค.62 30 ก.ย.63 เป็นเพื่อร่วมงานท่ีดี ส่งเสริมสนับสนุน
ซึ่งกันและกนั เพื่อองค์กรก้าวหน้า 

2. ยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ 

มีความรัก ความสามัคคี และร่วมใจกัน
ผนึกกำลังในการพัฒนาการศึกษา 

1 ต.ค.62 30 ก.ย.63 -มีความศรัทธาในวิชาชีพ 
-มีความสามัคคีในหมู่คณะ 
-องค์กรเป็นองค์ท่ีเข้มแข็งในการร่วม
แรงร่วมใจกันพัฒนา 
-เกิดการรวมพลังในการปฏิบัติหน้าท่ีใน
งานทีรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 



 

ท่ี 
 

จรรยาบรรณ 
 

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาในการพัฒนา  

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
เริ่มต้น ส้ินสุด 

 จรรยาบรรณต่อสังคม     
1. ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการ

อนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
ส่ิงแวดล้อม  

(1) ยึดมั่น สนับสนุน และส่งเสริม การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 
(2)  ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ
ในทางวิชาการ หรือวิชาชีพแก่ชุมชน 
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดการ
เรียนรู้และสามารถดำเนินชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(3) เป็นผู้นำในการวางแผนและ
ดำเนินการเพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
พัฒนาเศรษฐกิจ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และศิลปวัฒนธรรม 

1 ต.ค.62 30 ก.ย.63 -มีความรักศรัทธาในสถาบันหลักของ
ชาติ 
-มีความช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาชีพ
ให้ก้าวหน้าตามลำดับ 
-มีภาวะผู้นำผู้ตาม 
-เกิดความภูมิใจในท้องถิ่น 

2. รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม (1) ปฏิบัติเวรรักษาทรัพย์สินของทาง
ราชการตามท่ีได้รับมอบหมาย 
(2) ไม่นำทรัพย์สินของทางราชการเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน 
(3) ดูแลผลประโยชน์และทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

1 ต.ค.62 30 ก.ย.63 -ไม่เห็นแก่ตัว 
-รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 
-มีความรัก หวงแหนองค์กร และของ
ส่วนรวม 

 



 
 

ท่ี 
 

จรรยาบรรณ 
 

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาในการพัฒนา  

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
เริ่มต้น ส้ินสุด 

3. ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

(1) ร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับสถาบัน
พระมหากษัตริย ์
(2) ขับเคล่ือนโครงการ/กิจกรรมตาม
พระราชดำริ และของเช้ือพระวงศ์   
ทุกประองค์ 

1 ต.ค.62 30 ก.ย.63 รักและศรัทธาในสถาบันหลักของชาติ 

 
ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา....................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
(ลงช่ือ)...............................................   (ลงช่ือ)............................................   (ลงช่ือ)........................................................ 
        (นางสาวสุพิชชา ต่อสกุล)     (นางโชติกา  ชาลีรินทร์)       (นายนิมิตร  ฤทธิ์ไธสง) 
               ศึกษานิเทศก์         ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 
 

(ลงช่ือ)................................................................ผู้บังคับบัญชา 
                (นายนิวัฒน์  แก้วเพชร) 
      ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 





1 

 

รายละเอียดแนบท้ายค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ 
ที่  ๑๖๙ / ๒๕๖๓  สั่ง ณ วันที่  ๒๓  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  มีหน้าที่ส าคัญเกี่ยวกับ การพัฒนาหลักสู ตร 

กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา และร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
 
๑. นางโชติกา  ชาลีรินทร์  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  มีหน้าที่ดังนี้ 
 ๑) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
         ๒) ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา        
(ก.ต.ป.น.) 
         ๓) บริหารงานและวางแผนการด าเนินงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ตลอดจน ให้ค าแนะน าปรึกษา ดูแล ติดตาม ก ากับการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 
         ๔) ตรวจ กลั่นกรองและเสนอความคิดเห็นตามกรอบงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่ก าหนด ก่อนน าเสนอรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓  ตามล าดับ  
เพ่ือพิจารณาสั่งการ 
     หากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ นายวรายุทธ ทวีลาภ และ นางวาสนา ตาลทอง ปฏิบัติหน้าที่แทน    
   ๕) งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  วิเคราะห์ภาระงาน นโยบาย 
จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้     
 ๖) ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการรับการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ 
สถานศึกษา 
 ๗) ส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 ๘) ส่งเสริมการนิเทศโดยใช้โรงเรียนและโครงการเป็นฐาน ส่งเสริมการนิเทศภายใน  เครือข่ายนิเทศ         
ครูแกนน า การนิเทศจากภายนอก และการนิเทศแบบมีส่วนร่วม และน าผลการประเมินไปก าหนดแนวทางการ
พัฒนาระบบการนิเทศ  การบริหารจัดการศึกษา และการจัดกระบวนการเรียนรู้  การจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา 
       ๙) ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ชุมชน และก าหนดแนวทางการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ ประสานงาน ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดตั้งเครือข่ายบุคคล  ครูแกนน า ครูต้นแบบ 
ชมรมครู ชมรมผู้บริหาร ชมรมบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานเครือข่ายโรงเรียน และจัด
เวทีวิชาการ เผยแพร่นวัตกรรมองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ ประเมินผลและสรุปผลการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ น าผลการประเมินไปก าหนดแนวทางการพัฒนา
เครือข่ายการนิเทศ ทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับสถานศึกษา  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน จัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงาน เผยแพร่เทคนิค วิธีการหรือรูปแบบเครือข่ายการนิเทศ   
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 ๑๐) ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และส่งเสริมการ
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์รายบุคคล 
 ๑๑) ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ระดับ
ประถมศึกษา และประสานบุคคลหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา        การเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ         
    ๑๒) ปฏิบัติหน้าที่เป็นศึกษานิเทศก์ผู้บริหารโครงการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ (Project Manager)  
ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษา (PEER Center) และโรงเรียนในโครงการพิเศษในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ    
      ๑๓) งานสนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารและการ
จัดการศึกษา 
          ๑๔) งานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รวมถึงการประสาน  ส่งเสริมสนับสนุน การจัด 
การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน ในเครือข่ายโรงเรียนกุดน้ าใส-หนองบัวโคก อ าเภอจัตุรัส   
      ๑๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
งานส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

เป็นงานที่ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม และการตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศ  ก าหนด  ส าหรับการประกัน
คุณภาพภายใน  ซึ่งกระท าโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นหรือหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษา  
รวมถึงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างมีระบบ  ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีบุคลากรที่รับผิดชอบ  ๔ คน ประกอบด้วย 

๑. นายวรายุทธ  ทวีลาภ    ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
 ๒. นายสามิตร    เปรี่ยมพิมาย   ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  

๓. นางสุกัญญา   ประทุมวงษ์   ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
     ๔. นางภาณินี     ศรีทัศน์           ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ   
 
๒. นายวรายุทธ  ทวีลาภ  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  มีหน้าที่ดังนี้ 
  ๑) ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
  ๒) ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานวิจัย พัฒนา ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  
ประเมิน ติดตาม  และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 ๓) งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษารูปแบบใหม่ ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ตามมาตรฐานระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๔) ก าหนดแนวทางปฏิบัติการประเมินตนเองและรายงานตนเองของสถานศึกษา และน าผลมาใช้ 
พัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 ๕) พัฒนาและส่งเสริมแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามบริบทของสถานศึกษา 
 ๖) นิเทศ ติดตามประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาและรายงานผล
การนิเทศติดตามสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน             
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 ๗) พัฒนาและส่งเสริมระบบการประเมินตนเองของสถานศึกษา ให้มีคุณภาพและน าผลการประเมิน
ตนเองมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๘) พัฒนานวัตกรรมและเครื่องมือการตรวจสอบและประเมินตนเองของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
 ๙) วิเคราะห์ และสรุปรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา พร้อมทั้งน าเสนอผลการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาแก่สาธารณชน 
 ๑๐) งานวิจัยพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริม                
การด าเนินระบบประกันคุณภาพการศึกษา  ตามมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในระดับสถานศึกษาและ       
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๑๑) จัดท าแผนงาน/โครงการ ศึกษาวิจัยรูปแบบเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๑๒) ส่งเสริมให้สถานศึกษาใช้กระบวนการวิจัยพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ 
ประเมินผลการพัฒนารูปแบบการวิจัยประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา              

๑๓) งานประสานงานกับสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อม รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 
๑๔) วิเคราะห์  สังเคราะห์รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือเสนอส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ สมศ.   
๑๕) นิเทศ ติดตามการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 
๑๖) งานพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานแนะแนว) 
๑๗) งานพัฒนาและส่งเสริมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยี 
๑๘) งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาพิเศษ 
๑๙) งานชมรมสวนพฤกษศาสตร์ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

(อพ.สธ.) 
๒๐) งานโครงการโรงเรียนในฝัน 

    ๒๑) งานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รวมถึงการประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนการจัด
การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนใน เครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว อ าเภอเทพสถิต และ
เครือข่ายโรงเรียนเพชรเริงรมย์ อ าเภอบ าเหน็จณรงค์      
    ๒๒) หากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ นายสามิตร  เปรี่ยมพิมาย  ปฏิบัติหน้าที่แทน    
    ๒๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
๓. นายสามิตร  เปรี่ยมพิมาย  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  มีหน้าที่ดังนี้ 
           ๑) งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษารูปแบบใหม่ ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พร้อมทั้งก าหนดแนวทางปฏิบัติการประเมินตนเองและรายงานตนเองของสถานศึกษา และ
น าผลมาใช้พัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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 ๒) พัฒนาและส่งเสริมแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามบริบทของสถานศึกษา 
 ๓) นิเทศ ติดตามประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาและรายงานผล
การนิเทศติดตามสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน             
 ๔) งานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมระบบการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ให้มีคุณภาพและน าผลการประเมินตนเองมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๕) พัฒนานวัตกรรมและเครื่องมือการตรวจสอบและประเมินตนเองของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
 ๖) วิเคราะห์ และสรุปรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา พร้อมทั้งน าเสนอผลการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาแก่สาธารณชน 
 ๗) งานวิจัยพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริมการด าเนินระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา  ตามมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในระดับสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 ๘) จัดท าแผนงาน/โครงการ ศึกษาวิจัยรูปแบบเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๙) ส่งเสริมให้สถานศึกษาใช้กระบวนการวิจัยพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ๑๐) ประเมินผลการพัฒนารูปแบบการวิจัยประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา              
 ๑๑) งานประสานงานกับสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อม รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 
 ๑๒) วิเคราะห์  สังเคราะห์รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือเสนอส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ สมศ.   
 ๑๓) นิเทศ ติดตามการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 
 ๑๔) งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
 ๑๕) งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนานักเรียน (ลูกเสือ)  
  ๑๖) งานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

๑๗) งานโครงการโรงเรียนดีประจ าต าบล 
 ๑๘) งานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รวมถึงการประสาน  ส่งเสริมสนับสนุน การจัด 
การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนซับใหญ่  อ าเภอซับใหญ่ 
 ๑๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
๔. นางสุกัญญา  ประทุมวงษ์  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ   มีหน้าที่ดังนี้      

๑) งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
๒) พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษารูปแบบใหม่ ระดับการศึ กษา

ปฐมวัย 
๓) พัฒนาและส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานระดับการศึกษาปฐมวัย 
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๔) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานศึกษาของสถานศึกษา 
๕) ก าหนดแนวทางปฏิบัติการประเมินตนเองและรายงานตนเองของสถานศึกษา และน าผลมาใช้ 

อย่างต่อเนื่อง 
 ๖) พัฒนาและส่งเสริมพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
สถานศึกษา 
 ๗) นิเทศ ติดตามประเมินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาและรายงานผลการ
นิเทศติดตาม  ระดับการศึกษาปฐมวัย             
 ๘) พัฒนาและส่งเสริมระบบการประเมินตนเองของสถานศึกษา ให้มีคุณภาพและน าผลการประเมิน
ตนเองมาใช้ในการพัฒนา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 ๙) พัฒนานวัตกรรมและเครื่องมือการตรวจสอบและประเมินตนเองของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
 ๑๐) วิเคราะห์ และสรุปรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา พร้อมทั้งน าเสนอผลการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาแก่สาธารณชน 
 ๑๑) งานวิจัยพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานระดับการศึกษาปฐมวัย  ในระดับ
สถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๑๒) จัดท าแผนงาน/โครงการ ศึกษาวิจัยรูปแบบเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 ๑๓) ส่งเสริมให้สถานศึกษาใช้กระบวนการวิจัยพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ๑๔) ประเมินผลการพัฒนารูปแบบการวิจัยประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
 ๑๕) งานประสานงานกับสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อม รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 
 ๑๖) วิเคราะห์  สังเคราะห์รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือเสนอส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ สมศ.   
 ๑๗) นิเทศ ติดตามการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 
 ๑๘) งานพัฒนาการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 
 ๑๙) งานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รวมถึงการประสาน  ส่งเสริมสนับสนุน การจัด 
การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนใน เครือข่ายโรงเรียนบ้านเพชร และเครือข่ายโรงเรียน 
บึงชวน อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 
       ๒๐) งานส่งเสริม ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้การศึกษา
ปฐมวัย    
     ๒๑) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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๕. นางภาณินี  ศรีทัศน์  ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  มีหน้าที่ดังนี ้
๑) งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
๒) พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษารูปแบบใหม่ ระดับการศึกษา

ปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๓) พัฒนาและส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานระดับการศึกษาปฐมวัย และ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๔) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานศึกษาของสถานศึกษา 
๕) ก าหนดแนวทางปฏิบัติการประเมินตนเองและรายงานตนเองของสถานศึกษา และน าผลมาใช้ 

อย่างต่อเนื่อง 
 ๖) พัฒนาและส่งเสริมพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
สถานศึกษา 
 ๗) นิเทศ ติดตามประเมินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาและรายงานผลการ
นิเทศติดตาม  ระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             
 ๘) พัฒนาและส่งเสริมระบบการประเมินตนเองของสถานศึกษา ให้มีคุณภาพและน าผลการประเมิน
ตนเองมาใช้ในการพัฒนา  
 ๙) พัฒนานวัตกรรมและเครื่องมือการตรวจสอบและประเมินตนเองของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
 ๑๐) วิเคราะห์ และสรุปรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย และ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา พร้อมทั้ง
น าเสนอผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาแก่สาธารณชน 
 ๑๑) งานวิจัยพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานระดับการศึกษาปฐมวัย และ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๑๒) จัดท าแผนงาน/โครงการ ศึกษาวิจัยรูปแบบเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๑๓) ส่งเสริมให้สถานศึกษาใช้กระบวนการวิจัยพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ 
ประเมินผลการพัฒนารูปแบบการวิจัยประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
 ๑๔) งานประสานงานกับสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ. 
          ๑๕)  วิเคราะห์  สังเคราะห์รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือเสนอส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ สมศ.   
 ๑๖) นิเทศ ติดตามการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 
 ๑๗) รับผิดชอบพัฒนาและส่งเสริม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

๑๘) รับผิดชอบพัฒนาและส่งเสริม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๑๙) รับผิดชอบพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานแนะแนว) 
๒๐) รับผิดชอบพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาพิเศษ 
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๒๑) งานโครงการโรงเรียนขนาดเล็ก 
       ๒๒) งานโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
           ๒๓)  งานโครงการส่งเสริมการอ่าน “ปี ๒๕๖๓ ปีทองของการอ่าน” 
           ๒๔)  งานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

๒๕)   งานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รวมถึงการประสาน  ส่งเสริมสนับสนุน การ
จัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนใน เครือข่ายโรงเรียนวะตะแบก  อ าเภอเทพสถิต   
          ๒๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หลักสูตรการศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษา (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย) และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ  และงานการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

เป็นงานที่ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา  ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  และฉบับ
ปรับปรุง พุทธศักราช  ๒๕๖๐  หลักสูตรระดับก่อนประถมศึกษา(หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย) และหลักสูตร
การศึกษาพิเศษ รวมถึงงานการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียน  มีบุคลากรที่รับผิดชอบ  ๓ คน ประกอบด้วย 

๑. นางวาสนา  ตาลทอง     ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ   
 ๒. นางสาวบุญยกร  ประกอบวรการ   ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  

๓. นางสาวดอกไม้  ชินโคตร    ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
 

๖. นางวาสนา  ตาลทอง ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ มีหน้าที่ดังนี ้
       ๑) ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
       ๒) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
(งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  หลักสูตรการศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษา (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย) และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ) 
 ๓) งานส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ และฉบับแก้ไข เพ่ิมเติม หลักสูตรระดับก่อนประถมศึกษา(หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย) และหลักสูตร
การศึกษาพิเศษ  
 ๔) ศึกษารวบรวมข้อมูลและจัดท าระบบสารสนเทศ เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  
โดยการรวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร 
 ๕) พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา 
 ๖) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้          
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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 ๗) งานศึกษาสภาพปัญหา วิเคราะห์วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  พร้อมทั้งน า
ผลการวิจัยสู่การก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 ๘) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมีความเหมาะสมโดยใช้ 
ข้อมูลจากการนิเทศภายในและการวิจัยติดตามผลการใช้หลักสูตร 

๙) นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาและน าข้อมูลมาใช้ในการ 
วางแผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือพัฒนางานบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 ๑๐) เผยแพร่ผลการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 ๑๑) งานรวบรวมผลการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้  เพ่ือพัฒนาการคิดทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๑๒) งานการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 ๑๓) งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษารวมถึงการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจัดการศึกษาปฐมวัย  ของโรงเรียนใน เครือข่ายโรงเรียนหนองบัวระเหว  อ าเภอ
หนองบัวระเหว 
 ๑๔) หากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ นางสาวบุญยกร  ประกอบวรการ  ปฏิบัติหน้าที่แทน 
 ๑๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๗. นางสาวบุญยกร  ประกอบวรการ  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ   มีหน้าที่ดังนี ้
      ๑) งานส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ และฉบับแก้ไข เพ่ิมเติม รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๒) งานพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา 
 ๓) งานส่งเสริมสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้ตามแนวการปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๔) งานส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และมีความเหมาะสม
โดยใช้ข้อมูลจากการนิเทศภายในและการวิจัยติดตามผลการใช้หลักสูตร 
 ๕) งานสนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 ๖) งานนิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาและน าข้อมูลมาใช้ 
ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ 
 ๗) งานศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 ๘) งานด าเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ และน าผลการวิจัยไปก าหนดนโยบาย 
เพ่ือพัฒนางานบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 ๙) งานเผยแพร่ผลการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 ๑๐) งานสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
 ๑๑) งานสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๑๒) งานสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 ๑๓) งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
      ๑๔) งานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รวมถึงการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนโป่งนก อ าเภอเทพสถิต 
 ๑๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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๘. นางสาวดอกไม้  ชินโคตร ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  มีหน้าที่ดังนี้ 
       ๑) งานส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ และฉบับแก้ไข เพ่ิมเติม 
 ๒) งานพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการ
เรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๓) งานส่งเสริมสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้ตามแนวการปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๔) งานส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมีความเหมาะสมโดยใช้ 
ข้อมูลจากการนิเทศภายในและการวิจัยติดตามผลการเรียนรู้ 
 ๕) งานสนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์วิจัยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 ๖) งานนิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาและน าข้อมูลมาใช้ 
ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ 
 ๗) งานศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 ๘) งานด าเนินการวิจัยกระบวนการเรียนรู้ และน าผลการวิจัยไปก าหนดนโยบายเพ่ือพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ 
 ๙) งานเผยแพร่ผลการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 ๑๐) งานโครงการโรงเรียนประชารัฐ 
 ๑๑) งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๑๒) งานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รวมถึงการประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนการจัด 
การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนนายางกลัก  อ าเภอเทพสถิต 
 ๑๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ การวัด และประเมินผลการจัดการศึกษา                        
        เป็นงานที่ด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอยที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ
ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการพัฒนา และเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ การวัด ประเมินผลการเรียนรู้สามารถจัดให้มีขึ้นทั้งระดับ    
ชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่ และระดับชาติ  มีบุคลากร  ๓ คน ประกอบด้วย 
 ๑. นางปัญจรัชติ์  สุจ านงค์   ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  

๒. นางภรณ์วัศยา  กาบค า ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ   
๓. นางวาสนา  เชื้อจ ารูญ  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
๔. นางวรจันทร์  แตงทิพย์ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

๙. นางปัญจรัชติ์  สุจ านงค์  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  มีหน้าที่ดังนี้        
      ๑) ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้างานงานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบการวัด และประเมินผล         
การจัดการศึกษา                
       ๒) งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษาตามแนวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  สนับสนุนการน าข้อมูลประเมินผลนักเรียนรายบุคคลไปใช้
พัฒนาคุณภาพในระดับชั้นเรียน และระดับสถานศึกษา 
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       ๓) งานศึกษา  วิเคราะห์รูปแบบ  วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดและประเมินผลในสถานศึกษา           
การน าผลการประเมินไปใช้พัฒนาการจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
       ๓) งานด าเนินการประเมินคุณภาพนักเรียน ระดับชั้นเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ  
(การสอบ O-NET,  Pre O-NET)   
       ๔) งานด าเนินการประเมินคุณภาพนักเรียน ระดับชั้นเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ            
(การสอบ NT, Pre NT)   
 ๕) งานประมวลผลข้อมูลการทดสอบ การประเมินคุณภาพนักเรียนในระดับระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ 
ระดับชาติ 
       ๖) งานตรวจสอบข้อมูลนักเรียน ข้อมูลการสอบ สนามสอบ  ข้อมูลรายงานผลการประเมินคุณภาพ
นักเรียนกับส่วนกลางผ่านระบบ O-NET และระบบ EPCC 
       ๗) งานการจัดท าและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้มีมาตรฐาน สามารถน าไปใช้พัฒนาผู้เรียน
รายบุคคล ระดับชั้นเรียน ครอบคลุมด้านต่อไปนี้ 
            ๗.๑) เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
            ๗.๒) เครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน 
            ๗.๓) เครื่องมือวัดและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
            ๗.๔) เครื่องมือวัดและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
       ๘) งานวางแผนการทดสอบทางการศึกษา  ให้ครอบคลุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระของ
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
       ๙) งานด าเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้  ความสามารถให้กับนักเรียน 
      ๑๐) งานพัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการน าแบบทดสอบไปใช้ 
      ๑๑) งานจัดท ารายงานผลการทดสอบทางการศึกษา จัดท าสารสนเทศข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
ทุกชั้น เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อสถานศึกษาในการน าข้อมูลไปใช้วางแผนการจัดการศึกษา 
      ๑๒) งานเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรมเกี่ยวกับการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ และนิเทศ
ติดตามผลการวัดและประเมินผลตามแนวหลักสูตร 
      ๑๓) งานจัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ประจ าปี
การศึกษา ประมวลผลข้อมูลการทดสอบ การประเมินคุณภาพนักเรียนในระดับชาติ และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๑๔) งานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค านวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
       ๑๕) งานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รวมถึงการประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน          
การจัดการศึกษาปฐมวัย  และการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในเครือข่ายส้มป่อย-บัวบาน และเครือข่ายลุ่มบึง
ละหาน อ าเภอจัตุรัส 
 ๑๖) งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (Schoolmis) 



11 

 

      ๑๗) งานประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) องค์การมหาชน ส านัก
ทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการวัด
และประเมินผล 
       ๑๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  
๑๐. นางวาสนา  เชื้อจ ารูญ  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
      ๑) งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษาตามแนวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช ๒๕๕๑  สนับสนุนการน าข้อมูลประเมินผลนักเรียนรายบุคคลไปใช้พัฒนาคุณภาพในระดับชั้นเรียน 
และระดับสถานศึกษา 
        ๒) งานศึกษา  วิเคราะห์รูปแบบ  วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดและประเมินผลในสถานศึกษา การ
น าผลการประเมินไปใช้พัฒนาการจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
       ๓) งานด าเนินการประเมินคุณภาพนักเรียน ระดับชั้นเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ  
(การสอบ RT)   
       ๔) งานประมวลผลข้อมูลการทดสอบ การประเมินคุณภาพนักเรียนในระดับชาติ และระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
       ๕) งานตรวจสอบข้อมูลนักเรียน ข้อมูลการสอบ สนามสอบ  ข้อมูลรายงานผลการประเมินคุณภาพ
นักเรียนกับส่วนกลางผ่านระบบ O-NET และระบบ EPCC 
       ๖) งานวางแผนการทดสอบทางการศึกษา  ให้ครอบคลุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระของ
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   ๗) งานจัดท ารายงาน  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นเรียน  
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการวางแผนจัดการศึกษา และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
       ๘) งานการจัดท าและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้มีมาตรฐาน สามารถน าไปใช้พัฒนาผู้เรียน
รายบุคคล ระดับชั้นเรียน ครอบคลุมด้านต่อไปนี้ 
            ๘.๑) เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
            ๘.๒) เครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน 
            ๘.๓) เครื่องมือวัดและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
            ๘.๔) เครื่องมือวัดและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๙) งานเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรมเกี่ยวกับการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ และนิเทศ
ติดตามผลการวัดและประเมินผลตามแนวหลักสูตร 
     ๑๐) งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับมัธยมศึกษา และ
ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
      ๑๑) งานพัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการน าแบบทดสอบไปใช้ 
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      ๑๒) งานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รวมถึงการประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  
การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนตาเนิน-กะฮาด อ าเภอเนินสง่า 
      ๑๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
 
๑๑. นางภรณ์วัศยา  กาบค า  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
       ๑) งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษาตามแนวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  สนับสนุนการน าข้อมูลประเมินผลนักเรียนรายบุคคลไปใช้
พัฒนาคุณภาพในระดับชั้นเรียน และระดับสถานศึกษา 
       ๒) งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบเกี่ยวกับการวัด และประเมินผลการจัดการศึกษาการ
เรียนรู้ระดับชั้นเรียน และสถานศึกษา ตามแนวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส่งเสริมสนับสนุน        
การน าข้อมูลผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล 
      ๓) งานส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารและครูด้วยวิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลใน
สถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
      ๔) งานศึกษา วิเคราะห์รูปแบบ วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดและประเมินผลในสถานศึกษา การน า 
ผลการประเมินไปใช้พัฒนาการจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
      ๕) งานจัดท าคู่มือการวัดผล  การประเมินผลการเรียน เทียบโอนผลการศึกษาส าหรับการศึกษา ในระบบ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
      ๖) งานด าเนินการประเมินคุณภาพนักเรียน ระดับชั้นเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ   
(การสอบ NT, Pre NT) 
 ๗ ) โครงการประเมินผลนั ก เรียนนานาชาติ   PISA  (Programmer for International Student 
Assessment)  ข อ ง ป ร ะ เท ศ ส ม า ชิ ก อ ง ค์ ก า ร เ พ่ื อ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ แ ล ะ พั ฒ น า ท า ง เศ ร ษ ฐ กิ จ
(Organization for Economic  Co-operation and Development หรือ OECD) 
      ๘) งานตรวจสอบข้อมูลนักเรียน ข้อมูลการสอบ สนามสอบ  ข้อมูลรายงานผลการประเมินคุณภาพ
นักเรียนกับส่วนกลางผ่านระบบ O-NET และระบบ EPCC 
      ๙) งานการจัดท าและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้มีมาตรฐาน สามารถน าไปใช้พัฒนาผู้เรียน
รายบุคคล ระดับชั้นเรียน ครอบคลุมด้านต่อไปนี้ 
            ๙.๑) เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
            ๙.๒) เครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน 
            ๙.๓) เครื่องมือวัดและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
            ๙.๔) เครื่องมือวัดและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๑๐) งานจัดการ ประสานงาน สร้างนวัตกรรมเก่ียวกับการทดสอบทางการศึกษา  
      ๑๑) งานศึกษา  วิเคราะห์  วิจัยเกี่ยวกับเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
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      ๑๒) งานก าหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษาให้สอดคล้องตามที่กระทรวง ศึกษาธิการ และ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติก าหนด 
     ๑๓) งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
 ๑๔) งานโครงการโรงเรียนประชารัฐ 
      ๑๕) งานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รวมถึงการประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  
การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนใน เครือข่ายโรงเรียนจัตุรัส-หนองบัวใหญ่           
อ าเภอจัตุรัส 
        ๑๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
๑๒. นางวรจันทร์  แตงทิพย์  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
      ๑) งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษาตามแนวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ สนับสนุนการน าข้อมูลประเมินผล
นักเรียนรายบุคคลไปใช้พัฒนาคุณภาพในระดับชั้นเรียน และระดับสถานศึกษา 
        ๒) งานศึกษา  วิเคราะห์รูปแบบ  วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดและประเมินผลในสถานศึกษา การ
น าผลการประเมินไปใช้พัฒนาการจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
 ๓) การด าเนินการทดสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง 
  ๔) งานวางแผนการทดสอบทางการศึกษา  ให้ครอบคลุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระของ
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
       ๕) งานการจัดท าและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้มีมาตรฐาน สามารถน าไปใช้พัฒนาผู้เรียน
รายบุคคล ระดับชั้นเรียน ครอบคลุมด้านต่อไปนี้ 
            ๕.๑) เครื่องมือวัดและประเมินพัฒนาการเด็ก ตามหลักสูตรระดับปฐมวัย 
   ๕.๒) เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
            ๕.๓) เครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน 
            ๕.๔) เครื่องมือวัดและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
            ๕.๕) เครื่องมือวัดและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
      ๖) งานจัดท ารายงาน  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นเรียน  
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการวางแผนจัดการศึกษา และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
      ๗) งานเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรมเกี่ยวกับการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ และนิเทศ
ติดตามผลการวัดและประเมินผลตามแนวหลักสูตร 
      ๘) งานพัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการน าแบบทดสอบไปใช้ 
 ๙) งานส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาปฐมวัย 
   ๑๐) งานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รวมถึงการประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  
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การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนใน เครือข่ายโรงเรียนไทรทอง(ต าบลห้วยแย้) 
อ าเภอหนองบัวระเหว 
      ๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริม และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา     

เป็นงานที่ด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมให้สถานศึกษาผลิต พัฒนา และใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา  รวมถึงการบริการสื่อ เผยแพร่นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  มีบุคลากร  ๒ คน 
ประกอบด้วย 

๑. นางสาวกรรณิกา  กระจ่างวงษ์  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะช านาญการ 
๒. นางสาวสุพิชชา  ต่อสกุล ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ   

 
๑๓. นางสาวกรรณิกา  กระจ่างวงษ ์ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะช านาญการ มีหน้าที่ ดังนี้ 
          ๑) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา     

๒) ศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๓) ศึกษาและวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อต้นแบบ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  ให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของสถานศึกษา 
๔)  ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาที่ด าเนินการศึกษา ค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย  ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน   

ผลการวิเคราะห์  วิจัย  น าไปใช้  และเผยแพร่สื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
                 (๔.๑) พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
                 (๔.๒) สรุปผลการประเมินการผลิต  การใช้สื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการ
จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนตามเกณฑ์มาตรฐาน และตัวชี้วัด 
           ๕) งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาการใช้สื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
       ๖) งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา 
      ๗) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
       ๘) งานงานส่งเสริม ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย  กิจกรรมการประเมินการอ่านออกเขียนได้และรายงานผลผ่านระบบ E-MES ของ สพฐ. BBL 
การพัฒนาครูผู้สอนและกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาปีที่  ๔-๖     
       ๙) งานส่งเสริมการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
 ๑๐) งานส่งเสริมการศึกษาด้าน Digital Technology การศึกษาในระบบออนไลน์ 
       ๑๑) งานประสานงาน ส่งเสริม และพัฒนา Website กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
       ๑๒) งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 ๑๓) รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการอ่าน ปีทองของการอ่าน และการพัฒนาการอ่าน ทุกรูปแบบ 
       ๑๔) งานสรุปรายงาน  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
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       ๑๕) งานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รวมถึงการประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนการจัด
การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนหนองฉิม-รังงาม อ าเภอเนินสง่า 
      ๑๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
๑๔. นางสาวสุพิชชา  ต่อสกุล  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ    มีหน้าที่ดังนี้ 
     ๑) ศึกษาความต้องการสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
     ๒) ด าเนินการพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงาน  เพ่ือ
สนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา 
      ๓) ส่งเสริมและพัฒนาครู  ผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
      ๔) งานศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน และงานประสานงานกับมูลนิธิไทยคม 
      ๕) งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับ E – Learning 
     ๖) งานส่งเสริมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
     ๗) งานนิเทศติดตามผลการใช้สื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ได้รับการปรับปรุงและ
พัฒนารูปแบบให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
    ๘) งานการจัดให้มีกระบวนการจัดการความรู้ เพ่ือการเผยแพร่ น าเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
    ๙) งานประสานงาน ส่งเสริม และพัฒนา Website เพ่ือการเรียนการสอน 
    ๑๐) งานสรุปรายงานผลการด าเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
  ๑๑) งานส่งเสริมและใช้สื่อ ๖๐ พรรษาฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
 ๑๒) รับผิดชอบงานสื่อหนังสือแบบเรียนต่าง ๆ  
 ๑๓) งานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการบริหารจัดการและการจัดกระบวนการเรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็ก 
    ๑๔) งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี, นาฏศิลป์) 
    ๑๕) งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รวมถึงการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึ กษ าปฐมวัยและการศึ กษ าขั้ น พ้ื น ฐาน  ของโรงเรียน ใน เค รื อข่ าย โรงเรี ยน บ้ านตาล -หั วทะเล                     
อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 
    ๑๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
เป็นงานที่ด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเทศและจัดกระบวนการเรียนรู้  การจัด

กิจกรรม รูปแบบ แนวทาง เทคนิค วิธีการ ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รูปแบบแนวทางในการด าเนินงาน 
การสร้าง การหาเครื่องมือ เพ่ือพัฒนาทักษะให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครู  ในการพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษาในสถานศึกษา  การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนที่เป็นการส่งเสริมการ
จดัการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา  รวมถึงการจัดกิจกรรม เพ่ือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  มีบุคลากร ๒ คน  ประกอบด้วย 

๑. นายสายทอง  แตงทิพย์ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ   
 ๒. นางสาวรุ่งฤดี  ตรีภพ  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
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๑๕. นายสายทอง  แตงทิพย์  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  มีหน้าที่ดังนี้ 
   ๑) ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา   
 ๒) รับผิดชอบงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  
     ๒.๑) วิเคราะห์ภาระงาน นโยบาย จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการนิ เทศ
และการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนต่อไป 
     ๒.๒) ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการรับการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา 
     ๒.๓) จดัท าแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
     ๒.๔) ก าหนดวิธีการ แนวทางการนิเทศ สร้าง แสวงหาเครื่องมือ นวัตกรรม รูปแบบต่าง ๆ เพ่ือ
ด าเนินการนิเทศการศึกษา พัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา 
     ๒.๕) ติดตามและประเมินผลการนิเทศ เพ่ือน าผลการประเมินไปก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบการ
นิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนในคราวต่อไป 
    ๒.๖) สรุป รายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อหน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๓) งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
     ๓.๑) รวบรวม จัดระบบข้อมูลสารสนเทศสภาพปัญหา ความต้องการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
           ๓.๒) จัดท าเกณฑ์ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ เครื่องมือและวิธีการนิเทศการตรวจสอบการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
     ๓.๓) ติดตามให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ก าหนด 
     ๓.๔) นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์และตัวชี้วัด 
และพัฒนารูปแบบวิธีการที่เหมาะสม 
     ๓.๕) ด าเนินการ พิจารณา คัดเลือกรูปแบบ วิธีการที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนารูปแบบการ
นิเทศที่ดี หรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
     ๓.๖) สรุป อภิปรายผลจากการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา วิเคราะห์จุดเด่น จุดควรพัฒนา เพ่ือก าหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนางานต่อไป 
     ๓.๗) เผยแพร่ผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจ 
 ๔) งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 ๕) ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รวมถึงการประสาน  ส่งเสริมสนับสนุน  การจัดการศึกษา
ปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนบ้านขาม-หนองโดน  อ าเภอจัตุรัส   
 ๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
๑๖. นางสาวรุ่งฤดี  ตรีภพ  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  มีหน้าที่ดังนี้ 
 ๑) งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และชุมชน ดังนี้ 

๑.๑) จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ศึกษาความต้องการการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศ        
ทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน 
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๑.๒) จัดท าแผนสร้างความรู้ความเข้าใจ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ โดย
ค านึงถึงสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละเครือข่าย 

๑.๓) ประชุม/สัมมนาเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ เพ่ือสร้างความเข้าใจและก าหนดแนวทางการ
พัฒนา 

๑.๔) ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
(๑) จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนน า ครูต้นแบบ ครูแห่งชาติ ฯลฯ 
(๒) จัดเครือข่ายในรูปชุมนุม เช่น ชุมนุมครูปฐมวัย ครูวิทยาศาสตร์ ฯลฯ 
(๓) เครือข่ายในรูปของระดับการศึกษา เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพระดับปฐมวัย 

ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
(๔) เครือข่ายในรูปของชุมชน เช่น เครือข่ายสุขภาพ เครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 
(๕) เครือข่ายในรูปของห้องเรียนหรือสถานศึกษา เช่น การพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 

เครือข่ายโรงเรียนผู้น าการเปลี่ยนแปลง เครือข่ายห้องเรียนโรงเรียนในฝัน 
๑.๕) ประเมินผลและสรุปผลการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 
๑.๖) น าผลการประเมินไปก าหนดแนวทางการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ ทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนต่อไป 
๑.๗) สรุปผลการด าเนินงานเครือข่ายการนิเทศและรายงานผลการพัฒนา ต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 ๒) งานโครงการโรงเรียนสุจริต 
 ๓) งานโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม 
 ๔) งานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
    ๕. งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๖) งานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รวมถึงการประสาน  ส่งเสริมสนับสนุน การ
จัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนใน เครือข่ายโรงเรียนไทรทอง(ต าบลวังตะเฆ่)            
อ าเภอหนองบัวระเหว   
      ๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 

เป็นงานที่ด าเนินการเกี่ยวกับงานที่ช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนการท างานของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  ด าเนินไปตามบทบาทอ านาจหน้าที่ ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ ที่ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือท าหน้าที่ก ากับ ดูแลการบริหารจัดการ
การศึกษาด้านวิชาการ  เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหาร และ           
การด าเนินการ  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือเตรียมรับการ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก มีบุคลากรรับผิดชอบ  ๑ คน คือ นางสาวสมลักษณ์  วิจบ  
ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
๑๗. นางสาวสมลักษณ์  วิจบ  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า 
งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา   
และมีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้    
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     ๑) การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ ประกอบด้วย ก าหนดขอบข่ายของข้อมูลด้านวิชาการ 
บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและบริหารทั่วไปของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยศึกษาจากนโยบาย 
แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงานผลการปฏิบัติงานจากกลุ่มต่างๆ  ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 ๒) รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดท าระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
 ๓) ตรวจสอบข้อมูลและสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งรายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ที่เป็น
ข้อมูลและสารสนเทศ ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ถึงจุดเด่น จุดที่ควร
พัฒนาและข้อเสนอแนะ 
 ๔) เผยแพร่ข้อมูลเป็นเอกสารและเว็บไซด์ในระบบเครือข่ายและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๕) การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยการวิเคราะห์ผลการบริหาร
และการจัดการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและ
บริหารทั่วไป  ให้เห็นจุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
 ๖) ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ในแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  
และนิเทศการศึกษา  
 ๗) น าแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษามาก าหนดวิธีการ  
เครื่องมือในการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
    ๘) การจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพ่ือน าเสนอแผนพัฒนาคุณภาพ เครื่องมือ วิธีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาต่อคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา พร้อมทั้ง แจ้งแผนพัฒนาคุณภาพ  
เครื่องมือ  วิธีการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษาให้กลุ่มต่าง ๆ น าไปสู่การด าเนินงานตามแผน 
 ๙) ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเพ่ือด าเนินการตาม
แผนและแก้ไขการด าเนินงานระหว่างการปฏิบัติ 
 ๑๐) รายงานผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อคณะกรรมการ 
  ๑๑) เผยแพร่รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศต่อคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษา  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๑๒) ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
    ๑๓) งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

๑๔) งานโครงการโรงเรียนสุจริต 
๑๕) งานโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมศึกษา เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

     ๑๖) งานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รวมถึงการประสาน  ส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนทุ่งกระเจียว อ าเภอเทพสถิต 
 ๑๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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งานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  เป็นงานที่ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ  งานธุรการ  งานประชาสัมพันธ์งานข้อมูลข่าวสาร และ 
การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ  โดยให้อยู่ในการก ากับ ติดตามของกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา  มีบุคลากรที่รับผิดชอบ ๒ คน ประกอบด้วย 
  นางสาวเรณู  ภูมรา  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

นางสาวกุสุมา  เทียนสันเทียะ   ต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว   
 
๑๗. นางสาวเรณู  ภูมรา  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑) งานศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศส าหรับการบริหารงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา ให้สามารถด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 ๒) งานศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงานสารบรรณ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
 ๓) งานด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารประกอบการประชุม 
ของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

๔) งานประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในส านักงาน  หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เก่ียวข้อง 
กับการบริหารงานของกลุ่ม 
 ๕) งานประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์  ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มให้ครู บุคลากร 
ทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ 

๖) งานจัดท าทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือและเอกสารของทางราชการ ตรวจสอบหนังสือราชการในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

๗) งานการบริการ อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในกลุ่ มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา และผู้มาติดต่อราชการ 

๘) จัดท าสถิติ ข้อมูล ผู้ใช้บริการด้านงานวิชาการ ของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา 

๙) บันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุมของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา 

๑๐) งานเผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่าย และ Internet 
 ๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
๑๘. นางสาวกุสุมา  เทียนสันเทียะ  ต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๑) งานด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารประกอบการประชุม 
บรรยากาศในการประชุม 

๒) งานประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในส านักงาน  หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เก่ียวข้อง 
กับการบริหารงานของกลุ่ม 
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 ๓) งานประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์  ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มให้ครู บุคลากร 
ทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ 

๔) งานจัดท าทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือและเอกสารของทางราชการ ตรวจสอบหนังสือราชการในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

๕) งานส่งเสริม ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้การจัด
การศึกษาพิเศษเรียนรวม 

๖) งานการบริการ อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในกลุ่ มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา และผู้มาติดต่อราชการ 

๗) ปฏิบัติหน้าที่หน้าห้อง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ที่
รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

๘) งานเผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่าย และ Internet 
 ๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

-------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

 


