
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

แนวคิด 

 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
เป็นกลุ่มงานด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนา
ระบบการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ ผู้เรียนทั้งในระบบ  นอกระบบและตาม
อัธยาศัย  เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
 ๒. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการ 
  เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 

๓. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
 ๔. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ 
  ศึกษา ให้มีคุณภาพ 
 ๕.  เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา  

๖.  เพ่ือส่งเสริม การศึกษา วิจัย และพัฒนาให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 
ขอบข่ายภารกิจ 
 ๑.  งานธุรการ 
 ๒.  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

     ๒.๑  งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 
     ๒.๒  งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

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



       ๕.๑  งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
      ๕.๒  งานส่งเสริมสนบัสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
   และชุมชน 
               ๕.๓  งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ 
   สถานศึกษา 
     ๕.๔  งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

๖.  กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
      ๖.๑ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
      ๖.๒   งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 

     ๖.๓  งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
     ๖.๔  งานศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ๗.  กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
     ๗.๑  งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 

      ๗.๒  งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา          
  ๗.๓  งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
   
    
 
   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาพิเศษและผู้มีความสามารถพิเศษ 

 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพฒันาหลักสูตรและ 

กระบวนการเรียนรู ้
 

 งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 งานส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
 งานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 งานทดสอบทางการศึกษา 

 
 

 งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้งและชุมชน 
 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและ 

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยัการพฒันาระบบบริหารและ 

การจัดการศึกษา 
 

 งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 งานส่งเสริมและประสานงานการประกนัคุณภาพภายในและ 

ภายนอกสถานศึกษา 
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยัมาตรฐานและการประกัน 

คุณภาพการศึกษา 
 

 งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
 งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 

การศึกษา 
 งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 

การศึกษา 
 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 

  

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และกระบวนการเรียนรู ้

กลุ่มงานส่งเสรมิและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

งานธรุการ 

กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบ
บริหารและการจัดการศึกษา 

กลุ่มงานส่งเสรมิพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  

และนิเทศการศึกษา 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวเผอิญ  วงษ์ทับทิม 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ฯ 

นางวริศรา  ณีศะนันท์ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

นางสาวภุมรินทร์  ยาเภา 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

นางสาวดารารัตน์  เทพมาศ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

นางประพรศิลป์  ชมนก 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผังบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางบ ารุงรัตน์  เจนนาวิน 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

นางสาวรัชดาภรณ์  พันธ์เรือง 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

นางสาวจินตนา  ทองกล่ า 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

นายอิศราวุฒิ  ส้มซ่า 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 



 
 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
๑. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่ม  

ให้สามารถด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. ศึกษา วิเคราะห์ สภาพของกลุ่ม  และออกแบบ  ระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม  และสอดคล้องกับ   

ระบบงานสารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๓. ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม 
 ๔. ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในส านักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการ 
  บริหารงานของกลุ่ม 
 ๕. ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่ม ให้ครู  บุคลากรทางการศึกษา   
  และประชาชนทั่วไปทราบ 
 ๖. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของกลุ่ม 
 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานเป็นระบบ สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 
 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๑๗ 
 ๓. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๔. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  ๒๕๒๙  
  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๕. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการข่าวราชการ พ.ศ. ๒๕๒๕ และท่ีแก้ไข 
  เพ่ิมเติม 
 

 

 

 

 

 

 

1. งานธุรการ 



 
 
 

 

 

 

 

 

  ๒.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษาปฐมวัยการศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้
มีความสามารถพิเศษ 

  ๒. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ ทั้งใน 
   และต่างประเทศ 

 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัยการศึกษาพิเศษ  
ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ   ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา โดย 

    ๓.๑ พัฒนาครู  ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาปฐมวัยการศึกษาพิเศษ  
      ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาหลักสูตรได้ 
          ๓.๒  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้องใน 
      การจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
  ๔.  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส  
   และผู้มีความสามารถพิเศษ และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้านการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

 ๕.  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น  ที่จัดการศึกษาปฐมวัย  การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และมี 
  ความสามารถพิเศษ  เช่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  นักเรียนก่อนวัยเรียน ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษได้
มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง ในสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้โดยครูและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้                
ความเข้าใจและมีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและมีความทันสมัยอยู่เสมอ 

 
 
 
 
 

 
 

กลุ่มงานพัฒนา 
หลักสูตรการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานและ 
กระบวนการเรียนรู้ 

งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถ
พิเศษ 
งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

งานศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์ วิจัย  การพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

2. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการ
เรียนรู ้



  ๒.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

  ๑.  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ และมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง  ๘ กลุ่มสาระ 
รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  ๒.  ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดท าระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินการดังนี้ 
       ๒.๑  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร 
       ๒.๒  รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร  
  ๓.  พัฒนาครู  ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๔.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน 
   เสียทุกฝ่าย 
  ๕.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น โรงเรียน๒ ภาษา โรงเรียนตามแนวพุทธ  
   โรงเรียนกีฬา โรงเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอัจฉริยะ    
  ๖. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น Home School การศึกษาที่จัดในสถาน 
   ประกอบการ ฯลฯ เป็นต้น 
  ๗.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ 
   เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๘.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยในชั้นเรียน 
   และการนิเทศภายใน 
  ๙. ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา และน าข้อมูล 
   มาใช้ในการวางแผนพัฒนา  
  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  นักเรียนวัยเรียนทุกคนที่อยู่ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการจัดการเรียนรู้โดยครูและผู้บริหาร  
  สถานศึกษาท่ีมีความรู้ ความเข้าใจการศึกษาข้ันพื้นฐานตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้  และมีความสามารถใน 
  การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     

  ๒.๓ งานศึกษา ค้นคว้า  วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 ๒. ด าเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
 ๓.  สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู  
   ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง    
 ๔. เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 ๕.  น าผลการวิจัยไปก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 
            ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
             สถานศึกษามีผลการศึกษา วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  ๓.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผลการศึกษาใน 
  ระบบ การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลในสถานศึกษาทั้ง 
  การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๓. ศึกษา วิเคราะห์  รูปแบบ  วิธกีารในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาทั้ง 
  การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๔. จัดท าคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  และ 
  การศึกษาตามอัธยาศัย 
   ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ๑. ครูและผู้เก่ียวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียน ทั้งการวัดผล 
  การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๒. การวัดผลและประเมินผลสอดคล้องตามแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา 
  แห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และตามสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๓. ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล และน าผลการวัดและประเมินผล 
  ไปพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
 
  

 

 

กลุ่มงานวัดและ
ประเมินผล 
การศึกษา 

งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 

งานติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการวัด
และประเมินผลการศึกษา 

งานทดสอบทางการศึกษา 

งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

3. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา เรียนรู ้



  ๓.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ๒. ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดท าแล้ว คัดเลือกให้เหมาะสมกับเขตพ้ืนที่ 
  การศึกษาและสถานศึกษา 
 ๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ครอบคลุมด้านต่อไปนี้ 
  ๓.๑ เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 
  ๓.๒ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๓.๓ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
  ๓.๔ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ๓.๕ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และการเขียนสื่อความ 
 ๔. บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 มีคลังเครื่องมือวัดและประเมินผลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา 

  ๓.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  ศึกษา  วิเคราะห์  แนวทาง  ในการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
  ๒. ด าเนินการ  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
  ๓. จัดท ารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
    ๔.  เผยแพร่ผล  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  
   ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 สถานศึกษามีการวัดผลและประเมินผลการศึกษาท่ีถูกต้อง และมีคุณภาพ 

 ๓.๔ งานทดสอบทางการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เกี่ยวกับระบบ วิธีการ  เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ๒. วางแผนการทดสอบทางการศึกษา  ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ  ของหลักสูตร 
  การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๓.  ก าหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการและสถาบัน 
  ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติก าหนด 
 ๔.  ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
 ๕. ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถให้กับนักเรียน 
 ๖. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา 
 ๗. จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 มีคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา และมีข้อมูลคุณภาพการศึกษา 
 ของผู้เรียน 



  

 

 

 

 

 

  ๔.๑ งานส่งเสริม  พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

  ๑.  ศึกษา  ความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
  ๒.  ด าเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพื่อสนับสนุน 
   ช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา 
  ๓.  ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี 
  ๔. นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือน าผลมา 
   ปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
  ๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา 
 ๖.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 

  สถานศึกษามีสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า  
 
 ๔.๒ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยีทางการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑.  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี    ทางการศึกษา 
 ๒. วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ 
  สถานศึกษา 
 ๓.  ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาท่ีด าเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  พัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและ 
  เทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์  วิจัย น าไปใช้ และเผยแพร่สื่อ  
  นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง ได้ศึกษาและน าผลการวิเคราะห์วิจัยไปใช้ในการพัฒนาสื่อ   
 นวัตกรรม  และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น 
  
 

กลุ่มงานส่งเสริม
พฒันาส่ือนวตักรรม
และเทคโนโลยี 
ทางการศึกษา 

งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

งานศึกษา  ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย  การพัฒนาสื่อ  

นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

4. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเรียนรู ้



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  ๕.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ     
  ๑.  รวบรวม จัดท า ระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  ๒. ศึกษาสภาพปัญหา  ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

 ๓. จัดท าแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 ๔. ด าเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ โครงการเป็นฐาน ดังนี้ 

   ๔.๑ การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ายบริหารเป็นหลักในการนิเทศภายใน ส่งเสริม 
    ครูเป็นผู้สร้างกัลยาณมิตร นิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศ ครูต้นแบบ ครูแกนน า  
    ผู้ปกครอง ชุมชน และภูมิปัญญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก รวมทั้งส่งเสริมการนิเทศที่มี 
    การรวมพลังจากทุกฝ่าย 
        ๔.๒  การนิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน เช่น โครงการน าร่อง (Pilot Study) โครงการร่วมพัฒนา  
    (Joint Project) เป็นต้น 
  ๕.  จัดท าสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ประสบผลส าเร็จ 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 สถานศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดระบบการนิเทศ  และการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  

 

 

 

 

กลุ่มงานนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล 

ระบบบริหารและ 
 การจัดการศึกษา งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและ

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขต
พ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และชุมชน 

งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 

งานศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์วิจัยการพัฒนาระบบ
บริหารและการจัดการศึกษา 

5. กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 



 
  ๕.๒ งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  และชุมชน 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ประสานการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ๒. จัดท าแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 ๓. ด าเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ 
  ที่หลากหลาย 
  ๓.๑  พัฒนาห้องเรียน หรือสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
  ๓.๒  จัดตั้งและด าเนินการในรูปแบบของเครือข่ายชุมชน 
  ๓.๓  จัดเวทีวิชาการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  ๓.๔  จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนน า  ครูต้นแบบ  ครูแห่งชาติ  เป็นต้น 
 ๔. จัดท าสรุปรายงาน และเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบเครือข่ายการนิเทศ 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ๑.   สถานศึกษาได้รับการพัฒนาจากองค์กรเครือข่ายอย่างเป็นระบบ 
  ๒.  หน่วยงาน ชุมชน  องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
    กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
  ๕.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ 
  สถานศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ของสถานศึกษา 
 ๒. ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าเกณฑ์  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  ในการบริหารและการจัดการศึกษา 
 ๓. ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ 
   สถานศึกษา 

 ๔. สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดท ารายงานเผยแพร่ 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา น าผลการรายงานไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาให้ได้
มาตรฐาน 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
  ๕.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
            ๑.  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
            ๒.  ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  ๒.๑  การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  ๒.๒  การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
  ๒.๓  การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 
 ๓.  สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารและการจัด 
  การศึกษา 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบการบริหารและการจัด
การศึกษา และน าผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ๖.๑ งาน ส่งเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจนกฎเกณฑ์ ระเบียบที่ 
   เกี่ยวข้อง 
 ๒.  ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานการศึกษา แล้วน ามาวิเคราะห์ 
   เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

กลุ่มงานส่งเสริม
พัฒนาระบบ 

การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 

ภายในสถานศึกษา 

งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพ 
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

งานศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์ วิจัย  มาตรฐานและ 

การประกันคุณภาพการศึกษา 

งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 

6. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 



 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา 
   คุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน 
 ๔.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ 
   สภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน /ท้องถิน่ รวมทั้งการก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการแปล 
   ผลและตัดสินการผ่านมาตรฐานพร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน 
 ๕.  ร่วมก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพท้ังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับ 
   สถานศึกษา 
  ๖.  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยมีหลักการและแนวคิด 
   อยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา 
 ๗.  นิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 สถานศึกษามีความสามารถในการจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
 

  ๖.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  จัดท าระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๒.  นิเทศ  สถานศึกษา  เพ่ือให้สามารถด าเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   โดยการประเมินตนเอง 

  ๓. ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือหาจุดพัฒนาและน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุง 
   สถานศึกษาท่ียังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 

   ๔.  จัดตั้งคณะท างานเพื่อรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์อย่าง 
    เป็นระบบ 
   ๕.  จัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพ 
    ภายในสถานศึกษา เพ่ือก าหนดนโยบายในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ๖.   จัดท าระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ๗.  จัดท าเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานจากคณะกรรมการระดับ 
    เขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๘.  นิเทศ  ติดตาม ก ากับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์  
   ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   สถานศึกษาทุกแห่งในเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ทั้งโดยวิธีการ 
  ประเมินตนเอง และจากคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
  ๖.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ 
   สถานศึกษา 
 ๒.  พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
  ๓.  ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพื่อเสนอรายชื่อสถานศึกษาต่อ 
   ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 



  ๔.  ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อถึงก าหนดการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 

 ๕.  ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 

 สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
  
  ๖.๔ งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษาของแต่ละ 
   หน่วยงาน 
 ๒.  ส่งเสริม สนับสนุนและหรือร่วมกับสถานศึกษาด าเนินการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 
  การศึกษา   
 ๓.   ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ใน 
   การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ๔.   รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
 ๕. นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและน าผลมาใช้ใน 
   การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 สถานศึกษาทุกแห่งน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาใช้ในการพัฒนาระบบ 
 ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ       
 

 

 

 

 

 

 

 

  ๗.๑ งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

 ๑. ด าเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ  และบริหารงานทั่วไป ฅ
   ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

กลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการ 

ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และ 
นิเทศการศึกษา 

งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 

งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 

7. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  และนิเทศการศึกษา 



 ๒. รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคลด้านบริหารงาน 
   งบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป ในระบบฐานข้อมูล 

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

   การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ๑. ข้อมูลพ้ืนฐานด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และบริหารงานทั่วไปเป็นปัจจุบันและมี 
  สภาพพร้อมใช้งาน 

 ๒. เขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   
  ๗.๒ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๒. จัดท าแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  ๓. เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  ๔.  ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเพ่ือด าเนินการตามแผน 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

  
   ๗.๓  งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการ 
    จัดการศึกษา 
  ๒.  จัดท าสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อคณะกรรมการ 
    ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ๑.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูลการติดตามและ 
   ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 
  ๒.  ส านักงานเขตพ้ืนที่ใช้ประโยชน์จากการรายงานผลเพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

   ๑. นางสาวเผอิญ  วงษ์ทับทิม  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ ๑๓  
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.สุโขทัย  มีหน้าที่รับผิดชอบ 
ควบคุม ก ากับ ตรวจสอบ เร่งรัด ติดตามงานในกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนี้ 

๑.  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 
๒.  กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
๓.  กลุ่มงานนิเทศติดตามการจัดการศึกษา 
๔.  กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
๕.  กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา 
๖.  กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา 

       ๑. ปฏิบัติงานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 
หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่และรับผิดชอบ
ปฏิบัติงาน ดังนี้  
     กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา 

   ๑.งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ 
     ๑) ด าเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ  และบริหารงาน
ทั่วไป ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๒) รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล  ด้านบริหารงาน
งบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป ในระบบฐานข้อมูล 
   ๓) ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
    ๔) เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและ  Internet 
   ๕) รายงานผลการวิเคราะห์  ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลและ 
นิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      ๒. งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  ๑) รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๒) จัดท าแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  ๓) เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  ๔) ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
เพ่ือด าเนินการตามแผน 
 
 



      ๓. งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  ๑) รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
การบริหารและการจัดการศึกษา 
            ๒)  จัดท าสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาและช่วยงานกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้  ในงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส  

   ๒. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล พัฒนาครูผู้สอนในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะและคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่าง ๆ โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ตลอดทั้งงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง 

  ๓. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตามสถานศึกษาในสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ ได้แก่ โรงเรียนสวรรค์อนันต์
วิทยา,โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม,โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม,โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา๒,โรงเรียน 
เมืองเชลียง,โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา,โรงเรียนเมืองด้งวิทยา,โรงเรียนท่าชัยวิทยา และโรงเรียนศรีนคร  
ในด้านการประสานงาน (Coordination) ความร่วมมือ (Cooperation) การท างานร่วมกัน (Collaboration) 
และการมีส่วนร่วม (Participation) ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและการ ปฏิบัติงานของสถานศึกษา
ครอบคลุม ๔ ภาระงาน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ 
การบริหารงานทั่วไป 
    ๔. รับผิดชอบโครงการพิเศษ ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,
กระทรวงศึกษาธิการ,หน่วยงานอื่น เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึงเป็นฐานข้อมูลใน 
การปฏิบัติงานหรือพัฒนางานในปีต่อไปในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย  
  ๑) โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
   ๒) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
   ๓) โรงเรียนวิถีพุทธ 
    ๔) โครงการการเพ่ิมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษา
ภาคบังคับ 
                     ๕)  โครงการทวิศึกษา/การมีงานท า 
             ๖)  งานการจัดการเรียนรวม 
    ๗) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  

   ๕. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัด
การศึกษา เสนอผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และผู้อ านวยการส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เมื่อเสร็จสิ้นงาน/โครงการ และสิ้นปีงบประมาณ 
              ๖.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
๒. นางวริศรา  ณีศะนันท์  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่  

รองผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม. สุโขทัย มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานแทน
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.สุโขทัย เมื่อผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และมีหน้าที่อื่นๆ ดังนี้ 
              ๑. ปฏิบัติงานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามีหน้าที่และรับผิดชอบ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
         กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  มีหน้าที่ดังนี้ 
            ๑.งานส่งเสริม  พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
    ๑) ศึกษา  ความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
   ๒) ด าเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพ่ือสนับสนุน
ช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา 
    ๓) ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ
เทคโนโลยี 
   ๔) นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือน าผลมา
ปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
    ๕) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

   ๖) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
     ๒.งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ     เทคโนโลยีทางการศึกษา 
  ๑) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  ๒) วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของสถานศึกษา 
  ๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาท่ีด าเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  พัฒนาสื่อ  นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา  ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์  วิจัย น าไปใช้ และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

    ๒.ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล พัฒนาครูผู้สอนในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะและคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่าง ๆ โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตลอดทั้งงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง 



 
      ๓. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตามสถานศึกษาในสหวิทยาเขตพระแม่ย่า ได้แก่ โรงเรียนอุดมดรุณี 
โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา,โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์,โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์,โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
โรงเรียนวังทองวิทยา,โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม,โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ และโรงเรียนชัยมงคลพิทยา  
ในด้านการประสานงาน ความร่วมมือ การท างานร่วมกัน และการมีส่วนร่วม ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
และการปฏิบัติงานของสถานศึกษาครอบคลุม ๔ ภาระงาน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป 
       ๔. รับผิดชอบโครงการพิเศษ ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,
กระทรวงศึกษาธิการ,หน่วยงานอื่น เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึงเป็นฐานข้อมูลใน 
การปฏิบัติงานหรือพัฒนางานในปีต่อไปในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย  
   ๑) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  
   ๒) การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community). “ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา 

           ๓) โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค EDUCATION HUB 
           ๔)  โรงเรียนมาตรฐานสากล 

    ๕) โรงเรียนประชารัฐ 
๖) โครงการสะเต็มศึกษา (STEM Education) 

 ๗) โครงการโรงเรียนคุณภาพวิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. (SMT) 
๘) โครงการ BOOT Camp และโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ English 

Bilingual Education (EBE)  EBE 
๙) โครงการโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 

              ๕. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ทางการศึกษา  เสนอผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เมื่อเสร็จสิ้นงาน/โครงการ และสิ้นปีงบประมาณ 

    ๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

            ๓. นางประพรศิลป์  ชมนก  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่  ๑๐   
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ มีหน้าที่และรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมพัฒนา สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยทุกโรงเรียนให้มี
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีหน้าที่ดังนี้ 

    ๑.ปฏิบัติงานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
              รับผิดชอบงานหลักกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ มีภาระงาน ดังนี้ 
      ๑.งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษา การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและ 
ผู้มีความสามารถพิเศษ 

๑)  ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษามัธยมศึกษา การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาส  และ
ผู้มีความสามารถพิเศษ 
  ๒) ศึกษาหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาส และ 
ผู้มีความสามารถพิเศษ ทั้งในและต่างประเทศ 
  ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ   ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา  
    ๓.๑ พัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และด าเนินการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาหลักสูตรได้ 

๓.๒ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องในการจัดท าหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยม การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
  ๔) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  การศึกษาพิเศษ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้านการพัฒนาหลักสูตร 
อย่างต่อเนื่อง 
   ๕) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาการศึกษาพิเศษ  
ผู้ด้อยโอกาส และมีความสามารถพิเศษ  เช่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 
    ๒. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ๑) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมาตรฐานการเรียนรู้ 
ทั้ง๘ กลุ่มสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๒) ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดท าระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินการ 

๒.๑ ศึกษาหลักการ แนวศิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร 
๒.๒ รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร 

           ๓) พัฒนาครู  ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 



  ๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
  ๕) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น โรงเรียน ๒ ภาษา โรงเรียนตาม
แนวพุทธ โรงเรียนกีฬา โรงเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอัจฉริยะ    
  ๖) ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น Home School การศึกษาที่จัด 
ในสถานประกอบการ ฯลฯ เป็นต้น 
  ๗) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๘) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัย 
ในชั้นเรียนและการนิเทศภายใน 
  ๙) ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา และน า
ข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา  

๒.ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
พัฒนาครูผู้สอนในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะและคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ 
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่าง ๆ โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตลอดทั้งงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง 

๓. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตามสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเจ้าราม ได้แก่ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม,โรงเรียนลิไทพิทยาคม,โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม,โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก, โรงเรียนหนองตูมวิทยา,โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม, และโรงเรียนบ้านใหม่
เจริญผลพิทยาคม ในด้านการประสานงาน  ความร่วมมือ การท างานร่วมกัน และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาและการ ปฏิบัติงานของสถานศึกษาครอบคลุม ๔ ภาระงาน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ 
 การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป 
     ๔. รับผิดชอบโครงการพิเศษ ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่น ประกอบด้วย  
   ๑) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพศวิถีและสุขภาวะ 
   ๒) โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
                     ๓) โครงการส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการคิดวิเคราะห์  (High Functioning 
Classroom) ร่วมกับ OECD 
   ๔) การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับยาเสพติด 
   ๕) งานประสาน  พัฒนา ส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการศึกษากับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหน่วยงานอื่นๆ 
       ๕. สรุปรายงานผลการปฏิบตัิงานของกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้  
เสนอผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุโขทัย เมื่อเสร็จสิ้นงาน/โครงการ และสิ้นปีงบประมาณ 
             ๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
         ๔.  นางสาวดารารัตน์ เทพมาศ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี ๑๔  
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา มีหน้าที่และรับผิดชอบปฏิบัติงานเพ่ือส่งเสริมพัฒนา 
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยทุกโรงเรียนให้มีระบบการวัดและประเมินผล 
ในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีหน้าที่ดังนี้ 

ปฏิบัติงานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 

๑. งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
๑) ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผล

การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
๒) ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลใน

สถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
๓) ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผลใน

สถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
๔) จัดท าคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย 
๒. งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 

๑) รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา 
๒) ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดท าแล้ว คัดเลือกให้ เหมาะสมกับเขต

พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
๓) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ ครอบคลุม 

ด้านต่อไปนี้ 
๓.๑ เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 
๓.๒ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๓.๓ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
๓.๔ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๓.๕ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียน 

สื่อความ 
๔) บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 

๓. งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา 
๑) ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
๒) ด าเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
๓) จัดท ารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 



๔) เผยแพร่ผล การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
๔. งานทดสอบทางการศึกษา 

๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
๒) วางแผนการทดสอบทางการศึกษาให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระของหลักสูตร

การศึกษาชั้นพื้นฐาน 
๓) ก าหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามที่กระทรวงศึกษาธิการและ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติก าหนด 
๔) ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
๕) ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถ ให้กับนักเรียน 
๖) พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา 
๗) จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๒. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล พัฒนาครูผู้สอนในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะและคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่าง ๆ โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตลอดทั้งงานหรือโครงการ 
ที่เก่ียวข้อง 

๓. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตามสถานศึกษาในสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ ได้แก่ โรงเรียนสวรรค์อนันต์
วิทยา โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา๒ โรงเรียนเมือง
เชลียง โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา โรงเรียนเมืองด้งวิทยา โรงเรียนท่าชัยวิทยา และโรงเรียนศรีนคร ในด้านการ
ประสานงาน (Coordination) ความร่วมมือ (Cooperation) การท างานร่วมกัน (Collaboration) และการมีส่วนร่วม 
(Participation) ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและการ ปฏิบัติงานของสถานศึกษาครอบคลุม ๔ ภาระงาน 
ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป 
    ๔. รับผิดชอบโครงการพิเศษ ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,
กระทรวงศึกษาธิการ,หน่วยงานอื่น เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึงเป็นฐานข้อมูลใน 
การปฏิบัติงานหรือพัฒนางานในปีต่อไปในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย  

๑) โครงการสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
๒) โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
๓) โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA 
๔) โครงการโรงเรียนคุณภาพวิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. (SMT) 
๕) โครงการส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการคิดวิเคราะห์ เพ่ือให้เป็นห้องเรียน 

คุณภาพ High Functioning Classroom ร่วมกับ OECD 
๖) โปรแกรมบริหารการศึกษา SGS  

      ๗) เวทคณิต 
       ๕. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา เสนอผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  
เมื่อเสร็จสิ้นงาน/โครงการ และสิ้นปีงบประมาณ 
         ๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
        ๕. นางสาวภุมรินทร์   ยาเภา ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี ๖  ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุโขทัยทุกโรงเรียนให้มีระบบการตรวจสอบคุณภาพคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
มีหน้าที่ดังนี้ 

๑.ปฏิบัติงานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
          กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มีภาระงาน ดังนี้ 

      ๑.งาน ส่งเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ๑)ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจนกฎเกณฑ์ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
    ๒) ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานการศึกษา แล้ว
น ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน 
    ๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา ให้สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน /ท้องถิ่น รวมทั้งการก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการแปลผลและ
ตัดสินการผ่านมาตรฐานพร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน 

๕) ร่วมก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ระดับสถานศึกษา 
      ๖) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยมี
หลักการและแนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา 
   ๗) นิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
   ๒.งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ๑) จัดท าระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ๒) นิเทศ  สถานศึกษา  เพ่ือให้สามารถด าเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง 
   ๓) ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือหาจุดพัฒนาและน ามาเป็นแนวทางใน 
การปรับปรุงสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
   ๔) จัดตั้งคณะท างานเพ่ือรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาท่ียังไม่ได้มาตรฐาน 
ตามเกณฑ์อย่างเป็นระบบ 



   ๕) จัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือก าหนดนโยบายในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ๖) จัดท าระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ๗) จัดท าเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานจาก
คณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๘) นิเทศ  ติดตาม ก ากับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์  
       ๓.งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
   ๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา 
    ๒) พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 
   ๓) ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพื่อเสนอรายชื่อ
สถานศึกษาต่อส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

๔) ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
เมื่อถึงก าหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
          ๕) ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

 ๒. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล พัฒนาครูผู้สอนในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะและคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่าง ๆ โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตลอดทั้งงานหรือโครงการ 
ที่เก่ียวข้อง 
 ๓. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตามสถานศึกษาในสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ ได้แก่ โรงเรียนสวรรค์อนันต์
วิทยา โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา๒ โรงเรียนเมือง
เชลียง โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา โรงเรียนเมืองด้งวิทยา โรงเรียนท่าชัยวิทยา และโรงเรียนศรีนคร ในด้านการ
ประสานงาน (Coordination) ความร่วมมือ (Cooperation) การท างานร่วมกัน (Collaboration) และการมีส่วนร่วม 
(Participation) ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและการ ปฏิบัติงานของสถานศึกษาครอบคลุม ๔ ภาระงาน 
ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป 
 ๔. รับผิดชอบโครงการพิเศษ ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,ระทรวงศึกษาธิการ,
หน่วยงานอื่น เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึงเป็นฐานข้อมูลใน 
การปฏิบัติงานหรือพัฒนางานในปีต่อไปในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย  
   ๑) โครงการรักการอ่าน และห้องสมุด 
   ๒) โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA 

 ๕. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
เสนอผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุโขทัย เมื่อเสร็จสิ้นงาน/โครงการ และสิ้นปีงบประมาณ 
            ๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

         ๖.  นางบ ารุงรัตน์  เจนนาวิน  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ ๑๒ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือส่งเสริมพัฒนา สถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยทุกโรงเรียนให้มีนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัด
การศึกษาของในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีหน้าที่ดังนี้ 

๑.ปฏิบัติงานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
              รับผิดชอบงานหลักกลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  มีภาระงาน 
ดังนี้ 

๑.งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
   ๑) รวบรวม จัดท า ระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวน 
การเรียนรู้ 
  ๒) ศึกษาสภาพปัญหา  ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  ๓) จัดท าแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

       ๔ )  ด า เ นิ น ก า ร นิ เ ท ศ โ ด ย ใ ช้ โ ร ง เ รี ย น เ ป็ น ฐ า น  แ ล ะ  โ ค ร ง ก า ร เ ป็ น ฐ า น  ดั ง นี้ 
      ๔.๑ การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ายบริหารเป็นหลักในการนิเทศภายใน ส่งเสริม
ครูเป็นผู้สร้างกัลยาณมิตร นิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศ ครูต้นแบบ ครูแกนน า  

ผู้ปกครอง ชุมชน และภูมิปัญญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก รวมทั้งส่งเสริมการนิเทศที่มีการรวมพลังจาก
ทุกฝ่าย 

            ๔.๒ การนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขต และโรงเรียนเป็นฐาน 
  ๕) จัดท าสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ที่ประสบผลส าเร็จ 
     ๒. งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
สถานศึกษา 
  ๑) จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
   ๒) ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าเกณฑ์  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  ในการบริหารและการจัดการศึกษา 
   ๓) ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษา 
  ๔) สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดท ารายงานเผยแพร่ 
 
 



๒.ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
พัฒนาครูผู้สอนในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะและคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ 
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่าง ๆ โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ในกลุม่สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตลอดทั้งงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง 

๓. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตามสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเจ้าราม ได้แก่ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม,โรงเรียนลิไทพิทยาคม,โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม,โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก, โรงเรียนหนองตูมวิทยา,โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม, และโรงเรียนบ้านใหม่
เจริญผลพิทยาคม ในด้านการประสานงาน  ความร่วมมือ การท างานร่วมกัน และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาและการ ปฏิบัติงานของสถานศึกษาครอบคลุม ๔ ภาระงาน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ 
 การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป 

๔. รับผิดชอบโครงการพิเศษ ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,ระทรวงศึกษาธิการ,
หน่วยงานอื่น เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึงเป็นฐานข้อมูลใน 
การปฏิบัติงานหรือพัฒนางานในปีต่อไปในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย 
           ๑)  ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา 
   ๒) โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  ๓) โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลร่วมปฏิบัติงานกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
   ๕. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและ 

การจัดการศึกษา เสนอผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และผู้อ านวยการส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เมื่อเสร็จสิ้นงาน/โครงการ และสิ้นปีงบประมาณ 
             ๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

            ๗.  นางสาวรัชดาภรณ์  พันธ์เรือง   ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี  ๙ 
ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือส่งเสริมพัฒนา สถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยทุกโรงเรียนให้มีนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและ
การจัดการศึกษาของในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีหน้าที่ดังนี้ 

 ๑.ปฏิบัติงานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
              รับผิดชอบงานกลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  มีภาระงาน ดังนี้ 
   ๑. งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ชุมชน 
   ๑) ประสานการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๒) จัดท าแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
   ๓) ด าเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ 
ที่หลากหลาย 
  ๔) จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนน า  ครูต้นแบบ  ครูแห่งชาติ  เป็นต้น 
  ๕)จัดท าสรุปรายงาน และเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบเครือข่ายการนิเทศ 
  ๒.งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
            ๑) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
            ๒) ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
   ๓) สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ 
การบริหารและการจัดการศึกษา 

    ๒.ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล พัฒนาครูผู้สอนในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะและคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่าง ๆ โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตลอดทั้งงานหรือโครงการ 
ที่เก่ียวข้อง 
      ๓. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตามสถานศึกษาในสหวิทยาเขตพระแม่ย่า ได้แก่ โรงเรียนอุดมดรุณี 
โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา,โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์,โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์,โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
โรงเรียนวังทองวิทยา,โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม,โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ และโรงเรียนชัยมงคลพิทยา  
ในด้านการประสานงาน ความร่วมมือ การท างานร่วมกัน และการมีส่วนร่วม ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
และการปฏิบัติงานของสถานศึกษาครอบคลุม ๔ ภาระงาน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป 



   ๔. รับผิดชอบโครงการพิเศษ ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,ระทรวง
ศึกษาธิการ,หน่วยงานอื่น เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึงเป็นฐานข้อมูลใน 
การปฏิบัติงานหรือพัฒนางานในปีต่อไปในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย 
           ๑)  โครงการสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
   ๒)  โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA 

          ๓)โครงการโรงเรียนคุณภาพวิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. (SMT) 
    ๔) โรงเรียนวิทยาศาตร์พลังสิบ  

  ๕. สรุปรายงานผลการปฏิบตัิงานของกลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและ 
การจัดการศึกษา เสนอผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เมื่อเสร็จสิ้นงาน/โครงการ และสิ้นปีงบประมาณ 
            ๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๘. นายอิศราวุฒ  ส้มซ่า ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขท่ี  ๑๖  ปฏิบัติหน้าที่ 
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้  กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  
และ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้  

   ๑.ปฏิบัติงานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
    กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้   
      ๑.งานศึกษา ค้นคว้า  วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
  ๑) ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
   ๒) ด าเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
   ๓) สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ 
ครู ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง    
   ๔) เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
   ๕) น าผลการวิจัยไปก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 
              กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 

  ๑. งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
   ๑) ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผลการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
   ๒) ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลในสถานศึกษา
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ๓) ศึกษา วิเคราะห์  รูปแบบ  วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผล 
ในสถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ๔) จัดท าคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
         ๒. งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
    ๑) รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา 
    ๒) ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดท าแล้ว คัดเลือกให้เหมาะสมกับ 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 



    ๓) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ครอบคลุม 
ด้านตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ ,กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน,เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง,
เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์,เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถ 
ในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และการเขียนสื่อความ 
   ๔)บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 
      กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
        ๑. งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
   ๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษาของ 
แต่ละหน่วยงาน 
   ๒) ส่งเสริม สนับสนุนและหรือร่วมกับสถานศึกษาด าเนินการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา   
   ๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
มาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ๔) รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
   ๕) นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและน าผลมา
ใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๒.ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
พัฒนาครูผู้สอนในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะและคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ 
/ตัวชี้วัดที่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่าง ๆ โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตลอดทั้งงานหรือโครงการที่เก่ียวข้อง 

๓. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตามสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเจ้าราม ได้แก่ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม,โรงเรียนลิไทพิทยาคม,โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม,โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก, โรงเรียนหนองตูมวิทยา,โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม, และโรงเรียนบ้านใหม่
เจริญผลพิทยาคม ในด้านการประสานงาน  ความร่วมมือ การท างานร่วมกัน และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาและการ ปฏิบัติงานของสถานศึกษาครอบคลุม ๔ ภาระงาน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ 
 การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป 

 ๔. รับผิดชอบโครงการพิเศษ ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,ระทรวงศึกษาธิการ
,หน่วยงานอื่น เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึงเป็นฐานข้อมูลใน 
การปฏิบัติงานหรือพัฒนางานในปีต่อไปในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย 
           ๑)  โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา 
   ๒)  โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning 
   ๓)  โครงการการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑  
   ๔)  งานประสาน  พัฒนา ส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการศึกษากับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานอื่นๆ 

 
 
 
 



   ๕. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้  
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา และ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
ที่รับผิดชอบ เสนอผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เมื่อเสร็จสิ้นงาน/โครงการ และสิ้นปีงบประมาณ 
            ๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

  ๙. นางสาวจินตนา  ทองกล่ า  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน เลขที่ต าแหน่ง  อ 46  ปฏิบัติ
หน้าที่ งานธุรการของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนี้ 
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่มให้สามารถด าเนินงาน
ตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. ศึกษา วิเคราะห์ สภาพของกลุ่ม  และออกแบบ  ระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม  และสอดคล้องกับ  
ระบบงานสารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๓. ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม 
 ๔. ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในส านักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการ 
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานของกลุ่ม 
 ๕. ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่ม ให้ครู  บุคลากรทางการศึกษา  
และประชาชนทั่วไปทราบ 
 ๖. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของกลุ่ม 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านต่างๆ ดังนี้  
   ด้านการปฏิบัติการ    
   ๑. วางแผนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ เพ่ือให้การด าเนนิงานเปน็ไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
   ๒. มอบหมายงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบันทึกข้อมูลและงานบริการ
ทั่วไป เพื่อให้การด าเนินงานได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
   ๓. จัดท าแผนการจัดซื้อ จัดหา รายงานพัสดุครุภัณฑ์ประจ าปี การขออนุมัติให้ความเห็นชอบ 
ในการจัดซื้อจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ เพ่ือให้มีอุปกรณ์ไว้ใช้งานที่มีคุณภาพและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
   ๔. จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุมเพ่ือให้การประชุม 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม 
   ๕. ควบคุมการเบิกจ่าย การลงทะเบียนรับ-จ่ายงานพัสดุครุภัณฑ์ งานยานพาหนะ และสถานที่ 
เพ่ือควบคุมการใช้การเบิกจ่ายให้มีประสิทธิภาพ  
   ๖. จัดท าทะเบียนเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับบุคลากร เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาและ
น าไปใช้ประโยชน์ 
    ด้านการบริการ 
   ๑. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือส่วนราชการที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
   ๒. บริการข้อมูล ตอบปัญหาหรือชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบแก่ 
บังคับบัญชา บุคคล หน่วยงานหรือส่วนราชการ เพื่อสนับสนุนงานต่าง ๆ ให้บรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้ 



    ๓. จัดท าแหล่งเรียนรู้ บอร์ดนิเทศ ข่าวสาร  ระบบสารสนเทศ กลุ่ม 
ด้านงานสารบรรณ 
๑. การรับ /ส่ง ลงทะเบียนหนังสือราชการ  

   ๒. การออกเลขหนังสือราชการ/ค าสั่งฯ และควบคุมทะเบียนค าสั่ง  ประกาศ  ในระบบส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ SMART OFFICE  และ AMSS++ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  

๓. การจัดท าหนังสือราชการที่เก่ียวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ หรือหนังสือราชการอ่ืน ๆ                 
ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือแจ้งให้ส่วนที่เกี่ยวข้องทราบ 

๔. ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่มเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย 
  5.จัดท าเว็บไซต์กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา Up Date ข้อมูลข่าวสารทาง

หน้าเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ และทันสมัยต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ 
    6. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานการปฏิบัติงาน  ด้านปฏิบัติการ ด้านบริการ ด้านงานสารบรรณ  

เสนอผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุโขทัย เมื่อเสร็จสิ้นงาน/โครงการ และสิ้นปีงบประมาณ 

7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ศึกษานิเทศก์ทุกคนร่วมกันรับผิดชอบทุกโรงเรียนในสังกัด จ านวน 27  โรงเรียน ตามภาระงานทั้งหมด 
ที่ได้รับมอบหมายหรืองานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

กลุ่มงาน 
กลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา ศน.ประพรศิลป์ ชมนก ศน. อิศราวุฒ  ส้มซ่า 
กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา ศน.ดารารัตน์ เทพมาศ ศน. อิศราวุฒ  ส้มซ่า 
กลุ่มงานนิเทศติดตามการจัดการศึกษา ศน. บ ารุงรัตน์  เจนนาวิน ศน. รัชดาภรณ์  พันธุ์เรือง 
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ศน.วริศรา  ณีศะนันท์  
กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา ศน.ภุมรินทร์   ยาเภา ศน. อิศราวุฒ  ส้มซ่า 
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ศน.เผอิญ  วงษ์ทับทิม  

 
สาระการเรียนรู้  

สาระการเรียนรู้ ผู้รับผิดชอบ  
ภาษาไทย ศน.ภุมรินทร์   ยาเภา  

คณิตศาสตร ์ ศน.ดารารัตน์ เทพมาศ  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศน. รัชดาภรณ์  พันธ์เรือง  

ภาษาต่างประเทศ ศน.วริศรา  ณีศะนันท์  
สุขศึกษาและพลศึกษา ศน.ประพรศิลป์ ชมนก  

ศิลปะ ศน. บ ารุงรัตน์  เจนนาวิน  

สังคม ฯ ศน.เผอิญ  วงษ์ทับทิม (แทนไปพรางก่อน) 
การงานอาชีพ ศน.เผอิญ  วงษ์ทับทิม  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศน. อิศราวุฒ  ส้มซ่า  

 
เครือข่ายสหวิทยาเขต  

สหวิทยาเขต ผู้รับผิดชอบ 
เจ้าราม ศน.ประพรศิลป์ ชมนก ,ศน. บ ารุงรัตน์  เจนนาวิน , ศน. อิศราวุฒ  ส้มซ่า 
พระแม่ย่า ศน.วริศรา  ณีศะนันท์,ศน. รัชดาภรณ์  พันธ์เรือง 
ศรีสวรรค์ ศน.ดารารัตน์ เทพมาศ ,ศน.ภมุรินทร์ ยาเภา, ศน.เผอิญ  วงษ์ทับทิม 

 




