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        ค าน า 

คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวนงานและคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
มีบทบาทอ านาจหน้าที่ ที่ส าคัญ 8 ประการ ซึ่งเกี่ยวกับ การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ 
ประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศ การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงาน 
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง จากการวิเคราะห์ บทบาท อ านาจ หน้าที่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือให้เกิดเป็น
ภาระงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานนี้ขึ้นมา 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
มีการพัฒนาระบบ การปฏิบัติงาน เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปใน 
ทางเดียวกัน และเกิดประโยชน์ สูงสุดต่อองค์กร กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
       

กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
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แนวคิด 
 กลุ่ มนิ เทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านั กงาน เขต พ้ืนที่ การศึกษา 
เป็นกลุ่มงานด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการ
พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ ผู้เรียนทั้งในระบบ  
นอกระบบและตามอัธยาศัย  เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  และ

สถานศึกษา 
 ๒. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและ 
จัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 

๓. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน 
การศึกษาชาต ิ
 ๔. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ 
 ๕.  เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา  

๖.  เพ่ือส่งเสริม การศึกษา วิจัย และพัฒนาให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพ 
ได้มาตรฐาน 

ขอบข่ายภารกิจ 
 ๑.  งานธุรการ 
 ๒.  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

     ๒.๑  งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาสและ 
                        ผู้มีความสามารถพิเศษ 

     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 
 
 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
การจัดการศึกษา 
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  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 และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
                       ของสถานศึกษา 
     ๕.๔  งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

๖.  กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
      ๖.๑ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
      ๖.๒   งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 

     ๖.๓  งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
     ๖.๔  งานศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ๗.  กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
     ๗.๑  งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 

      ๗.๒  งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา         
๗.๓  งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
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 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาพิเศษและผู้มีความสามารถพิเศษ 

 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพฒันาหลักสูตรและ 

กระบวนการเรียนรู ้
 
 

 
 

 งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 งานส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
 งานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 งานทดสอบทางการศึกษา 

 
 

 งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ

ศึกษา 
 
 

 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา 

หน่วยงานที่เกีย่วข้องและชุมชน 
 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 และประเมินผลการจดัการศึกษา 
 

กลุ่มงานวดัและประเมินผล 
การศึกษา 

  
 

กลุ่มงานพฒันาหลกัสตูรการศึกษา
ขัน้พืน้ฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาส่ือนวตักรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 
ทางการศึกษา 

 

งานธรุการ 

 

กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผล
ระบบบริหารและการจดัการศึกษา 

         
 

กลุ่มงานส่งเสริมพฒันาระบบการประกนั
คณุภาพการศึกษา 

 
 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  

และนิเทศการศึกษา 
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 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีบทบาทส าคัญในการประสาน ส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาในด้านที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ อาทิเช่น ด้านหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน หลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน การวัดและการประเมินผลการศึกษา มาตรฐาน
การศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการ ศึกษา สื่อ
นวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

การขับเคลื่อนการด าเนินงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จ าเป็นต้องมี
การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) เพ่ือเป็นแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่จุดหมายที่
ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติ พร้อมกับค่านิยมร่วมที่จะหลอมรวมจิตใจของบุคลากรในการสร้างแรงผลักดันให้การท างานของตน
น าไปสู่วิสัยทัศน์ตามที่ก าหนดไว้ และเพ่ือให้เกิดความชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม คณะศึกษานิเทศก์จึงได้
ร่วมกันระดมความคิดและพัฒนารูปแบบ 444PSQ+ ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษาขึ้นมา 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสู่สากล มีคุณธรรม บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา สู่วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 
3. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะประจ าสายงาน 
4. พัฒนาการนิเทศการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
5. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และจบ

การศึกษาตามหลักสูตร 

 
 
 
 

รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 444PSQ+ 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

ที่มาและความส าคัญ 

วิสัยทัศน์ 
 

พันธกิจ 
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1. สถานศึกษาในสังกัดจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ มีมาตรฐานสู่สากล มีคุณธรรม บนพ้ืนฐานความ
เป็นไทย 

2. สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะประจ าสายงาน 
4. การนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีกระบวนการอย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีการ

ที่หลากหลาย 
5. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และจบการศึกษาตามหลักสูตร 

 
 

1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ 

2. ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
3. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามสมรรถนะประจ าสายงาน 
4. พัฒนาระบบนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาวิถีใหม่ ด้วยนวัตกรรมการนิเทศ 

 การวิจัยและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
 

 
 

รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 444PSQ+ 

เป้าหมาย 
 

กลยุทธ์ 
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แผนผงักลุม่งานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจดัการศกึษา 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
รักษาราชการแทนรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มงานพฒันาหลกัสูตรฯ กลุ่มงานประกนัคณุภาพฯ กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาส่ือ

นวตักรรม 
กลุ่มงานนิเทศตดิตามและประเมินผลฯ กลุ่มงานงานวดัและประเมินผล

ฯ 

กลุ่มงานเลขานุการฯ 
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 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษา วิ เคราะห์  วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่ ม  
ให้สามารถด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. ศึกษา วิเคราะห์ สภาพของกลุ่ม  และออกแบบ  ระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม  และ
สอดคล้องกับ  ระบบงานสารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๓. ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม 
 ๔. ประสานงานกับกลุ่ม อ่ืนในส านักงาน  หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการ 
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานของกลุ่ม 
 ๕. ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่ม ให้ครู  บุคลากร
ทางการศกึษา  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. ระ เบี ยบส านั กนายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการป ระชาสั ม พั นธ์ และกา รข่ า ว ร าชกา ร  
พ.ศ. ๒๕๒๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. งานธุรการ 
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 ๒.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและ 
ผู้มีความสามารถพิเศษ 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษานโยบายของรั ฐบาล กระทรว งศึกษาธิการ  และส านักงานคณะกรรมการ 

กา รศึ กษ าขั้ น พ้ื น ฐ าน  ร วมทั้ ง วิ เ ค ร า ะห์ แน ว โ น้ ม และทิ ศท า ง ในการ จั ด ก า รศึ กษ าปฐมวั ย  
การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษ 
  ๒. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
ทั้งในและต่างประเทศ 

 ๓. ส่ ง เสริมและสนับสนุน ให้สถานศึกษามี ความพร้อม ในการจัดการศึ กษาปฐมวั ย 
การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ   ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของ
สถานศึกษา โดย 
          ๓.๑  พัฒนาครู  ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาพิ เศษ ผู้ ด้ อย โอกาส และผู้ มี ความสามารถพิ เศษ และด า เนินการวิ จั ย ในชั้ น เรี ยน  
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรได้ 
         ๓.๒  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
  ๔.  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ 
ผู้ ด้ อ ย โ อ ก า ส  แ ล ะผู้ มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ พิ เ ศ ษ  แ ล ะ ใ ห้ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ ส ถ า น ศึ ก ษ า ใ น ด้ า น  
การพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

 ๕.  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น  ที่จัดการศึกษาปฐมวัย  การศึกษาพิเศษ  
ผู้ด้อยโอกาส และมีความสามารถพิเศษ  เช่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

 

กลุ่มงานพฒันา 
หลกัสตูรการศึกษา 

ขัน้พ้ืนฐานและ 
กระบวนการเรียนรู้ 

งานสง่เสรมิพฒันาหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั  
การศกึษาพเิศษ ผูด้อ้ยโอกาสและผูม้คีวามสามารถ
พเิศษ 

งานสง่เสรมิพฒันาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

งานศกึษาคน้ควา้  วเิคราะห ์วจิยั  การพฒันาหลกัสตูร
และกระบวนการเรยีนรู ้

กลุ่มงานพัฒนาหลักสตูรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
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 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  นักเรียนก่อนวัยเรียน ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถ
พิเศษได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง ในสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้โดยครูและผู้บริหารสถานศึกษาที่
มีความรู้ ความเข้าใจและมีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและมีความ
ทันสมัยอยู่เสมอ 

  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 ๒.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสตูรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

  ๑.  ศึ ก ษ า ห ลั ก สู ต ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พ้ื น ฐ า น  พุ ท ธ ศั ก ร า ช  ๒ ๕ ๔ ๔  แ ล ะม า ต ร ฐ า น 
การเรียนรู้ทั้ง  ๘ กลุ่มสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๒.  ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดท าระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินการ
ดังนี้ 
       ๒.๑  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร 
       ๒.๒  รวบรวมข้ อมู ลแหล่ ง เ รี ยนรู้ แ ละภู มิ ปัญญาท้อ งถิ่ นที่ เ กี่ ย วกั บการบริ หา ร 
จัดการหลักสูตร  
  ๓.  พัฒนาครู  ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๔.  ส่ ง เ ส ริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ส ถ านศึ กษ าจั ดท าหลั ก สู ต ร สถ านศึ กษ า  โ ดยกา รมี 
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
  ๕.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน  เช่น โรงเรียน 
๒ ภาษา โรงเรียนตามแนวพุทธ โรงเรียนกีฬา โรงเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอัจฉริยะ    
  ๖. ส่ ง เสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย  เช่น Home School  
การศึกษาที่จัดในสถานประกอบการ ฯลฯ เป็นต้น 
  ๗.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๘.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยใน
ชั้นเรียนและการนิเทศภายใน 
  ๙. ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา และ
น าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา  

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  นักเรียนวัยเรียนทุกคนที่อยู่ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการจัดการเรียนรู้โดยครูและผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีมีความรู้ ความเข้าใจการศึกษาข้ันพื้นฐานตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้  และมีความสามารถในการ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
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 ๒.๓ งานศึกษา ค้นคว้า  วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 ๒. ด าเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
 ๓.  สนับสนุนการศึกษา วิ เ คราะห์  วิ จั ย  การ พัฒนาหลักสู ตร  และการจัดกระบวน 
การเรียนรู้ของครู ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง    
 ๔. เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ 
 ๕.  น าผลการวิจัยไปก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 

            ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
             สถานศึกษามีผลการศึกษา วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

               กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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 ๓.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผล
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลใน
สถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๓. ศึกษา วิเคราะห์  รูปแบบ  วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผล 
ในสถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๔. จัดท าคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

   ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ๑. ครูและผู้เก่ียวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียน  
ทั้งการวัดผลการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๒. การวัดผลและประเมินผลสอดคล้องตามแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และตามสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 ๓. ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล และน าผลการวัดและ
ประเมินผลไปพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
 
 
 

กลุ่มงานวดัและ
ประเมินผล 
การศึกษา 

งานสง่เสรมิการวดัและประเมนิผลการศกึษา 

งานตดิตาม  ตรวจสอบ และประเมนิผลการวดัและ
ประเมนิผลการศกึษา 

งานทดสอบทางการศกึษา 

งานสง่เสรมิและพฒันาเครื่องมอืวดัและประเมนิผล
การศกึษา 

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
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 ๓.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ๒. ศึกษา วิ เคราะห์  เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดท าแล้ว คัดเลือกให้ 
เหมาะสมกับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 ๓. จัดประชุ ม เชิ งปฏิบั ติ ก ารการจั ดท าและพัฒนาเครื่ อ งมือวั ดและประเมินผล ให้ 
ครอบคลุมด้านต่อไปนี้ 
  ๓.๑ เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 
  ๓.๒ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๓.๓ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
  ๓.๔ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ๓.๕ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และการเขียน
สื่อความ 
 ๔. บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 มี ค ลั ง เ ค รื่ อ ง มื อ วั ด แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ร ะ ดั บ เ ข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ 
ความต้องการของสถานศึกษา 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 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 

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

 ๓.๔ งานทดสอบทางการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษา  วิ เคราะห์   วิ จั ย   เกี่ ยวกับระบบ วิ ธีการ   เครื่ องมือวั ดและประเมินผล  
การศึกษา 
 ๒. วางแผนการทดสอบทางการศึกษา  ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ     ของ
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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             ๓.  ก าหนดแนวทาง ในการทดสอบทา งการศึ กษา  ให้ สอดคล้ อ งตามที่ ก ร ะทรว ง 
ศึกษาธิการและสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติก าหนด 
 ๔.  ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
 ๕. ด า เนินการทดสอบทางการศึ กษาและให้บริ การสอบวั ดความรู้  คว ามสามารถ 
ให้กับนักเรียน 
 ๖. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา 
 ๗. จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 มีคลั งข้อสอบมาตรฐานการศึกษาระดับ เขต พ้ืนที่ การศึกษาและสถานศึกษา และมี 
ข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
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 ๔.๑ งานส่งเสริม  พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  ศึกษา  ความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
  ๒.  ด าเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพ่ือสนับสนุน
ช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา 
  ๓.  ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ
เทคโนโลยี 
  ๔. นิ เ ทศติ ดตาม  และประ เมินผลการ พัฒนาสื่ อ  นวั ตกร รม  และ เทค โน โลยี ท า ง 
การศึกษา เพ่ือน าผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
  ๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ๖.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  สถานศึกษามีสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
อย่างคุ้มค่า  

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานส่งเสริม
พฒันาส่ือนวตักรรม

และเทคโนโลยี 
ทางการศึกษา 

งานสง่เสรมิพฒันาสือ่ นวตักรรมและเทคโนโลยี
ทางการศกึษา 

งานศกึษา  คน้ควา้ วิเคราะห ์วิจยั  การพฒันาสือ่  
นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศกึษา 

กลุ่มงานส่งเสรมิพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
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 ๔.๒ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ     เทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑.  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี    ทาง
การศึกษา 
 ๒. วิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อต้นแบบ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานศึกษา 
 ๓.  ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาที่ด าเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  พัฒนาสื่อ  นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา  ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์  วิจัย น าไปใช้ และเผยแพร่สื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง ได้ศึกษาและน าผลการวิเคราะห์วิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น 

 กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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๕.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ     
  ๑.  รวบรวม จัดท า ระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
  ๒. ศึกษาสภาพปัญหา  ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

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

   ๔.๑ การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ายบริหารเป็นหลักในการนิเทศภายใน 
ส่งเสริมครูเป็นผู้สร้างกัลยาณมิตร นิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศ ครูต้นแบบ ครูแกนน า ผู้ปกครอง 
ชุมชน และภูมิปัญญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก รวมทั้ง ส่งเสริมการนิเทศที่มีการรวมพลังจากทุกฝ่าย 
        ๔.๒  การนิ เทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน เช่น โครงการน าร่อง (Pilot Study) 
โครงการร่วมพัฒนา (Joint Project) เป็นต้น 
  ๕.  จัดท าสรุปรายงานผล และเผยแพร่ เทคนิคการนิ เทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้  
ที่ประสบผลส าเร็จ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 สถานศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดระบบการนิเทศ  และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

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

กลุ่มงานนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล 

ระบบบริหารและ 
 การจดัการศึกษา งานนิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการบรหิาร

และการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของสถานศกึษา 

งานสง่เสรมิสนบัสนุนเครอืขา่ยการนิเทศของเขตพืน้ที่
การศกึษา สถานศกึษา หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและชุมชน 
          

งานสง่เสรมิและพฒันาระบบการนิเทศและการจดั
กระบวนการเรยีนรู ้

งานศกึษาคน้ควา้  วเิคราะหว์จิยัการพฒันาระบบบรหิาร
และการจดัการศกึษา 

กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหาร 
และการจัดการศึกษา 
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 ๕.๒ งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ประสานการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ๒. จัดท าแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 
สถานศึกษา 
 ๓. ด า เ นิ น ก า ร แล ะร่ ว ม มื อ กั บ หน่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง พัฒ นา เ ค รื อ ข่ า ย ก า ร นิ เ ท ศ 
ในรูปแบบต่าง 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 และเผยแพร่ เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ  หรือรูปแบบ 
เครือข่ายการนิเทศ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ๑.   สถานศึกษาได้รับการพัฒนาจากองค์กรเครือข่ายอย่างเป็นระบบ 
  ๒.  หน่วยงาน ชุมชน  องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

    กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

 ๕.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานของสถานศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและการจัด 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 ๒. ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าเกณฑ์  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  ในการบริหารและการจัด 
การศึกษา 
 ๓. ด า เนิ นการนิ เ ทศ  ติ ดตาม  ตรวจสอบและประ เมิ นผลการบริ ห า รและการจั ด 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 ๔. สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดท ารายงานเผยแพร่ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา น าผลการรายงานไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาให้
ได้มาตรฐาน 

   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.๒๕๔๖  
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 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  ส่ ง เสริม  และเผยแพร่การวิ เคราะห์  วิ จั ย  เกี่ ยวกับการ พัฒนาระบบ 
การบริหารและการจัดการศึกษา 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบการบริหารและการจัด
การศึกษา และน าผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      คู่มือปฏิบัติงานกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.สุโขทัย 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖.๑ งาน ส่งเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษาระบบหลักเกณฑ์  วิ ธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจน 
กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ๒.  ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานการศึกษา แล้วน ามา
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน 
 ๔.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน /ท้องถิ่น รวมทั้งการก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการแปลผลและ
ตัดสินการผ่านมาตรฐานพร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน 
 ๕.  ร่ ว ม ก า ห น ด ก ล ยุ ท ธ์ ใ น ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ทั้ ง ร ะ ดั บ เ ข ต พ้ื น ที่ 
การศึกษา และระดับสถานศึกษา 
  ๖.  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยมีหลักการและ
แนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา 
 ๗.  นิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 สถานศึกษามีความสามารถในการจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ 

  

 

 

กลุ่มงานส่งเสริม
พฒันาระบบ 

การประกนัคณุภาพ
การศึกษา 

งานสง่เสรมิการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ 
ภายในสถานศกึษา 

งานสง่เสรมิและประสานงานการประกนัคุณภาพ 
ภายในและภายนอกสถานศกึษา 

งานศกึษาคน้ควา้  วเิคราะห ์วจิยั  มาตรฐานและ 
การประกนัคุณภาพการศกึษา 

งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศกึษา 

กลุ่มงานส่งเสรมิพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
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  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องระบบ  หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 ๖.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  จัดท าระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๒.  นิเทศ  สถานศึกษา  เพ่ือให้สามารถด าเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง 
   ๓. ร่ ว มกั บสถานศึ กษาวิ เ ค ร าะห์ ผลการประ เมิน เ พ่ื อหาจุ ด พัฒนาและน ามา เป็ น 
แนวทางในการปรับปรุงสถานศึกษาท่ียังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
   ๔.  จัดตั้งคณะท างานเพ่ือรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์อย่างเป็นระบบ 
   ๕.  จัดตั้ งคณะกรรมการระดับเขต พ้ืนที่ การศึกษา ด า เนินการตรวจสอบ วิ เคร าะห์ 
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึ กษา  เ พ่ือก าหนดนโยบายในการ พัฒนาการประกัน 
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ๖.   จัดท าระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ๗.  จัดท า เอกสาร เผยแพร่ตั วอย่ า งสถานศึกษาที่ ผ่ าน เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
จากคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๘.  นิเทศ  ติดตาม ก ากับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์  

   ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   สถ า น ศึ ก ษ า ทุ ก แ ห่ ง ใ น เ ข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ กษ า ไ ด้ รั บ ก า ร ต ร ว จส อบ คุ ณ ภ า พภ า ย ใ น 
สถานศึกษา  ทั้งโดยวิธีการประเมินตนเอง และจากคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องระบบ  หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ๖.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ใ ห้ ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง  แ ล ะ จั ด ท า ร า ย ง า น 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 ๒.  พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 
  ๓.  ประสานงานกับสถานศึกษาที่ มีความพร้อมรับการประเมินภายน อก เ พ่ือเสนอ 
รายชื่อสถานศึกษาต่อส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
  ๔.  ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อถึง
ก าหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
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 ๕.  ประสาน  ติ ดตามผลการประ เมิ นภายนอก  เ พ่ื อน ามา ใช้ ป ระ โ ยชน์ ในการจั ด 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 

 สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ๒. ประกาศกระทรว งศึ กษาธิ ก า ร เ รื่ อ ง ร ะบบหลั ก เ กณฑ์  วิ ธี ก า รประกั นคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 ๖.๔ ง านก า ร ศึ ก ษ า  ค้ น คว้ า  วิ เ ค ร า ะห์  วิ จั ย  ม าต ร ฐ าน แล ะ ก า รป ร ะ กั น 
คุณภาพการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึ ก ษ า  วิ เ ค ร า ะห์  วิ จั ย  ม า ต ร ฐ า นก า รป ร ะกั น คุ ณ ภ า พภ าย ใ น แล ะภ าย น อก 
สถานศึกษาของแต่ละหน่วยงาน 
 ๒.  ส่ ง เสริ ม  สนับสนุนและหรื อร่ วมกับสถานศึ กษาด า เนิ นการวิ จั ยมาตรฐานและ 
การประกันคุณภาพการศึกษา   
 ๓.   ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
มาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ๔.   รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
 ๕. นิ เ ท ศ  ติ ด ต า ม  ก า ร วิ จั ย ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง 
สถานศึกษาและน าผลมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 สถานศึกษาทุกแห่งน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาใช้ในการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ       

   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑ . พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒.  ประกาศกระทรว งศึ กษาธิ ก า ร เ รื่ อ ง ร ะบบหลั ก เ กณฑ์  วิ ธี ก า รประกั นคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  ๓.  มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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 ๗.๑ งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

 ๑. ด าเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ  และบริหารงาน
ทั่วไป ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ๒. รวบรวม วิ เ คราะห์  และบันทึ กข้ อมูลทางด้ านวิ ช าก าร  ด้ านบริหารงานบุ คคล 
ด้านบริหารงานงบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป ในระบบฐานข้อมูล 

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

นิเทศการศกึษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ๑. ข้อมูล พ้ืนฐานด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และบริหารงานทั่ว ไป  
เป็นปัจจุบันและมีสภาพพร้อมใช้งาน 

 ๒. เขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

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

กลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการ 

ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และ 
นิเทศการศึกษา 

งานวางแผนการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและ
นิเทศการศกึษา 

งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศกึษา 
 

งานพฒันาระบบขอ้มลูและสารสนเทศ 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล  และนิเทศการศึกษา 
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๗.๒ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. รวบรวม  วิ เ ค ร าะห์ ข้ อมู ลที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งกั บการบ ริ ห า รและการ จั ดการศึ กษา ใน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๒. จัดท าแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  ๓. เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  ๔.  ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิ เทศการศึกษา 
เพ่ือด าเนินการตามแผน 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา มีแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิ เทศ 
การศึกษา 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ 
 ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ๓.  กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การด าเนินงานของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพ้ืนที่การศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๖ 

 ๗.๓ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
การบริหารและการจัดการศึกษา 
  ๒.  จัดท าสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ๑.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูลการ
ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 
  ๒.  ส านักงานเขตพ้ืนที่ใช้ประโยชน์จากการรายงานผลเพ่ือวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. ๒๕๒๖ 
  ๒. ร ะ เบี ย บส า นั กน าย กรั ฐ ม นตรี ว่ า ด้ ว ย ก า รต ร ว จ ร า ชกา รข อ งผู้ ต ร ว จ ร าชกา ร  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
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                  นางสาวเผอิญ  วงษ์ทับทิม  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.สุโขทัย  มีหน้าที่
รับผิดชอบ ควบคุม ก ากับ ตรวจสอบ เร่งรัด ติดตามงานในกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา ดังนี้ 

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

       ๑. ปฏิบัติงานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษา มีหน้าที่และรับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี้  
     รับผิดชอบงานกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษา มีภาระงาน ดังนี้ 

   ๑.งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ 
     ๑) ด าเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ  และ
บริหารงานทั่วไป ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๒) รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล  ด้าน
บริหารงานงบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป ในระบบฐานข้อมูล 

ภารกิจงานที่รับผิดชอบ 
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   ๓) ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
    ๔) เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและ  Internet 
   ๕) รายงานผลการวิเคราะห์  ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      ๒. งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  ๑) รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
  ๒) จัดท าแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  ๓) เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา 
  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 และนิเทศการศึกษา 
                  
       . งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน 
   ๑) ประสานการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
  ๒) จัดท าแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 
   ๓) ด าเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบ 
ต่าง ๆ ที่หลากหลาย 
  ๔) จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนน า  ครูต้นแบบ  ครูแห่งชาติ  เป็นต้น 
  ๕)จัดท าสรุปรายงาน และเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบเครือข่าย 
การนิเทศ 
     ๒.งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
            ๑) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัด
การศึกษา 
            ๒) ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
   ๓) สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหาร
และการจัดการศึกษา 
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  ๒. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล พัฒนาครูผู้สอนในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะและคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่าง ๆ โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ตลอดทั้งงาน
หรือโครงการที่เกี่ยวข้อง 

   ๓. ปฏิบัติหน้าที่ร่วมรับผิดชอบนิเทศ ติดตามสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเจ้ารามสหวิทยาเขต
เจ้าราม ได้แก่ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม,โรงเรียนลิไทพิทยาคม,โรงเรียนบ้านสวน
วิทยาคม,โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก, โรงเรียนหนองตูมวิทยา,
โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม, และโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ในด้านการประสานงาน (Coordination) 
ความร่วมมือ (Cooperation) การท างานร่วมกัน (Collaboration)และการมีส่วนร่วม (Participation) 
ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและการ ปฏิบัติงานของสถานศึกษาครอบคลุม ๔ ภาระงาน ได้แก่ 
การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป 
     ๔. รับผิดชอบโครงการพิเศษ ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,
กระทรวงศึกษาธิการ,หน่วยงานอ่ืน เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึงเป็น
ฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานในปีต่อไปในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย  
  ๑) โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
   ๒) โรงเรียนวิถีพุทธ 
     ๓) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพศวิถีและสุขภาวะ 
   ๔) การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับทักษะชีวิต 

           ๕)  เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา 
         ๕. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา เสนอผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เมื่อเสร็จสิ้นงาน/โครงการ และสิ้นปีงบประมาณ 
              ๖.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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       นางวริศรา  ณีศะนันท์  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  

ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุม่งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามีหน้าที่และ
รับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี้ 
              ๑. ปฏิบัติงานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามีหน้าที่และ
รับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี้ 
         รับผิดชอบกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  มีภาระงาน 
ดังนี้ 
            ๑.งานส่งเสริม  พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
    ๑) ศึกษา  ความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
   ๒) ด าเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพ่ือ
สนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา 
    ๓) ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ
เทคโนโลยี 
   ๔) นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือ
น าผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
    ๕) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

   ๖) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
 

     ๒.งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยีทางการศึกษา 
  ๑) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
ทางการศึกษา 
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  ๒) วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของสถานศึกษา 
  ๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาที่ด าเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  พัฒนาสื่อ  
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์  วิจัย น าไปใช้ และเผยแพร่
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

     ๒.ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้  
การวัดและประเมินผล พัฒนาครูผู้สอนในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะและคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ใน
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่าง ๆ โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตลอดทั้งงาน 
หรือโครงการที่เกี่ยวข้อง 
      ๓. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตามสถานศึกษา  ในสหวิทยาเขตพระแม่ย่า ได้แก่ 
โรงเรียนอุดมดรุณีโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา,โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์,โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์,
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม โรงเรียนวังทองวิทยา,โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม,โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ และ
โรงเรียนชัยมงคลพิทยาในด้านการประสานงาน ความร่วมมือ การท างานร่วมกัน และการมีส่วนร่วม 
ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา และการปฏิบัติงานของสถานศึกษาครอบคลุม ๔ ภาระงาน ได้แก่ 
การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป 
       ๔. รับผิดชอบโครงการพิเศษ ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,
กระทรวงศึกษาธิการ,หน่วยงานอ่ืน เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึงเป็น
ฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานในปีต่อไปในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย  
   ๑) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  
   ๒) การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community).  
“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา 

     ๓)  โรงเรียนมาตรฐานสากล 
   ๔) โรงเรียนประชารัฐ 

๕) โครงการโรงเรียนคุณภาพวิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน 
สสวท.(SMT) 
๖) โครงการ BOOT Camp และโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ 
English Bilingual Education (EBE)  EBE 
๗) โครงการโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 
๘) โครงการเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning 
Loss Recovery) ให้กับผู้เรียน  

              ๕. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา  เสนอผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เมื่อเสร็จสิ้นงาน/โครงการ และ 
สิ้นปีงบประมาณ 

    ๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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                        นางสาวภุมรินทร์   ยาเภา ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ     
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาสังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยทุกโรงเรียนให้มีระบบการตรวจสอบคุณภาพคุณภาพการศึกษา 
 ในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพมีหน้าที่ดังนี้ 

๑.ปฏิบัติงานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
          รับผิดชอบกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มีภาระงาน ดังนี้ 

      ๑.งาน ส่งเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ๑)ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจน
กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
    ๒) ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐาน
การศึกษา แล้วน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน 
    ๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา 
 ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน /ท้องถิ่น รวมทั้งการก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ในการแปลผลและตัดสินการผ่านมาตรฐานพร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา
ด้วยกัน 

๕) ร่วมก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา และระดับสถานศึกษา 
      ๖) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โดยมีหลักการและแนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา 
   ๗) นิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  
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   ๒.งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ๑) จัดท าระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
    ๒) นิเทศ  สถานศึกษา  เพ่ือให้สามารถด าเนินการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง 
   ๓) ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือหาจุดพัฒนาและน ามาเป็น
แนวทางในการปรับปรุงสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
   ๔) จัดตั้งคณะท างานเพ่ือรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาท่ียังไม่ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์อย่างเป็นระบบ 
   ๕) จัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ 
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือก าหนดนโยบายในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

๖) จัดท าระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ๗) จัดท าเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
จากคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๘) นิเทศ  ติดตาม ก ากับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์  
       ๓.งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
   ๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา 
    ๒) พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา 
   ๓) ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพื่อเสนอ
รายชื่อสถานศึกษาต่อส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

๔) ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
 (สมศ.) เมื่อถึงก าหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
          ๕) ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
         ๔. งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
    ๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก
สถานศึกษาของแต่ละหน่วยงาน 
    ๒) ส่งเสริม สนับสนุนและหรือร่วมกับสถานศึกษาด าเนินการวิจัยมาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา   
    ๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษามาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

   ๔) รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษ
ของสถานศึกษา  
    ๕) นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาและน าผลมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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๒. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล พัฒนาครูผู้สอนในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะและคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่าง ๆ โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ตลอดทัง้งานหรือโครงการ
ที่เก่ียวข้อง 
  ๓. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตามสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเจ้าราม ได้แก่ โรงเรียน
สุโขทัยวิทยาคม โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม,โรงเรียนลิไทพิทยาคม,โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม,โรงเรียนกงไกร
ลาศวิทยา โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก, โรงเรียนหนองตูมวิทยา,โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม, และ
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมในด้านการประสานงาน (Coordination) ความร่วมมือ (Cooperation) 
การท างานร่วมกัน (Collaboration) และการมีส่วนร่วม (Participation) ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
และการปฏิบัติงานของสถานศึกษาครอบคลุม ๔ ภาระงาน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป 
 ๔. รับผิดชอบโครงการพิเศษ ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,
กระทรวงศึกษาธิการ,หน่วยงานอ่ืน เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึงเป็น
ฐานข้อมูลใน การปฏิบัติงานหรือพัฒนางานในปีต่อไปในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย เพ่ือเอ้ือ
ประโยชน์ให้กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึงเป็นฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานในปี
ต่อไปในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย  
   ๑) โครงการประเมนิผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA 
            ๒) โครงการการเพ่ิมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ
การศึกษาภาคบังคับ 
                     ๓)  โครงการทวิศึกษา/การมีงานท า 
 ๕. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
เสนอผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เมื่อเสร็จสิ้นงาน/โครงการ และสิ้นปีงบประมาณ 
           ๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      คู่มือปฏิบัติงานกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.สุโขทัย 
 

 
 
                    นางสาวระย้า  คงขาว ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  

ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ มีหน้าที่และ
รับผิดชอบปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมพัฒนา สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย
ทุกโรงเรียนให้มีหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีหน้าที่
ดังนี้ 

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

๑)  ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษามัธยมศึกษา การศึกษาพิเศษ  
ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษ 
  ๒) ศึกษาหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาส และ 
ผู้มีความสามารถพิเศษ ทั้งในและต่างประเทศ 
  ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ   ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของ
สถานศึกษา  
    ๓.๑ พัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และด าเนินการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนา
หลักสูตรได้ 

๓.๒ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องในการจัดท าหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยม การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถ
พิเศษ 
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  ๔) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาใน 
ด้านการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
   ๕) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา การศึกษาพิเศษ  
ผู้ด้อยโอกาส และมีความสามารถพิเศษ  เช่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 
    ๒. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ๑) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมาตรฐาน 
การเรียนรู้ ทั้ง๘ กลุ่มสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๒) ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดท าระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษา
ด าเนินการ 

      ๒.๑ ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร 
                           ๒.๒ รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เก่ียวกับการบริหารจัดการ
หลักสูตร 
           ๓) พัฒนาครู  ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา 
  ๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
  ๕) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น โรงเรียน ๒ ภาษา 
โรงเรียนตามแนวพุทธ โรงเรียนกีฬา โรงเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอัจฉริยะ    
  ๖) ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น Home School การศึกษาที่จัด 
ในสถานประกอบการ ฯลฯ เป็นต้น 
  ๗) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๘) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการ
วิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศภายใน 
  ๙) ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
สถานศกึษา และน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา  

      ๒.ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล พัฒนาครูผู้สอนในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะและคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ใน
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่าง ๆ โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตลอดทั้งงานหรือโครงการที่เก่ียวข้อง 
        ๓. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตามสถานศึกษาในสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ ได้แก่ 
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม โรงเรียนสวรรค์
อนันต์วิทยา๒ โรงเรียนเมืองเชลียง โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา โรงเรียนเมืองด้งวิทยา โรงเรียนท่าชัยวิทยา  
และโรงเรียนศรีนคร ในด้านการประสานงาน ความร่วมมือ การท างานร่วมกัน และการมีส่วนร่วม 
 ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและการปฏิบัติงานของสถานศึกษาครอบคลุม ๔ ภาระงาน ได้แก่ การ
บริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป 
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    ๔. รับผิดชอบโครงการพิเศษ ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน,กระทรวงศึกษาธิการ,หน่วยงานอ่ืน เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
รวมถึงเป็นฐานข้อมูลใน การปฏิบัติงานหรือพัฒนางานในปีต่อไปในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย 
         ๑)  โครงการเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ 
(Learning Loss Recovery) ให้กับผู้เรียน  
        ๒)  โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning 
        ๓)  โครงการการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 
       ๕. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กระบวนการเรียนรู้  เสนอผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เมื่อเสร็จสิ้นงาน/โครงการ และสิ้นปีงบประมาณ 
                 ๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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             นายอิศราวุฒ  ส้มซ่า ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ     

ปฏิบัติงานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาหัวหน้ากลุ่มงานวัด
และประเมินผลการศึกษา มีหน้าที่และรับผิดชอบปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมพัฒนา สถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยทุกโรงเรียนให้มีระบบการวัดและประเมินผลในสถานศึกษาอย่างมี
คุณภาพ มีหน้าที่ดังนี้ 

๑.ปฏิบัติงานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
รับผิดชอบกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา มีภาระงาน ดังนี้ 

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 การศึกษา

นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
๒. งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 

๑) รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา 
๒) ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดท าแล้ว คัดเลือกให้ 

เหมาะสมกับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
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๓) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ 

ครอบคลุมด้านต่อไปนี้ 
๓.๑ เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 
๓.๒ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๓.๓ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
๓.๔ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๓.๕ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ 

การเขียนสื่อความ 
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 กลุ่มสาระของ

หลักสูตรการศึกษาชั้นพื้นฐาน 
๓) ก าหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามที่

กระทรวงศึกษาธิการและสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติก าหนด 
๔) ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
๕) ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถ ให้กับ

นักเรียน 
๖) พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา 
๗) จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๒. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้  
การวัดและประเมินผล พัฒนาครูผู้สอนในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะและคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ใน
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่าง ๆ โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตลอดทั้งงานหรือ
โครงการที่เกี่ยวข้อง 
        ๓. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตามสถานศึกษา ในสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ ได้แก่ 
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม โรงเรียนสวรรค์
อนันต์วิทยา๒ โรงเรียนเมืองเชลียง โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา โรงเรียนเมืองด้งวิทยา โรงเรียนท่าชัยวิทยา  
และโรงเรียนศรีนคร ในด้านการประสานงาน ความร่วมมือ การท างานร่วมกัน และการมีส่วนร่วม 
ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและการปฏิบัติงานของสถานศึกษาครอบคลุม ๔ ภาระงาน ได้แก่ 
การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป 
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          ๔. รับผิดชอบโครงการพิเศษ ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,
กระทรวงศึกษาธิการ,หน่วยงานอ่ืน เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึงเป็น
ฐานข้อมูลใน การปฏิบัติงานหรือพัฒนางานในปีต่อไปในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย  

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

       ๕) โปรแกรมบริหารการศึกษา SGS  
        ๕. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา เสนอ
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เมื่อเสร็จสิ้นงาน/โครงการ และสิ้นปีงบประมาณ 
                  ๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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                        นางสาวรัชดาภรณ์  พันธ์เรือง   ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือส่งเสริม
พัฒนา สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยทุกโรงเรียนให้มีนิเทศติดตามและ
ประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษาของในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีหน้าที่ดังนี้ 

๑.ปฏิบัติงานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
              รับผิดชอบงานหลักกลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
มีภาระงาน ดังนี้ 

๑.งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
   ๑) รวบรวม จัดท า ระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
  ๒) ศึกษาสภาพปัญหา  ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  ๓) จัดท าแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

    ๔) ด าเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ โครงการเป็นฐาน ดังนี้ 
     ๔.๑ การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ายบรหิารเป็น 
หลักในการนิเทศภายใน ส่งเสริมครูเป็นผู้สร้างกัลยาณมิตร นิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศ 
ครูต้นแบบ ครูแกนน า ผู้ปกครอง ชุมชน และภูมิปัญญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก รวมทั้งส่งเสริมการนิเทศ
ที่มีการรวมพลังจากทุกฝ่าย 
            ๔.๒ การนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขต และโรงเรียนเป็นฐาน 
  ๕) จัดท าสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ที่ประสบผลส าเร็จ 
     ๒. งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
สถานศึกษา 
  ๑) จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
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   ๒) ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าเกณฑ์  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  ในการบริหารและ 
การจัดการศกึษา 
   ๓) ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
  ๔) สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดท ารายงานเผยแพร่ 
              รับผิดชอบงานกลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
มีภาระงาน ดังนี้ 
     ๓.งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
            ๑) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและ 
การจัดการศึกษา 
            ๒) ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
   ๓) สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ 
การบริหารและการจัดการศึกษา 

    ๒.ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล พัฒนาครูผู้สอนในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะและคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่าง ๆ โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตลอดทั้งงานหรือ
โครงการ ที่เก่ียวข้อง 
      ๓. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตามสถานศึกษาในสหวิทยาเขตพระแม่ย่า ได้แก่ โรงเรียน 
อุดมดรุณีโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา,โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์,โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์,โรงเรียน
บ้านไร่พิทยาคม โรงเรียนวังทองวิทยา,โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม,โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ และโรงเรียน 
ชัยมงคลพิทยา ในด้านการประสานงาน ความร่วมมือ การท างานร่วมกัน และการมีส่วนร่วม  
ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา และการปฏิบัติงานของสถานศึกษาครอบคลุม ๔ ภาระงาน ได้แก่ 
การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป 

   ๔. รับผิดชอบโครงการพิเศษ ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,
กระทรวงศึกษาธิการ,หน่วยงานอ่ืน เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึงเป็น
ฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานในปีต่อไปในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย 
           ๑)  โครงการสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
   ๒)  โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA 

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

  ๕. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและ 
การจัดการศึกษา เสนอผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เมื่อเสร็จสิ้นงาน/โครงการ และสิ้นปีงบประมาณ 
            ๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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                          นายจิโรจน์  สุพัฒน์  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
          ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือส่งเสริม
พัฒนา สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยทุกโรงเรียนให้มีนิเทศติดตามและ
ประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษาของในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีหน้าที่ดังนี้ 

๑.ปฏิบัติงานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
              รับผิดชอบงานกลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
มีภาระงาน ดังนี้ 
   ๑. งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษา หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องและชุมชน 
   ๑) ประสานการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
  ๒) จัดท าแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 
   ๓) ด าเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบ 
ต่าง ๆที่หลากหลาย 
  ๔) จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนน า  ครูต้นแบบ  ครูแห่งชาติ  เป็นต้น 
  ๕)จัดท าสรุปรายงาน และเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบเครือข่าย 
การนิเทศ 
     ๒.งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
            ๑) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัด
การศึกษา 
            ๒) ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 



 

      คู่มือปฏิบัติงานกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.สุโขทัย 
 

   ๓) สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหาร
และการจัด 
 ๒.ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล พัฒนาครูผู้สอนในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะและคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่าง ๆ โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ตลอดทั้งงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง 
  ๓. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตามสถานศึกษาในสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ ได้แก่ โรงเรียน
สวรรค์อนันต์วิทยา โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม โรงเรียนสวรรค์อนันต์
วิทยา๒ โรงเรียนเมืองเชลียง โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา โรงเรียนเมืองด้งวิทยา โรงเรียนท่าชัยวิทยา และ
โรงเรียนศรีนคร ในด้านการประสานงาน ความร่วมมือ การท างานร่วมกัน และการมีส่วนร่วม 
ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและการปฏิบัติงานของสถานศึกษาครอบคลุม ๔ ภาระงาน ได้แก่ 
การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป 

 ๔. รับผิดชอบโครงการพิเศษ ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,
กระทรวงศึกษาธิการ,หน่วยงานอ่ืน เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึงเป็น
ฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานในปีต่อไปในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย 
           ๑)  โครงการโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๒)  งานการจัดการเรียนรวม 
   ๓)  งานประสาน  พัฒนา ส่งเสริม รักการอ่าน  
   ๔)  โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในสังกัด 

๕. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและ 
การจัดการศึกษา เสนอผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เมื่อเสร็จสิ้นงาน/โครงการ และสิ้นปีงบประมาณ 
            ๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย   

 


