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ค าน า 
 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาขึ้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 2 เห็นความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในพัฒนาระบบการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม  จึงได้
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางหลักในการ
ปฏิบัติราชการ ตามบทบาท อ านาจหน้าที่ของกลุ่มงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ รวมทั้งสามารถน าไปใช้เพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความครอบคลุม ถูกต้อง และชัดเจน 
 คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจประจ า
กลุ่มงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีหน้าที่ส าคัญ 8 ประการ ซึ่งเกี่ยวกับงานธุรการ งานพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ งานวัดและประเมินผลการศึกษา งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา และภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายจากนโยบาย ภารกิจงานที่ได้รับ
มอบหมายตามจุดเน้นส านักงาน/จุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
รวมทั้งร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง จากการวิเคราะห์ บทบาท อ านาจ หน้าที่ ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้เกิดเป็นภาระงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ขอขอบคุณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่จัดท าคู่มือปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ขอขอบคุณกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดท าเอกสารเล่มนี้ ให้
สมบูรณ์สามารถน าไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
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การปฏิบัติงาน 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 

แนวคิด 
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครสวรรค์ เขต 2 เป็นกลุ่มงานด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหาร
และการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน  ส่งผลให้ 
ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา และ

สถานศึกษา 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและจัด

กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา-

ชาติ 
 4. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ 
 5. เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 
 6. เพ่ือส่งเสริม การศึกษา วิจัย และพัฒนาให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพได้

มาตรฐาน 
 

ขอบข่ายภารกิจ 
 1.  งานธุรการ 
 2.  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

  2.1 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
  2.2 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2.3 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 3.  กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 

  3.1 งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
  3.2 งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
  3.3 งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
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  3.4 งานทดสอบทางการศึกษา 
 4. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

  4.1 งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  4.2 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ทางการศึกษา 
 5. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

  5.1 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  5.2 งานส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน 
  5.3 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัด 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
  5.4 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

 6. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  6.1 งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  6.2 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  6.3 งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  6.4 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 7. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
  7.1 งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
  7.2 งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
  7.3 งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
 8.  กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
  8.1  งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 
  8.2  งานส่งเสริมและสนับสนุนความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการศึกษา ส าหรับนักเรียน

ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  
  8.3  งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา ส าหรับนักเรียนที่มี 

ความบกพร่องทางการเรียนรู้   
  8.4.  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ที่จัดการศึกษา ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ เช่น ศูนย์การศึกษาพิเศษ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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กรอบแนวทางการปฏิบัติงานตามขอบข่ายภารกิจ 
 1.  งานธุรการ 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
   1. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่ม 

ให้สามารถด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2. ศึกษา วิเคราะห์ สภาพของกลุ่ม และออกแบบ ระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม และ 

สอดคล้องกับ ระบบงานสารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   3. ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม 
   4. ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในส านักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการ 

ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานของกลุ่ม 
   5. ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่ม ให้ครู 

บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ 
   6. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของกลุ่ม 
  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานเป็นระบบ สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   2. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 
   3. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
   4. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 

2529 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   5. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการข่าวราชการ พ.ศ. 2525 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 2. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
  2.1 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
   1. ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
   2. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ทั้งในและต่างประเทศ 
   3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย 

ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา โดย 
  3.1 พัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาปฐมวัย 

และด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาหลักสูตรได้ 
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  3.2 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องในการจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

   4. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
   5. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่จัดการศึกษาปฐมวัย เช่น องค์กรปกครอง          

ส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 
  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   นักเรียนก่อนวัยเรียนได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง ในสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้

โดยครูและผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีความรู้ ความเข้าใจและมีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมายและมีความทันสมัยอยู่เสมอ 

  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

  2.2 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
   1.  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการ

เรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   2.  ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดท าระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษา

ด าเนินการดังนี้ 
  2.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร 
  2.2 รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ

หลักสูตร 
   3.  พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตร

สถานศึกษา 
   4.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
   5.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น โรงเรียน 2 ภาษา 

โรงเรียนตามแนวพุทธ โรงเรียนกีฬา โรงเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอัจฉริยะ 
   6.  ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น Home School การศึกษาที่

จัดในสถานประกอบการ ฯลฯ เป็นต้น 
   7.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูป

กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   8.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการ

วิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศภายใน 



5 
 

 
 
 
 
 

   9.  ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
สถานศึกษา และน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา 

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   นักเรียนวัยเรียนทุกคนที่อยู่ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้รับการจัดการเรียนรู้โดยครูและ 

ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้ ความเข้าใจการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ และมีความสามารถ
ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   1.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   2.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 

  2.3 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
   1.  ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
   2.  ด าเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
   3.  สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวน 

การเรียนรู้ของครู ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง 
   4.  เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนา 

กระบวนการเรียนรู้ 
   5. น าผลการวิจัยไปก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวน            

การเรียนรู้ 
  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   สถานศึกษามีผลการศึกษา วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

  กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 3. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
  3.1 งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
   1. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผล 

การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
   2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลใน 

สถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
   3. ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ วธิีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผล 

ในสถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
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   4. จัดท าคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอก 
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   1. ครูและผู้เก่ียวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียน 

ทั้งการวัดผลการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
   2. การวัดผลและประเมินผลสอดคล้องตามแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ 

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และตามสาระการเรียนรู้ของ 
หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

   3. ครูและผู้ที่เก่ียวข้องใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล และน าผลการวัด 
และประเมินผลไปพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 

  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

  3.2 งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
   1. รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา 
   2. ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดทาแล้ว คัดเลือกให้ 

เหมาะสมกับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
   3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ 

ครอบคลุมด้านต่อไปนี้ 
  3.1 เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
  3.2 เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  3.3 เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
  3.4 เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  3.5 เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และ     

การเขียนสื่อความ 
   4. บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 
  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   มีคลังเครื่องมือวัดและประเมินผลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการ

ของสถานศึกษา 
  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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  3.3 งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
   1. ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
   2. ด าเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
   3. จัดท ารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
   4. เผยแพร่ผล การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   สถานศึกษามีการวัดผลและประเมินผลการศึกษาที่ถูกต้อง และมีคุณภาพ 
  กฎหมาย ระเบียบ และ เอกสาร ที่เกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

  3.4 งานทดสอบทางการศึกษา 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
   1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
   2. วางแผนการทดสอบทางการศึกษา ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 
ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   3. ก าหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามที่กระทรวง 
ศึกษาธิการและสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติก าหนด 
   4. ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
   5. ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถ 
ให้กับนักเรียน 
   6. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา 
   7. จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   มีคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา และมี 
ข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน 
  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
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 4. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

  4.1 งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
   1. ศึกษา ความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   2. ด าเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพ่ือ 

สนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา 
   3. ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม 

และเทคโนโลยี 
   4. นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

เพ่ือน าผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
   5. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   สถานศึกษามีสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการ 

สอนอย่างคุ้มค่า 
  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

  4.2 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี            
ทางการศึกษา 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
   1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ทาง 

การศึกษา 
   2. วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ 

ความต้องการของสถานศึกษา 
   3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาที่ด าเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย น าไปใช้และเผยแพร่สื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง ได้ศึกษาและนาผลการวิเคราะห์วิจัย

ไปใช้ในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น 
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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 5.  กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  5.1 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
   1. รวบรวม จัดท า ระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัด 

กระบวนการเรียนรู้ 
   2. ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
   3. จัดท าแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
   4. ด าเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ โครงการเป็นฐาน ดังนี้ 

  4.1 การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ายบริหารเป็นหลักในการนิเทศ 
ภายใน ส่งเสริมครูเป็นผู้สร้างกัลยาณมิตร นิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศครูต้นแบบ ครูแกนน า 
ผู้ปกครอง ชุมชน และภูมิปัญญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก รวมทั้งส่งเสริมการนิเทศที่มีการรวมพลังจาก    
ทุกฝ่าย 

  4.2 การนิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน เช่น โครงการน าร่อง (Pilot Study) 
โครงการร่วมพัฒนา (Joint Project) เป็นต้น 

   5. จัดท าสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ที่ประสบผลส าเร็จ 

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  สถานศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

  5.2 งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
   1. ประสานการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่ 

การศึกษา 
   2. จัดท าแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 

สถานศึกษา 
   3. ด าเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 

ในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย 
  3.1 พัฒนาห้องเรียน หรือสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
  3.2 จัดตั้งและด าเนินการในรูปแบบของเครือข่ายชุมชน 
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  3.3 จัดเวทีวิชาการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  3.4 จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนน า ครูต้นแบบ ครูแห่งชาติ เป็นต้น 

   4. จัดท าสรุปรายงาน และเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบ 
เครือข่ายการนิเทศ 

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   1. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาจากองค์กรเครือข่ายอย่างเป็นระบบ 
   2. หน่วยงาน ชุมชน องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

  5.3 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
   1. จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศ ติดตามการบริหาร และการจัด 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
   2. ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าเกณฑ์ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จในการบริหาร และการจัด 

การศึกษา 
   3. ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหาร  และการจัด 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
   4. สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล และจัดท ารายงานเผยแพร่ 

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา น าผลการรายงานไปใช้ในการพัฒนา 
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 
  5.4 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
   1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัด
การศึกษา 
   2. ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
    2.1 การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
    2.2 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
    2.3 การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 
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   3. สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ 
การบริหารและการจัดการศึกษา 
  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบการ
บริหารและการจัดการศึกษา และน าผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 6. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  6.1 งาน ส่งเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
   1. ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจน 

กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
   2. ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐาน 

การศึกษา แล้วน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

   3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน 

   4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา ให้ 
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน /ท้องถิ่น รวมทั้งการก าหนดตัวบ่งชี้และ 
เกณฑ์ในการแปลผลและตัดสินการผ่านมาตรฐานพร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง 
สถานศึกษาด้วยกัน 

   5. ร่วมก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา และระดับสถานศึกษา 

   6. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมี 
หลักการและแนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา 

   7. นิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   สถานศึกษามีความสามารถในการจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้

อย่างมีคุณภาพ 
  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องระบบ หลักเกณฑ์ วิธกีารประกันคุณภาพ 

ภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2553 
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  6.2 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
   1. จัดท าระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   2. นิเทศ สถานศึกษา เพ่ือให้สามารถด าเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ 

ภายในสถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง 
   3. ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือหาจุดพัฒนาและน ามาเป็น 

แนวทางในการปรับปรุงสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
   4. จัดตั้งคณะท างานเพ่ือรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาท่ียังไม่ได้มาตรฐาน

ตามเกณฑ์อย่างเป็นระบบ 
   5. จัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ผล

ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือก าหนดนโยบายในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   6. จัดท าระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   7. จัดท าเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 

จากคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   8. นิเทศ ติดตาม ก ากับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   สถานศึกษาทุกแห่งในเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ทั้งโดยวิธีการประเมินตนเอง และจากคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา พ.ศ. 2553 
  6.3 งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
   1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดท ารายงาน 

การประเมินตนเองของสถานศึกษา 
   2. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ 

สถานศึกษา 
   3. ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพ่ือเสนอ 

รายชื่อสถานศึกษาต่อส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
   4. ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อ 

ถึงก าหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
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   5. ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน 

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
   2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องระบบหลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา พ.ศ. 2553 
  6.4 งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
   1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 

สถานศึกษาของแต่ละหน่วยงาน 
   2. ส่งเสริม สนับสนุนและหรือร่วมกับสถานศึกษาด าเนินการวิจัยมาตรฐานและ 

การประกันคุณภาพการศึกษา 
   3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 

การศึกษามาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   4. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ 

สถานศึกษา 
   5. นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและ

น าผลมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   สถานศึกษาทุกแห่งน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาใช้ในการ 

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   1 . พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องระบบหลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา พ.ศ. 2553 
   3. มาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2561 
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 7. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
  7.1 งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
   1. ด าเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และ 

บริหารงานทั่วไป ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   2. รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล 

ด้านบริหารงานงบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป ในระบบฐานข้อมูล 
   3. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
   4. เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและ Internet 
   5. รายงานผลการวิเคราะห์ ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 

และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   1. ข้อมูลพื้นฐานด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และบริหารงานทั่วไป 

เป็นปัจจุบันและมีสภาพพร้อมใช้งาน 
   2. เขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

  7.2 งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
   1. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาใน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   2. จัดท าแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
   3. เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ 

การศึกษา 
   4. ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

เพ่ือด าเนินการตามแผน 
  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2542 
   2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
 



15 
 

 
 
 
 
 

   3. กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การด าเนินงานของ 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2546 
 7.3 งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  1. รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

การบริหารและการจัดการศึกษา 
  2. จัดท าสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อ 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูล 

การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 
  2. ส านักงานเขตพ้ืนที่ใช้ประโยชน์จากการรายงานผลเพ่ือวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
  2. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ(ฉบับที่ 2)         

พ.ศ. 2539 
 8.  กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

   1.  ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี
ความสามารถพิเศษ 

   2. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

   3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาพิเศษ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา ดังนี้ 

  3.1 พัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาพิเศษ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาหลักสูตรได้ 

  3.2 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องในการจัดท าหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 

   4. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษผู้ด้อยโอกาส และผู้มี
ความสามารถพิเศษและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้านการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

   5. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่จัดการศึกษาพิเศษผู้ด้อยโอกาส และมี
ความสามารถพิเศษ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์การศึกษาพิเศษ เป็นต้น 
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  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   นักเรียนผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ

ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง ในสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้โดยครูและผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีความรู้ 
ความเข้าใจและมีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและมีความทันสมัย 

  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   1.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   2.  กฎกระทรวง หลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ 
บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พุทธศักราช 2545 
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การมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานรายบุคคล 
 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 

ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพสูงสุด อาศัยอ านาจตามมาตรา 37 และมาตรา 75   
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2556 จึงขอมอบหมายงานให้
ข้าราชการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงาน       
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ดังต่อไปนี้  
 

1. นางจิตติมา พงษ์ไพบูลย์ ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่ควบคุม 
ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงานและกลั่นกรองงานของศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที ่ดังนี้ 
  1.1 บริหารงานกลุ่มนิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
   1.2 วางแผนควบคุมก ากับ  ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในกลุ่ม 
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
   1.3 งานนิเทศ ติดตาม ก ากับ ดูแล ให้ข้อเสนอแนะและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาตรวจสอบกลั่นกรองงานก่อนน าเสนอ 
รองผู้อ านวยการและผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต  2  
ตามล าดับ 
  1.4 งานประสานงานกับหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนใน
ฐานะ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ตรวจสอบการด าเนินงานและ
นิเทศงานของศึกษานิเทศก์ ให้เป็นไปด้วย ความถูกต้องเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

  1.5 ส่งเสริมประสานงานและให้ความช่วยเหลือ การด าเนินงานของกลุ่มงานภายใน       
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ให้ส าเร็จและเกิดประสิทธิภาพ 

  1.6 ส่งเสริมสนับสนุน การศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย  เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารจัดการศึกษา  

  1.7 ปฏิบัติงานในต าแหน่งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

  1.7.1 งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
     1.7.2 งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
   1.7.3 งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

  1.7.4 ด าเนินการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและการนิเทศตามแนวทางของ
คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

  1.7.5 รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลจากการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และการนิเทศ 
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  1.7.6 จัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศ เสนอต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
   1.7.7 เผยแพร่รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษา  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  1.8 งานพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรม 
การเรียนการสอนปฐมวัย 

  1.9 งานส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ 8 กลุ่มงาน 
ได้แก่ งานพัฒนาหลักสูตรฯ งานวัดและประเมินผลฯ งานประกันคุณภาพการศึกษา งานนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลฯ งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม งานเลขานุการ งานการศึกษาพิเศษ และงานธุรการ ตลอดจน
การบริหารงาน/โครงการต่าง ๆ ของสถานศึกษา 

  1.10 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
   1.10.1 วางแผนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอกของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และสถานศึกษา 
   1.10.2 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 

          1)  งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพ ภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
          2)  งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

   1.10.3 ส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ในเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษามีหน้าที่ดังนี้ 

  1)  ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจน
กฎเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
         2)  ศึกษา ค้นคว้าหลักการแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐาน
การศึกษาน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          3)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน 

  4)  ร่วมก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา และระดับสถานศึกษา 
    5)  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดสร้าง พัฒนาระบบประกันคุณภาพ ภายใน
สถานศึกษา โดยมีหลักการและแนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา 
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    6)  นิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
  1.11  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนา      
การนิเทศและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนทักษิณบูรพา จ านวน 10 แห่ง ได้แก่ 

   1.  วัดวังม้า                 
   2.  ไตรประชาสามัคคี  
   3.  วัดเกาะเปา   
   4.  บ้านวังส าราญ   
   5.  วัดบ้านวังดินดาด   
   6.  บ้านดอนพลอง  
   7.  บ้านวังยิ้มแย้ม  
   8.  วัดศรลัมพ์ราษฎร์ฯ  
   9.  วัดดงหนองหลวง  
    10. วัดหนองยาว 
  1.12 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  1.13 มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ดัง

รายชื่อต่อไปนี้ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มกรณีผู้อ านวยการกลุ่มไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้ ตามล าดับดังนี้ 
   1.  นางพิชนาวรรณ  ชังชั่ว    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
   2.  นางสาวกฤษณาพร  สายรอด   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
   3.  นายพินิจ  เชื้อแพ่ง     ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
 

2.  นางพิชนาวรรณ ชังช่ัว ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
 ปฏิบัติหน้าที่ 

1. หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  
2. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
3. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
4. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
5. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   

 มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
  1.  วางแผนควบคุม ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการใน 
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
  2.  ส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
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   2.1  ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และ
ประเมินผลการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
   2.2  ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและ
ประเมินผลในสถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
   2.3  ศึกษา วิเคราะห์  รูปแบบ  วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและ
ประเมินผลในสถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
   2.4  จัดท าคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  3.  ส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
   3.1  รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา 
   3.2  ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดท าแล้ว คัดเลือกให้ 
เหมาะสมกับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
   3.3  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ 
ครอบคลุมด้านต่อไปนี้ 
    3.3.1  เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
    3.3.2  เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    3.3.3  เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
    3.3.4  เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    3.3.5  เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ 
และการเขียนสื่อความ 
   3.4  บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 
  4.  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา 
   4.1  ศึกษา  วิเคราะห์  แนวทาง  ในการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผล
การศึกษา 
   4.2  ด าเนินการ  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
   4.3  จัดท ารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
   4.4  เผยแพร่ผล  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
  5.  ทดสอบทางการศึกษา  
   5.1  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เกี่ยวกับระบบ วิธีการ  เครื่องมือวัดและประเมินผล 
การศึกษา 
   5.2  วางแผนการทดสอบทางการศึกษา  ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม
สาระ ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   5.3  ก าหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามที่กระทรวง 
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ศึกษาธิการ และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติก าหนด (O-NET) 
   5.4 ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
   5.5  ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถ 
ให้กับนักเรียน 
   5.6  พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา 
   5.7  จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

  1.  ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
   1.1  ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
   1.2  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ทั้งในและต่างประเทศ 
   1.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา โดย 
    1.3.1  พัฒนาครู  ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาปฐมวัย 
และด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาหลักสูตรได้ 
    1.3.2  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
   1.4  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และให้
ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้านการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
   1.5  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น  ที่จัดการศึกษาปฐมวัย  เช่น  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 
  2.  ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   2.1  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐาน
การเรียนรู้ทั้ง  8 กลุ่มสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   2.2  ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดท าระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษา
ด าเนินการดังนี้ 
    2.2.1  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
หลักสูตร 
    2.2.2  รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหาร 
จัดการหลักสูตร  
   2.3  พัฒนาครู  ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา 
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   2.4  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยการ 
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
   2.5  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   2.6  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูล
จาก การวิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศภายใน 
   2.7  ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
สถานศึกษา และน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา 
  3.  ศึกษา ค้นคว้า  วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
   3.1  ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
   3.2  ด าเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
   3.3  สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ของครู ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง    
   3.4  เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ 
   3.5  น าผลการวิจัยไปก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และ
กระบวนการเรียนรู้ 
  กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  1.  ส่งเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   1.1  ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจน 
กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
   1.2  ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐาน
การศึกษา แล้วน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   1.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน 
 
   1.4  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา ให้ 
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน /ท้องถิ่น รวมทั้งการก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ในการแปลผลและตัดสินการผ่านมาตรฐานพร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา
ด้วยกัน 
   1.5  ร่วมก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา และระดับสถานศึกษา 
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   1.6  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยมี
หลักการและแนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา 
   1.7  นิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  2.  ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   2.1  จัดท าระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   2.2  นิเทศ  สถานศึกษา  เพื่อให้สามารถด าเนินการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง 
   2.3  ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือหาจุดพัฒนาและน ามาเป็น 
แนวทางในการปรับปรุงสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
   2.4  จัดตั้งคณะท างานเพ่ือรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ยังไม่ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์อย่างเป็นระบบ 
   2.5  จัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ 
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือก าหนดนโยบายในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
   2.6  จัดท าระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   2.7  จัดท าเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
จากคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   2.8  นิเทศ  ติดตาม ก ากับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
  3.  ส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
   3.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา 
   3.2  พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา 
   3.3  ประสานงานกับสถานศึกษาท่ีมีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพ่ือเสนอ 
รายชื่อสถานศึกษาต่อส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) 
   3.4  ประสานงานกบัส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) 
เมื่อถึงก าหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
   3.5  ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  4.  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
   4.1  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
สถานศึกษาของแต่ละหน่วยงาน 
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   4.2  ส่งเสริม สนับสนุนและหรือร่วมกับสถานศึกษาด าเนินการวิจัยมาตรฐานและ 
การประกันคุณภาพการศึกษา   
   4.3  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษามาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   4.4  รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  
   4.5  นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาและน าผลมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  1.  ส่งเสริม  พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   1.1  ศึกษา  ความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
   1.2  ด าเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงาน
เพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา 
   1.3  ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
   1.4  นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง 
การศึกษา เพ่ือน าผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
   1.5  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   1.6  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  2.  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   2.1  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
   2.2  วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานศึกษา 
   2.3  ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาที่ด าเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  พัฒนาสื่อ  
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์  วิจัย น าไปใช้ และ
เผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

  1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

2.  พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
3.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในสาระการ

เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
2.  พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และ

เทคโนโลยี   
3.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนในสาระวิชาการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี  
  งานอ่ืน ๆ  
  1.  งานตามนโยบาย ดังนี้ 
   1.1  งานสนับสนุนการสอบแข่งขันทางวิชาการทุกประเภท (วิชาการนานาชาติ ,
อัจฉริยะภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์,เพชรยอดมงกุฎ, เป็นต้น) 
   1.2  การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอน STEM.Ed 
    1.3  การสอบ PISA 
   1.4  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O – NET) 
   1.5  การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก (DLTV) 
    1.6  โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา: SchoolMIS 
  2.  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาการ
นิเทศและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนชุมตาบง จ านวน 9 แห่ง ได้แก่ 

   1. บ้านตลิ่งสูงสามัคคี    
   2. บ้านชุมม่วง     
   3. อนุบาลชุมตาบง     
   4. บ้านเขาจั๊กจั่น     
   5. บ้านหนองจิก    
   6. บ้านปางงู     
   7. บ้านปางสวรรค์     
     8. เขาหินกราวประชาสรรค์ 

    9. บ้านปางชัย 
  3.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

3. นางสาวกฤษณาพร สายรอด ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
 ปฏิบัติหน้าที่ 

1. หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา  
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2. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
3. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  
4. กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ  
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
6. สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  

 มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
  กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  1. ควบคุม ดูแล และก ากับการปฏิบัติงานของบุคลากร ในกลุ่มงานเลขานุการ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ให้ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.  พัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ 

   2.1  ด าเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ  
และบริหารงานทั่วไป ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

   2.2  รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคลด้าน
บริหารงานงบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป ในระบบฐานข้อมูล 
   2.3  ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
   2.4  เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและ  Internet 
   2.5  รายงานผลการวิเคราะห์  ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  3.  วางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
   3.1  รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาในเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
   3.2  จัดท าแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
   3.3  เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา 
   3.4  ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาเพ่ือด าเนินการตามแผน 
  4.  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
   4.1  รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
   4.2  จัดท าสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
  กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
  1.  ส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
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   1.1  ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และ
ประเมินผลการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
   1.2  ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและ
ประเมินผลในสถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
   1.3  ศึกษา วิเคราะห์  รูปแบบ  วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและ
ประเมินผลในสถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
   1.4  จัดท าคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  2.  ส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
   2.1  รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา 
   2.2  ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดท าแล้ว คัดเลือกให้ 
เหมาะสมกับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
   2.3  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ 
ครอบคลุมด้านต่อไปนี้ 
    2.3.1  เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
    2.3.2  เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    2.3.3  เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
    2.3.4  เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    2.3.5  เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ 
และการเขียนสื่อความ 
   2.4  บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 
  3.  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา 
   3.1  ศึกษา  วิเคราะห์  แนวทาง  ในการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผล
การศึกษา 
   3.2  ด าเนินการ  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
   3.3  จัดท ารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
   3.4  เผยแพร่ผล  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
  4.  ทดสอบทางการศึกษา 
   4.1  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เกี่ยวกับระบบ วิธีการ  เครื่องมือวัดและประเมินผล 
การศึกษา 
   4.2  วางแผนการทดสอบทางการศึกษา  ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม
สาระของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   4.3  ก าหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามที่กระทรวง 
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ศึกษาธิการ และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติก าหนด (NT) 
   4.4 ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
   4.5  ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถ 
ให้กับนักเรียน 
   4.6  พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา 
   4.7  จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
  1.  ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ม และทิศทางการจัดการศึกษา ส าหรับนักเรียนที่มี 
ความบกพร่องทางการเรียนรู้  
  2.  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทั้งใน                  
และต่างประเทศ 
  3.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษา ส าหรับนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา   โดย 
   3.1  พัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษา ส าหรับ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาหลักสูตรได้ 
   3.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าหลักสูตรการศึกษา ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
  4.  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา ส าหรับนักเรียนที่มี 
ความบกพร่องทางการเรียนรู้  และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้านการพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง 
  5.  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ที่จัดการศึกษา ส าหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ เช่น ศูนย์การศึกษาพิเศษ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
       1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
              2.  พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  3.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 1.  ศึกษา วิเคราะห์วิจัยการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 2.  พัฒนาบุคลากรและบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
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 3.  ส่งเสริมการจัดกจิกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

 
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  2.  พัฒนาบุคลากรและบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

 งานอ่ืน ๆ  
  1.  งานตามนโยบาย ดังนี้ 
   1.1  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   1.2  ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

  1.3  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

 2.  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาการ
นิเทศและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนแม่ปิงบรรพต จ านวน 12 แห่ง ได้แก่ 

   1. บ้านงิ้วแบ้              
   2. บ้านดงคู้     
   3. บ้านหนองเจ็ดหาบ    
   4. วัดโพธิ์ขวัญ    
   5. วัดธรรมรักขิตาราม     
   6. ไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)    
   7. วัดสังขสุทธาวาส     
   8. วัดบ้านวัง     
   9. วัดบ้านไผ่     
   10. วัดคลองสองหน่อ     
   11. วัดจันทร์ทอง 

  12. วัดตาสังใต้ 
  3. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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4.  นายพินิจ เชื้อแพ่ง ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
 ปฏิบัติหน้าที่ 

1. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
2. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
4. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา     
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา  

 มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  1.  วางแผนควบคุม ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการใน 
งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
  2.  ส่งเสริม  พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   2.1  ศึกษา  ความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
   2.2  ด าเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงาน
เพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา 
   2.3  ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
   2.4  นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง 
การศึกษา เพ่ือน าผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
   2.5  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   2.6  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  3.  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   3.1  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
   3.2  วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานศึกษา 
   3.3  ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาที่ด าเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  พัฒนาสื่อ  
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์  วิจัย น าไปใช้ และ
เผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  1.  ส่งเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   1.1  ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจน 
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กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
   1.2  ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐาน
การศึกษา แล้วน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
   1.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน 
   1.4  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา ให้ 
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน /ท้องถิ่น รวมทั้งการก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ในการแปลผลและตัดสินการผ่านมาตรฐานพร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา
ด้วยกัน 
   1.5  ร่วมก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา และระดับสถานศึกษา 
   1.6  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยมี
หลักการและแนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา 
   1.7  นิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

  1.  ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
   1.1  ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
   1.2  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ทั้งในและต่างประเทศ 
   1.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา โดย 
    1.3.1  พัฒนาครู  ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาปฐมวัย 
และด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาหลักสูตรได้ 
    1.3.2  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
   1.4  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และให้
ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้านการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
   1.5  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น  ที่จัดการศึกษาปฐมวัย  เช่น  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 
  2.  ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   2.1  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐาน
การเรียนรู้ทั้ง  8 กลุ่มสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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   2.2  ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดท าระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษา
ด าเนินการดังนี้ 
    2.2.1  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
หลักสูตร 
    2.2.2  รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหาร 
จัดการหลักสูตร  
   2.3  พัฒนาครู  ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา 
   2.4  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมี 
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
   2.5  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   2.6  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูล
จาก การวิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศภายใน 
   2.7  ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
สถานศึกษา และน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา 
  3.  ศึกษา ค้นคว้า  วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
   3.1  ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
   3.2  ด าเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
   3.3  สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ของครู ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง    
   3.4  เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ 
   3.5  น าผลการวิจัยไปก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และ
กระบวนการเรียนรู้ 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  2.  พัฒนาบุคลากรและบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  3.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
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                1.  ศึกษา วิเคราะห์วิจัยการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในสาระ     
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  2.  พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ      
พลศึกษา                
            3.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนในสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ        
พลศึกษา 
  งานอ่ืน ๆ  
  1.  งานตามนโยบาย  ดังนี้ 
   1.1  โรงเรียนคุณธรรม 
   1.2  โรงเรียนวิถีพุทธ 
   1.3  โรงเรียนในฝัน 

  2.  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาการ
นิเทศและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนแม่เล่ย์ จ านวน 12 แห่ง ได้แก่ 

   1. บ้านปางสุด 
   2. บ้านใหม่ศรีนคร     
   3. บ้านปางขนุน    
   4. สามัคคีธรรมราษฎร์บ ารุง    
   5. บ้านยุบใหญ่     
   6. บ้านยอดห้วยแก้ว     
   7. บ้านยอดห้วยแก้ว สาขาปางข้าวสาร     
   8. บ้านคลองไทร     
   9. บ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา    
   10. บ้านหินดาด     
   11. อนุบาลแม่วงก(์บ้านมฤคทายวัน)     

    12. บ้านหนองไม้ 
  3.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
5.  นางสาวมุจรินทร์ นวะมะวัฒน์ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   
 ปฏิบัติหน้าที่ 

1. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา   
2. หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3. กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา    
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
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   1.  วางแผนควบคุม ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในกลุ่ม
งานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
  2.  ส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
   2.1  ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจน 
กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 2.2  ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐาน
การศึกษา แล้วน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 2.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน 

 2.4  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา ให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน/ท้องถิ่น รวมทั้งการก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ในการแปลผลและตัดสินการผ่านมาตรฐานพร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา
ด้วยกัน 

 2.5  ร่วมก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา และระดับสถานศึกษา 

 2.6  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยมี
หลักการและแนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา 
   2.7  นิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  3.  งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   3.1  จัดท าระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    3.2  นิเทศ  สถานศึกษา  เพื่อให้สามารถด าเนินการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง 
   3.3  ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือหาจุดพัฒนาและน ามาเป็น
แนวทางในการปรับปรุงสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
   3.4  จัดตั้งคณะท างานเพ่ือรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ยังไม่ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์อย่างเป็นระบบ 
   3.5  จัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ผล
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือก าหนดนโยบายในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
   3.6  จัดท าระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   3.7  จัดท าเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
จากคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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   3.8  นิเทศ  ติดตาม ก ากับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
  4.  งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
   4.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา 
   4.2  พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา 
   4.3  ประสานงานกับสถานศึกษาท่ีมีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพ่ือเสนอ
รายชื่อสถานศึกษาต่อส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) 
   4.4  ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) 
เมื่อถึงก าหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
   4.5  ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  5.  งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
   5.1  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก
สถานศึกษาของแต่ละหน่วยงาน 
   5.2  ส่งเสริม สนับสนุนและหรือร่วมกับสถานศึกษาด าเนินการวิจัยมาตรฐานและ 
การประกันคุณภาพการศึกษา   
   5.3  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษามาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   5.4  รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  
   5.5  นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
สถานศึกษาและน าผลมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  1.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
   1.1  รวบรวม จัดท า ระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาระบบการนิเทศ และการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ 
   1.2  ศึกษาสภาพปัญหา  ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
   1.3  จัดท าแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
   1.4  ด าเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ โครงการเป็นฐาน ดังนี้ 
    1.4.1  การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ายบริหารเป็นหลักในการ
นิเทศภายใน ส่งเสริมครูเป็นผู้สร้างกัลยาณมิตร นิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศ ครูต้นแบบ ครู
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แกนน า ผู้ปกครอง ชุมชน และภูมิปัญญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก รวมทั้งส่งเสริมการนิเทศท่ีมีการรวม
พลังจากทุกฝ่าย 
    1.4.2  การนิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน เช่น โครงการน าร่อง (Pilot Study) 
โครงการร่วมพัฒนา (Joint Project) เป็นต้น 
   1.5  จัดท าสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการนิเทศ และการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ประสบผลส าเร็จ 
  2.  ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน 
   2.1  ประสานการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
 
   2.2  จัดท าแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 
สถานศึกษา 
   2.3  ด าเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศใน
รูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย 
    2.3.1  พัฒนาห้องเรียน หรือสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
    2.3.2  จัดตั้งและด าเนินการในรูปแบบของเครือข่ายชุมชน 
    2.3.3  จัดเวทีวิชาการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
    2.3.4  จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนน า  ครูต้นแบบ  ครูแห่งชาติ  เป็นต้น 
   2.4  จัดท าสรุปรายงาน และเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบ
เครือข่ายการนิเทศ 
  3.  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของสถานศึกษา 
   3.1  จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและ 
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
   3.2  ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าเกณฑ์  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  ในการบริหารและ 
การจัดการศึกษา 
   3.3  ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
   3.4  สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดท ารายงานเผยแพร่ 
  4.  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
   4.1  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัด
การศึกษา 
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   4.2  ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
    4.2.1  การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
    4.2.2  การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
    4.2.3  การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 
   4.3  สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ 
การบริหารและการจัดการศึกษา 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว) 
  1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในกลุ่ม
สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  2.  พัฒนาบุคลากรและบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาในกลุ่มสาระกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
  3.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนในกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  2.  พัฒนาบุคลากรและบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  3.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
  4.  รับผิดชอบสาระประวัติศาสตร์ 
 

  งานอ่ืน ๆ  
  1.  งานตามนโยบาย  ดังนี้ 
   1.1  กิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่/โรงเรียนปลอดขยะ  
   1.2  กิจกรรมสหกรณ์ 
  2.  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาการ
นิเทศและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนวังซ่านพัฒนา จ านวน 9 แห่ง ได้แก่ 

   1. บ้านตะเคียนงาม                 
   2. บ้านคลองส าราญ   
   3. บ้านวังซ่าน     
   4. บ้านคลองม่วง     
   5. บ้านเปราะ     
   6. บ้านตะแบกงาม      
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   7. บ้านตะแบกงาม สาขาธารมะยม     
   8. บ้านตะกรุด     

   9. วัดศรีกัลยานุสรณ์ 
  3.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
6.  นางวาณี ฝนทั่ง ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
 ปฏิบัติหน้าที่ 

1. หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 
2. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
3. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
4. กลุ่มงานงานวัดและประเมินผลการศึกษา  
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 

 1. ควบคุม ดูแล และก ากับการปฏิบัติงานของบุคลากร ในกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ  
ให้ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
       2.  ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ม และทิศทางการจัดการศึกษา ส าหรับนักเรียนที่มี 
ความบกพร่องทางการเรียนรู้  
  3.  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทั้งใน                  
และต่างประเทศ 
  4.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษา ส าหรับนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา โดย 
   4.1  พัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษา ส าหรับ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาหลักสูตรได้ 
   4.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและ
หน่วยงาน ที่เก่ียวข้องในการจัดท าหลักสูตรการศึกษา ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
  5.  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา ส าหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้  และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้านการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
  6.  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ที่จัดการศึกษา ส าหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ เช่น ศูนย์การศึกษาพิเศษ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

  1.  พัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ 
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   1.1  ด าเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ  
และบริหารงานทั่วไป ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

   1.2  รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคลด้าน
บริหารงานงบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป ในระบบฐานข้อมูล 
   1.3  ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
   1.4  เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและ  Internet 
   1.5  รายงานผลการวิเคราะห์  ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  2.  วางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
   2.1  รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาในเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
   2.2  จัดท าแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
   2.3  เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา 
   2.4  ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาเพ่ือด าเนินการตามแผน 
  3.  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
   3.1  รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

   3.2  จัดท าสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
  กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
  1.  ส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
   1.1  ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และ
ประเมินผลการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
   1.2  ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและ
ประเมินผลในสถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
   1.3  ศึกษา วิเคราะห์  รูปแบบ  วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและ
ประเมินผลในสถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
   1.4  จัดท าคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  2.  ส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
   2.1  รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา 
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   2.2  ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดท าแล้ว คัดเลือกให้ 
เหมาะสมกับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
   2.3  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ 
ครอบคลุมด้านต่อไปนี้ 
    2.3.1  เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
    2.3.2  เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    2.3.3  เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
    2.3.4  เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    2.3.5  เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ 
และการเขียนสื่อความ 
   2.4  บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 
  3.  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา 
   3.1  ศึกษา  วิเคราะห์  แนวทาง  ในการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผล
การศึกษา 
   3.2  ด าเนินการ  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
   3.3  จัดท ารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
   3.4  เผยแพร่ผล  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
  4.  ทดสอบทางการศึกษา (การทดสอบการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) 
   4.1  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เกี่ยวกับระบบ วิธีการ  เครื่องมือวัดและประเมินผล 
การศึกษา 
   4.2  วางแผนการทดสอบทางการศึกษา  ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม
สาระของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   4.3  ก าหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามที่กระทรวง 
ศึกษาธิการ และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติก าหนด 
   4.4 ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
   4.5  ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถ 
ให้กับนักเรียน 
   4.6  พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา 
   4.7  จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
  1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ
ภาษาไทย 
  2.  พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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  3.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  4.  กิจกรรมการอ่านออกเขียนได้ 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

  1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

  2.  พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

              3.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

  งานอ่ืน ๆ  

  1.  งานตามนโยบาย คือ การอ่านออกเขียนได้  

  2.  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนา 

การนิเทศและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนแม่วงก์ – เขาชนกัน จ านวน 11 แห่ง 

ได้แก่ 

   1. บ้านวังน้ าขาว     

   2. บ้านตลุกข่อยน้ า     

   3. บ้านวังชุมพร     

   4. บ้านทุ่งรวงทอง     

   5. บ้านเนินใหม ่    

   6. บ้านคลองน้ าโจน     
   7. บ้านคลองน้ าโจน สาขาบ้านสระหลวง    
   8. บ้านเทพมงคลทอง     
   9. บ้านไร่ไทรทองฯ     
   10. บ้านลานตะแบก     

   11. บ้านเขาแม่กระทู้ 
  3.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ไดร้ับมอบหมาย 
7.  นายอุทัย ชังช่ัว ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
 ปฏิบัติหน้าที่ 

1. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
2. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
3. กลุ่มงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
4. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา  
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
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6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

  1. ควบคุม ดูแล และก ากับการปฏิบัติงานของบุคลากร ในกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

  2.  ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
   2.1  ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
   2.2  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ทั้งในและต่างประเทศ 
   2.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา โดย 
    2.3.1  พัฒนาครู  ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาปฐมวัย 
และด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาหลักสูตรได้ 
    2.3.2  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
   2.4  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และให้
ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้านการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
   2.5  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น  ที่จัดการศึกษาปฐมวัย  เช่น  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 
  3.  ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   3.1  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  และ
มาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง  8 กลุ่มสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   3.2  ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดท าระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษา
ด าเนินการดังนี้ 
    3.2.1  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
หลักสูตร 
    3.2.2  รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหาร 
จัดการหลักสูตร  
   3.3  พัฒนาครู  ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา 
   3.4  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมี 
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
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   3.5  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   3.6  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูล
จากการวิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศภายใน 
   3.7  ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
สถานศึกษา และน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา 
  4.  ศึกษา ค้นคว้า  วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
   4.1  ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
   4.2  ด าเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
   4.3  สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวน 
การเรียนรู้ของครู ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง    
   4.4  เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ 
   4.5  น าผลการวิจัยไปก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และ
กระบวนการเรียนรู้ 
  กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  1.  ส่งเสริม  พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   1.1  ศึกษา  ความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
   1.2  ด าเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงาน
เพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา 
   1.3  ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
   1.4  นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง 
การศึกษา เพ่ือน าผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
   1.5  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   1.6  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  2.  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   2.1  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
   2.2  วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานศึกษา 



44 
 

   2.3  ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาที่ด าเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  พัฒนาสื่อ  
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์  วิจัย น าไปใช้ และ
เผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
  1.  ส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
   1.1  ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และ
ประเมินผลการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
   1.2  ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและ
ประเมินผลในสถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
   1.3  ศึกษา วิเคราะห์  รูปแบบ  วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและ
ประเมินผลในสถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
   1.4  จัดท าคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  2.  ส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
   2.1  รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา 
   2.2  ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดท าแล้ว คัดเลือกให้ 
เหมาะสมกับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
   2.3  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ 
ครอบคลุมด้านต่อไปนี้ 
    2.3.1  เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
    2.3.2  เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    2.3.3  เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
    2.3.4  เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    2.3.5  เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ 
และการเขียนสื่อความ 
   2.4  บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 
  3.  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา 
   3.1  ศึกษา  วิเคราะห์  แนวทาง  ในการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผล
การศึกษา 
   3.2  ด าเนินการ  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
   3.3  จัดท ารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
   3.4  เผยแพร่ผล  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
  4.  ทดสอบทางการศึกษา (การสอบวิชาการนานาชาติ) 
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   4.1  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เกี่ยวกับระบบ วิธีการ  เครื่องมือวัดและประเมินผล 
การศึกษา 
   4.2  วางแผนการทดสอบทางการศึกษา  ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม
สาระของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   4.3  ก าหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามที่กระทรวง 
ศึกษาธิการ และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติก าหนด 
   4.4 ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
   4.5  ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถ 
ให้กับนักเรียน 
   4.6  พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา 
   4.7  จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

  1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในสาระ 
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

  2.  พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และ
เทคโนโลยี 

3.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนในสาระวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

  1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

2.  พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
3.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนใน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 
   2.  พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 
  3.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 
  งานอ่ืน ๆ  
  1.  งานตามนโยบาย ดังนี้ 
   1.1  การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
    1.2  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล “1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” 
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    1.3  โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
     1.4  โครงการติดตามการใช้สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   
   1.5  ระบบการจัดการสอบ PISA ออนไลน์ 
     1.3  ระบบการลงทะเบียนการแข่งขันวิชาการนานาชาติ 
    1.4  ระบบการสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
  2.  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาการ
นิเทศและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนแม่เปิน จ านวน 6 แห่ง ได้แก่ 

   1. อนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม)     
   2. บ้านคลองสมบูรณ์     
   3. บ้านคลองโพธิ์พัฒนา     
   4. สวนป่าแม่กะสี     
   5. บ้านท่ามะกรูด    

   6. บ้านพนาสวรรค์ 
  3.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
8.  นางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 ปฏิบัติหน้าที่ 

1. หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
2. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
3. กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ  
4. กลุ่มการศึกษาปฐมวัย 

 มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  1.  ควบคุม ดูแล และก ากับการปฏิบัติงานของบุคลากร ในกลุ่มงานนิเทศติดตามและ
ประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษาให้ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
   2.1  รวบรวม จัดท า ระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาระบบการนิเทศ และการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ 
   2.2  ศึกษาสภาพปัญหา  ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
   2.3  จัดท าแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
   2.4  ด าเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ โครงการเป็นฐาน ดังนี้ 
    2.4.1  การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ายบริหารเป็นหลักในการ
นิเทศภายใน ส่งเสริมครูเป็นผู้สร้างกัลยาณมิตร นิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศ ครูต้นแบบ ครู
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แกนน า ผู้ปกครอง ชุมชน และภูมิปัญญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก รวมทั้งส่งเสริมการนิเทศท่ีมีการรวม
พลังจากทุกฝ่าย 
    2.4.2  การนิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน เช่น โครงการน าร่อง (Pilot Study) 
โครงการร่วมพัฒนา (Joint Project) เป็นต้น 
   2.5  จัดท าสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการนิเทศ และการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ประสบผลส าเร็จ 
  3.  ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน 
   3.1  ประสานการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
   3.2  จัดท าแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 
สถานศึกษา 
   3.3  ด าเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศใน
รูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย 
    3.3.1  พัฒนาห้องเรียน หรือสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
    3.3.2  จัดตั้งและด าเนินการในรูปแบบของเครือข่ายชุมชน 
    3.3.3  จัดเวทีวิชาการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
    3.3.4  จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนน า  ครูต้นแบบ  ครูแห่งชาติ  เป็นต้น 
   3.4  จัดท าสรุปรายงาน และเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบ
เครือข่ายการนิเทศ 
  4.  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของสถานศึกษา 
   4.1  จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและ 
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 
   4.2  ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าเกณฑ์  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  ในการบริหารและการ
จัดการศึกษา 
   4.3  ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
   4.4  สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดท ารายงานเผยแพร่ 
  5.  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
   5.1  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัด
การศึกษา 



48 
 

   5.2  ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
    5.2.1  การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
    5.2.2  การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
    5.2.3  การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 
   5.3  สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ 
การบริหารและการจัดการศึกษา  
  กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
  1.  ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ม และทิศทางการจัดการศึกษา ส าหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้  
  2.  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทั้งใน                  
และต่างประเทศ 
  3.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษา ส าหรับนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา   โดย 
   3.1  พัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษา ส าหรับ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาหลักสูตรได้ 
   3.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและ
หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าหลักสูตรการศึกษา ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
  4.  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา ส าหรับนักเรียนที่มี 
ความบกพร่องทางการเรียนรู้  และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้านการพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง 
  5.  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ที่จัดการศึกษา ส าหรับนักเรียนที่มี 
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ เช่น ศูนย์การศึกษาพิเศษ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
   1.  ศึกษา วิเคราะห์วิจัยการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  2.  พัฒนาบุคลากรและบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
  3.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
  4.  ปฏิบัติหน้าที่เป็น Project manager (P.M) ผู้จัดการโครงการภาษาอังกฤษ ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 
  5.  นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 
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  6.  จัดตั้งและพัฒนา ศูนย์อาเซียนศึกษา 
      6.1  จัดตั้ง ส่งเสริมสนับสนุน การจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาทั้งในระดับเขตพ้ืนที่       
กลุ่มโรงเรียนและโรงเรียน 
   6.2  ประสานงาน และอ านวยความสะดวกกับหน่วยงาน อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านข้อมูล
สารสนเทศ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  การศึกษาปฐมวัย 

  1.  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (การศึกษา
ปฐมวัย) 
  2.  นิเทศ ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษา(ปฐมวัย)  กระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลการศึกษา  
  3.  ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ เทคโนโลยีทางการศึกษา  
  4.  นิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารจัดการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา และให้ความร่วมมือต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  งานอ่ืน ๆ  
  1.  งานตามนโยบาย  ดังนี้ 
   1.1  Boot Camp 
   1.2  โรงเรียนดีประจ าต าบล 
  2.  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาการ
นิเทศและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนแก้ววารี จ านวน 14 แห่ง ได้แก่ 

   1.  วัดท่างิ้ว                   
   2.  บ้านหนองน้ าเขียว     
   3.  อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)    
   4.  วัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ)   
   5.  หดัไทยวิทยาอุทิศ     
   6.  วัดท่าแรต     
   7.  วัดวิมลประชาราษฎร์    
   8.  วัดบ้านคลอง     
   9.  วัดอ่างทอง     
   10. วัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม)    
   11. วัดประสาทวิถี     
   12. วัดเทพสถาพร     
   13. วัดบ้านแดน     

   14. วัดเขาห้วยลุง 
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  3.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
9.  นางรุจิรา  มธุรส  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ   
 ปฏิบัติหน้าที่ 

1. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
2. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้  
3. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา   
4. กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ  
5. กลุ่มงานิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
6. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
8. การศึกษาปฐมวัย 

 มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

  1.  ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
   1.1  ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
   1.2  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ทั้งในและต่างประเทศ 
   1.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา โดย 
    1.3.1  พัฒนาครู  ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาปฐมวัย 
และด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาหลักสูตรได้ 
    1.3.2  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
   1.4  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และให้
ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้านการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
   1.5  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น  ที่จัดการศึกษาปฐมวัย  เช่น  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 
  2.  ศึกษา ค้นคว้า  วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
   2.1  ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
   2.2  ด าเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
   2.3  สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวน 
การเรียนรู้ของครู ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง    
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   2.4  เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ 
   2.5  น าผลการวิจัยไปก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และ
กระบวนการเรียนรู้ 
  กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  1.  ส่งเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   1.1  ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจน 
กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
   1.2  ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐาน
การศึกษา แล้วน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   1.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน 
   1.4  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา ให้ 
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน /ท้องถิ่น รวมทั้งการก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ในการแปลผลและตัดสินการผ่านมาตรฐานพร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา
ด้วยกัน 
   1.5  ร่วมก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา และระดับสถานศึกษา 
   1.6  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยมี
หลักการและแนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา 
   1.7  นิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  2.  ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   2.1  จัดท าระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   2.2  นิเทศ  สถานศึกษา  เพื่อให้สามารถด าเนินการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง 
   2.3  ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือหาจุดพัฒนาและน ามาเป็น 
แนวทางในการปรับปรุงสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
   2.4  จัดตั้งคณะท างานเพ่ือรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ยังไม่ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์อย่างเป็นระบบ 
   2.5  จัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ 
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือก าหนดนโยบายในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
   2.6  จัดท าระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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   2.7  จัดท าเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
จากคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   2.8  นิเทศ  ติดตาม ก ากับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
  3.  ส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
   3.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา 
   3.2  พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา 
   3.3  ประสานงานกับสถานศึกษาท่ีมีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพ่ือเสนอ 
รายชื่อสถานศึกษาต่อส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) 
   3.4  ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) 
เมื่อถึงก าหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
   3.5  ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  4.  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
   4.1  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
สถานศึกษาของแต่ละหน่วยงาน 
   4.2  ส่งเสริม สนับสนุนและหรือร่วมกับสถานศึกษาด าเนินการวิจัยมาตรฐานและ 
การประกันคุณภาพการศึกษา   
   4.3  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษามาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   4.4  รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  
   4.5  นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาและน าผลมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
  1.  ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ม และทิศทางการจัดการศึกษา ส าหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้  
  2.  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทั้งใน                  
และต่างประเทศ 
  3.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษา ส าหรับนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา   โดย 
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   3.1  พัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษา ส าหรับ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาหลักสูตรได้ 
   3.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าหลักสูตรการศึกษา ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
  4.  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา ส าหรับนักเรียนที่มี 
ความบกพร่องทางการเรียนรู้  และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้านการพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง 
  5.  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ที่จัดการศึกษา ส าหรับนักเรียนที่มี 
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ เช่น ศูนย์การศึกษาพิเศษ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  1.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
   1.1  รวบรวม จัดท า ระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาระบบการนิเทศ และการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ 
   1.2  ศึกษาสภาพปัญหา  ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
   1.3  จัดท าแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
   1.4  ด าเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ โครงการเป็นฐาน ดังนี้ 
    1.4.1  การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ายบริหารเป็นหลักในการ
นิเทศภายใน ส่งเสริมครูเป็นผู้สร้างกัลยาณมิตร นิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศ ครูต้นแบบ ครู
แกนน า ผู้ปกครอง ชุมชน และภูมิปัญญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก รวมทั้งส่งเสริมการนิเทศท่ีมีการรวม
พลังจากทุกฝ่าย 
    1.4.2  การนิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน เช่น โครงการน าร่อง (Pilot Study) 
โครงการร่วมพัฒนา (Joint Project) เป็นต้น 
   1.5  จัดท าสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการนิเทศ และการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ประสบผลส าเร็จ 
  2.  ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน 
   2.1  ประสานการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
 
   2.2  จัดท าแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 
สถานศึกษา 
   2.3  ด าเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศใน
รูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย 
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    2.3.1  พัฒนาห้องเรียน หรือสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
    2.3.2  จัดตั้งและด าเนินการในรูปแบบของเครือข่ายชุมชน 
    2.3.3  จัดเวทีวิชาการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
    2.3.4  จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนน า  ครูต้นแบบ  ครูแห่งชาติ  เป็นต้น 
   2.4  จัดท าสรุปรายงาน และเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบ
เครือข่ายการนิเทศ 
  3.  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของสถานศึกษา 
   3.1  จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและ 
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
   3.2  ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าเกณฑ์  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  ในการบริหารและ 
การจัดการศึกษา 
   3.3  ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
   3.4  สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดท ารายงานเผยแพร่ 
  4.  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
   4.1  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัด
การศึกษา 
   4.2  ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
    4.2.1  การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
    4.2.2  การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
    4.2.3  การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 
   4.3  สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ 
การบริหารและการจัดการศึกษา 
      กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

  1.  พัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ 
   1.1  ด าเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ  
และบริหารงานทั่วไป ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

   1.2  รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคลด้าน
บริหารงานงบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป ในระบบฐานข้อมูล 
   1.3  ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
   1.4  เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและ  Internet 
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   1.5  รายงานผลการวิเคราะห์  ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  2.  วางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
   2.1  รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาในเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
   2.2  จัดท าแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
   2.3  เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา 
   2.4  ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาเพ่ือด าเนินการตามแผน 
  3.  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
   3.1  รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

   3.2  จัดท าสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

  1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนใน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 
   2.  พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 
  3.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  2.  พัฒนาบุคลากรและบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  3.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
  การศึกษาปฐมวัย 

  1.  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (การศึกษา
ปฐมวัย) 
  2.  นิเทศ ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษา(ปฐมวัย)  กระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลการศึกษา  
  3.  ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ เทคโนโลยีทางการศึกษา  
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  4.  นิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารจัดการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา และให้ความร่วมมือต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  5.  กิจกรรมการประเมินพัฒนาการระดับก่อนประถมศึกษา (ปฐมวัย) 
  งานอ่ืน ๆ  

  1.  งานตามนโยบาย คือ  
   1.1  โรงเรียนสุจริต 
   1.2  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
  2.  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาการ

นิเทศและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนบรรพตบูรพา จ านวน 12 แห่ง ได้แก่ 
   1. บ้านใหม่ราษฎร์บูรณะ       
   2. วัดบ้านพลัง    
   3.  วัดหนองกรด     
   4.  วัดคลองธรรม     
   5.  วัดธรรมจริยาวาส     
   6.  บ้านหนองเสือ     
   7.  ชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)  
   8.  วัดเจริญผล    
   9.  วัดมาบมะขาม     
   10.  วัดวิวิตตาราม       
   11.  วัดมงคลสถิตย์                  

   12.  บ้านบึงราษฎร์ 
  3.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
10. นางสาวรัชญา  โลหะกาลก ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
 ปฏิบัติหน้าที่ 

1. หัวหน้ากลุ่มการศึกษาปฐมวัย 
2. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  
3. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้   
4. กลุ่มงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
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  1.  ส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
   1.1  ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และ
ประเมินผลการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
   1.2  ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและ
ประเมินผลในสถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
   1.3  ศึกษา วิเคราะห์  รูปแบบ  วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและ
ประเมินผลในสถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
   1.4  จัดท าคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  2.  ส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
   2.1  รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา 
   2.2  ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดท าแล้ว คัดเลือกให้ 
เหมาะสมกับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
   2.3  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ 
ครอบคลุมด้านต่อไปนี้ 
    2.3.1  เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
    2.3.2  เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    2.3.3  เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
    2.3.4  เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    2.3.5  เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ 
และการเขียนสื่อความ 
   2.4  บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 
  3.  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา 
   3.1  ศึกษา  วิเคราะห์  แนวทาง  ในการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผล
การศึกษา 
   3.2  ด าเนินการ  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
   3.3  จัดท ารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
   3.4  เผยแพร่ผล  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
  4.  ทดสอบทางการศึกษา 
   4.1  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เกี่ยวกับระบบ วิธีการ  เครื่องมือวัดและประเมินผล 
การศึกษา 
   4.2  วางแผนการทดสอบทางการศึกษา  ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม
สาระของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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   4.3  ก าหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามที่กระทรวง 
ศึกษาธิการ และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติก าหนด 
   4.4 ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
   4.5  ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถ 
ให้กับนักเรียน 
   4.6  พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา 
   4.7  จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

  1.  ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
   1.1  ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
   1.2  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ทั้งในและต่างประเทศ 
   1.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา โดย 
    1.3.1  พัฒนาครู  ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาปฐมวัย 
และด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาหลักสูตรได้ 
    1.3.2  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
   1.4  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และให้
ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้านการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
   1.5  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น  ที่จัดการศึกษาปฐมวัย  เช่น  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 
  2.  ศึกษา ค้นคว้า  วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
   2.1  ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
   2.2  ด าเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
   2.3  สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวน 
การเรียนรู้ของครู ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง    
   2.4  เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ 
   2.5  น าผลการวิจัยไปก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวน 
การเรียนรู้ 
  กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  1.  ส่งเสริม  พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
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   1.1  ศึกษา  ความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
   1.2  ด าเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงาน
เพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา 
   1.3  ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
   1.4  นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง 
การศึกษา เพ่ือน าผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
   1.5  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   1.6  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  2.  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   2.1  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
   2.2  วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานศึกษา 
   2.3  ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาที่ด าเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  พัฒนาสื่อ  
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์  วิจัย น าไปใช้ และ
เผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  การศึกษาปฐมวัย 

  1.  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (การศึกษา
ปฐมวัย) 
  2.  นิเทศ ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษา(ปฐมวัย)  กระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลการศึกษา  
  3.  ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ เทคโนโลยีทางการศึกษา  
  4.  นิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารจัดการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา และให้ความร่วมมือต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  5.  กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

  1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

2.  พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  3.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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  1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

  2.  พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

              3.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  งานอ่ืน ๆ  
  1.  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาการ
นิเทศและพัฒนาคณุภาพการศึกษาของโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนเสมารักษ์พัฒนา จ านวน 12 แห่ง ได้แก่ 

   1. บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ   
   2. วัดใหม่สามัคคี  
   3. บ้านท่าตะโก  
   4. บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี  
   5. บ้านบุรีรัมย์  
   6. บ้านหนองช านาญ  
   7. บ้านศรีไกรลาศ  
   8. บ้านวังหิน 
   9. บ้านสะเดาซ้าย  
   10. บ้านศรีทอง  

   11. ไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 
   12. บ้านมาบแก 
  2.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
11. นางสาวขวัญจิตร  หวังม่ันคงสกุล  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ   
 ปฏิบัติหน้าที่ 

1. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา   
2. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
3. กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ  
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
6. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  1.  พัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ 
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   1.1  ด าเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ  
และบริหารงานทั่วไป ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

   1.2  รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล 
ด้านบริหารงานงบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป ในระบบฐานข้อมูล 
   1.3  ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
   1.4  เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและ  Internet 
   1.5  รายงานผลการวิเคราะห์  ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  2.  วางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
   2.1  รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาในเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
   2.2  จัดท าแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
   2.3  เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา 
   2.4  ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาเพ่ือด าเนินการตามแผน 
  3.  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
   3.1  รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

   3.2  จัดท าสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
  กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  1.  ส่งเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   1.1  ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจน 
กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
   1.2  ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐาน
การศึกษา แล้วน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   1.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน 
   1.4  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา ให้ 
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน /ท้องถิ่น รวมทั้งการก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ในการแปลผลและตัดสินการผ่านมาตรฐานพร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา
ด้วยกัน 
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   1.5  ร่วมก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา และระดับสถานศึกษา 
   1.6  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยมี
หลักการและแนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา 
   1.7  นิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  2.  ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   2.1  จัดท าระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   2.2  นิเทศ  สถานศึกษา  เพื่อให้สามารถด าเนินการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง 
   2.3  ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือหาจุดพัฒนาและน ามาเป็น 
แนวทางในการปรับปรุงสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
   2.4  จัดตั้งคณะท างานเพ่ือรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ยังไม่ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์อย่างเป็นระบบ 
   2.5  จัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ 
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือก าหนดนโยบายในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
   2.6  จัดท าระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   2.7  จัดท าเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
จากคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   2.8  นิเทศ  ติดตาม ก ากับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
  3.  ส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
   3.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา 
   3.2  พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา 
   3.3  ประสานงานกับสถานศึกษาท่ีมีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพ่ือเสนอ 
รายชื่อสถานศึกษาต่อส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
   3.4  ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) 
เมื่อถึงก าหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
   3.5  ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  4.  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
   4.1  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
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สถานศึกษาของแต่ละหน่วยงาน 
   4.2  ส่งเสริม สนับสนุนและหรือร่วมกับสถานศึกษาด าเนินการวิจัยมาตรฐานและ 
การประกันคุณภาพการศึกษา   
   4.3  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษามาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   4.4  รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  
   4.5  นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาและน าผลมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
  1.  ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ม และทิศทางการจัดการศึกษา ส าหรับนักเรียนที่มี         
ความบกพร่องทางการเรียนรู้  
  2.  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทั้งใน                  
และต่างประเทศ 
  3.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษา ส าหรับนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา   โดย 
   3.1  พัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษา ส าหรับ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาหลักสูตรได้ 
   3.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าหลักสูตรการศึกษา ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
  4.  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา ส าหรับนักเรียนที่มี       
ความบกพร่องทางการเรียนรู้  และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้านการพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง 
  5.  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ที่จัดการศึกษา ส าหรับนักเรียนที่มี         
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ เช่น ศูนย์การศึกษาพิเศษ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
                1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนใน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  2.  พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  3.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  4.  กิจกรรมรักการอ่าน(ห้องสมุดมีชีวิต) 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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  1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนใน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 
   2.  พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 
  3.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในกลุ่ม
สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  2.  พัฒนาบุคลากรและบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาในกลุ่มสาระกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
  3.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนในกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  งานอ่ืน ๆ  
  1.  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาการ
นิเทศและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนแม่เล่ย์ จ านวน 12 แห่ง ได้แก่ 

   1. บ้านปางสุด 
   2. บ้านใหม่ศรีนคร     
   3. บ้านปางขนุน    
   4. สามัคคีธรรมราษฎร์บ ารุง    
   5. บ้านยุบใหญ่     
   6. บ้านยอดห้วยแก้ว     
   7. บ้านยอดห้วยแก้ว สาขาปางข้าวสาร     
   8. บ้านคลองไทร     
   9. บ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา    
   10. บ้านหินดาด     
   11. อนุบาลแม่วงก(์บ้านมฤคทายวัน)     

    12. บ้านหนองไม้ 
  2.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
12. นางสาวพชรวรรณ  ธนทวีสกุล ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
 ปฏิบัติหน้าที่ 

1. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
2. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
3. กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
4. กลุ่มงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
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5. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
  1.  ส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
   1.1  ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และ
ประเมินผลการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
   1.2  ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและ
ประเมินผลในสถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
   1.3  ศึกษา วิเคราะห์  รูปแบบ  วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและ
ประเมินผลในสถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
   1.4  จัดท าคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  2.  ส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
   2.1  รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา 
   2.2  ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดท าแล้ว คัดเลือกให้ 
เหมาะสมกับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
   2.3  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ 
ครอบคลุมด้านต่อไปนี้ 
    2.3.1  เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
    2.3.2  เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    2.3.3  เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
    2.3.4  เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    2.3.5  เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ 
และการเขียนสื่อความ 
   2.4  บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 
  3.  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา 
   3.1  ศึกษา  วิเคราะห์  แนวทาง  ในการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผล
การศึกษา 
   3.2  ด าเนินการ  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
   3.3  จัดท ารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
   3.4  เผยแพร่ผล  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
  4.  ทดสอบทางการศึกษา (การทดสอบปลายปีโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง) 
   4.1  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เกี่ยวกับระบบ วิธีการ  เครื่องมือวัดและประเมินผล 
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การศึกษา 
   4.2  วางแผนการทดสอบทางการศึกษา  ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม
สาระของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   4.3  ก าหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามที่กระทรวง 
ศึกษาธิการ และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติก าหนด 
   4.4 ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
   4.5  ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถ 
ให้กับนักเรียน 
   4.6  พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา 
   4.7  จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  1.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
   1.1  รวบรวม จัดท า ระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาระบบการนิเทศ และ 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
   1.2  ศึกษาสภาพปัญหา  ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
   1.3  จัดท าแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
   1.4  ด าเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ โครงการเป็นฐาน ดังนี้ 
    1.4.1  การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ายบริหารเป็นหลักในการ
นิเทศภายใน ส่งเสริมครูเป็นผู้สร้างกัลยาณมิตร นิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศ ครูต้นแบบ ครู
แกนน า ผู้ปกครอง ชุมชน และภูมิปัญญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก รวมทั้งส่งเสริมการนิเทศท่ีมีการรวม
พลังจากทุกฝ่าย 
    1.4.2  การนิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน เช่น โครงการน าร่อง (Pilot Study) 
โครงการร่วมพัฒนา (Joint Project) เป็นต้น 
   1.5  จัดท าสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการนิเทศ และการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ประสบผลส าเร็จ 
  2.  ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน 
   2.1  ประสานการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
   2.2  จัดท าแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 
สถานศึกษา 
   2.3  ด าเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศใน
รูปแบบต่าง ๆ  ที่หลากหลาย 
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    2.3.1  พัฒนาห้องเรียน หรือสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
    2.3.2  จัดตั้งและด าเนินการในรูปแบบของเครือข่ายชุมชน 
    2.3.3  จัดเวทีวิชาการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
    2.3.4  จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนน า  ครูต้นแบบ  ครูแห่งชาติ  เป็นต้น 
   2.4  จัดท าสรุปรายงาน และเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบ
เครือข่ายการนิเทศ 
  3.  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของสถานศึกษา 
   3.1  จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและ 
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
   3.2  ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าเกณฑ์  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  ในการบริหารและ 
การจัดการศึกษา 
   3.3  ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
   3.4  สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดท ารายงานเผยแพร่ 
  4.  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
   4.1  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัด
การศึกษา 
   4.2  ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
    4.2.1  การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
    4.2.2  การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
    4.2.3  การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 
   4.3  สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการ
บริหารและการจัดการศึกษา 
  กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  1.  ส่งเสริม  พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   1.1  ศึกษา  ความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
   1.2  ด าเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงาน
เพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา 
   1.3  ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
   1.4  นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง 
การศึกษา เพ่ือน าผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
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   1.5  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   1.6  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  2.  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   2.1  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
   2.2  วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานศึกษา 
   2.3  ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาที่ด าเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  พัฒนาสื่อ  
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์  วิจัย น าไปใช้ และ
เผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
                1.  ศึกษา วิเคราะห์วิจัยการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในสาระ 
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  2.  พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 
พลศึกษา                
            3.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนในสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

  1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในสาระ 
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

2.  พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และ
เทคโนโลยี   
  3.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนในสาระวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
  งานอ่ืน ๆ  
  1.  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาการ
นิเทศและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนบึงพิมพาสามัคคี  จ านวน 12 แห่ง ได้แก่ 

   1. ราษฎร์ร่วมสามัคคี                  
   2. วัดหนองมะขาม     
   3. วัดด่านช้าง    
   4. บ้านทุ่งท่าเสา    
   5. วัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา)   
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   6. บ้านหนองละมาน    
   7. วัดหนองปลาไหล    
   8. บ้านหนองคล้า   
   9. วัดหนองตางู    
   10. บ้านโคกกว้าง     
   11. วัดจิกลาด    

   12. วัดคลองจินดา 
  2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
13. นางสาววันเพ็ญ ค าศรี ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
        ปฏิบัติหน้าที่ 

1. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  1.  ส่งเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   1.1  ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจน 
กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
   1.2  ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐาน
การศึกษา แล้วน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   1.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน 
 
   1.4  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา ให้ 
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน /ท้องถิ่น รวมทั้งการก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ในการแปลผลและตัดสินการผ่านมาตรฐานพร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา
ด้วยกัน 
   1.5  ร่วมก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา และระดับสถานศึกษา 
   1.6  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยมี
หลักการและแนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา 
   1.7  นิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  2.  ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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   2.1  จัดท าระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   2.2  นิเทศ  สถานศึกษา  เพื่อให้สามารถด าเนินการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง 
   2.3  ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือหาจุดพัฒนาและน ามาเป็น 
แนวทางในการปรับปรุงสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
   2.4  จดัตั้งคณะท างานเพ่ือรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ยังไม่ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์อย่างเป็นระบบ 
   2.5  จัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ 
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือก าหนดนโยบายในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
   2.6  จัดท าระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   2.7  จัดท าเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
จากคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   2.8  นิเทศ  ติดตาม ก ากับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
  3.  ส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
   3.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา 
   3.2  พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา 
   3.3  ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพ่ือเสนอ 
รายชื่อสถานศึกษาต่อส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) 
   3.4  ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) 
เมื่อถึงก าหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
   3.5  ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  4.  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
   4.1  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
สถานศึกษาของแต่ละหน่วยงาน 
   4.2  ส่งเสริม สนับสนุนและหรือร่วมกับสถานศึกษาด าเนินการวิจัยมาตรฐานและ 
การประกันคุณภาพการศึกษา   
   4.3  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษามาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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   4.4  รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  
   4.5  นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาและน าผลมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
       1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
              2.  พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  3.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  งานอ่ืน ๆ  
  1.  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาการ
นิเทศและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนจตุรมิตรลาดยาว จ านวน 13 แห่ง ได้แก่ 

   1.  บ้านทุ่งแม่น้ าน้อย  
   2.  วัดหนองกระทุ่ม  
   3.  วัดแหลมทองธรรมจักร  
   4.  อนุบาลลาดยาว  
   5.  วัดคลองสาลี  
   6.  บ้านหนองจิกรี  
   7.  บ้านดงสีเสียด  
   8.  ชุมชนบ้านดอนโม่ 
   9.  วัดสระแก้ว  
   10. วัดสวนขวัญ  
   11. บ้านดอนกระดูกเนื้อ  
   12. วัดเขาสมุก  

   13. บ้านหนองนมวัว 
  2.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
14. นางกรรวี เพิ่มพูล ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
 ปฏิบัติหน้าที่ 

1. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้  
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
4. การศึกษาปฐมวัย 
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 มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

  1.  ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
   1.1  ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
   1.2  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ทั้งในและต่างประเทศ 
   1.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา โดย 
    1.3.1  พัฒนาครู  ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาปฐมวัย 
และด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาหลักสูตรได้ 
    1.3.2  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
   1.4  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และให้
ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้านการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
   1.5  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น  ที่จัดการศึกษาปฐมวัย  เช่น  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 
  2.  ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   2.1  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐาน       
การเรียนรู้ทั้ง  8 กลุ่มสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   2.2  ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดท าระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษา
ด าเนินการดังนี้ 
    2.2.1  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
หลักสูตร 
    2.2.2  รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหาร 
จัดการหลักสูตร  
   2.3  พัฒนาครู  ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา 
   2.4  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมี 
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
   2.5  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   2.6  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูล
จากการวิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศภายใน 
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   2.7  ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
สถานศึกษา และน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา 
  3.  ศึกษา ค้นคว้า  วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
   3.1  ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
   3.2  ด าเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
   3.3  สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวน 
การเรียนรู้ของครู ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง    
   3.4  เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ 
   3.5  น าผลการวิจัยไปก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวน 
การเรียนรู้ 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
                1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนใน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  2.  พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  3.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

  1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนใน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 
   2.  พัฒนาบุคลากรทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 
  3.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 
  การศึกษาปฐมวัย 

  1.  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (การศึกษา
ปฐมวัย) 
  2.  นิเทศ ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษา(ปฐมวัย)  กระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลการศึกษา  
  3.  ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ เทคโนโลยีทางการศึกษา  
  4.  นิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารจัดการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา และให้ความร่วมมือต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  งานอ่ืน ๆ  

  1.  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาการ
นิเทศและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนบ้านไร่เนินเหล็ก จ านวน 14 แห่ง ได้แก่ 

   1. บ้านดอนจังหัน   
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   2. จันทราราษฎร์   
   3. วัดหนองไร่  
   4. วัดสังฆวิถี   
   5. บ้านหนองบอนใต้  
   6. บ้านทุ่งตัน  
   7. บ้านบึงหล่ม  
   8. บ้านบ่อกะปุง  
   9. บ้านไทรทองสามัคคี  
   10. วัดบ้านไร่  
   11. ชุมชนวัดเนินม่วง   
   12. วัดสวนหลวง  
   13. บ้านหนองแฟบ   
    14. บ้านหนองน้ าแดง 

  2.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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การมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานรายบุคคล 
 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 

ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพสูงสุด อาศัยอ านาจตามมาตรา 37 และมาตรา 75   แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2556 จึงขอมอบหมายงานให้
ข้าราชการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงาน       
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ดังต่อไปนี้  
1. นางจิตติมา พงษ์ไพบูลย์ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่ควบคุม 
ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงานและกลั่นกรองงานของศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที ่ดังนี้ 
 

2.  นางพิชนาวรรณ ชังช่ัว ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
 ปฏิบัติหน้าที่ 

1. หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  
2. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
3. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
4. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
5. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
7. งานตามนโยบาย 

   7.1  งานสนับสนุนการสอบแข่งขันทางวิชาการทุกประเภท (วิชาการนานาชาติ ,
อัจฉริยะภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์,เพชรยอดมงกุฎ, เป็นต้น) 
   7.2  การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอน STEM.Ed 
    7.3  การสอบ PISA 
   7.4  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O – NET) 
   7.5  การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก (DLTV) 
    7.6  โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา: SchoolMIS 

8. งานนิเทศ ติดตามฯ กลุ่มโรงเรียนชุมตาบง จ านวน 9 แห่ง 
  

3. นางสาวกฤษณาพร สายรอด ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
 ปฏิบัติหน้าที่ 

1. หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา (ปฏิบัติหน้ากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ก.ต.ป.น.) 

2. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
3. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  
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4. กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ  
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
6. สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
7. งานตามนโยบาย 

   7.1  กิจกรรมเขตสุจริต 
   7.2  กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของ   
คนไทย 12 ประการ 
   7.3  กิจกรรมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษา 

8. นิเทศ ติดตามฯ กลุ่มโรงเรียนแม่ปิงบรรพต จ านวน 12 แห่ง 
 

4.  นายพินิจ เชื้อแพ่ง ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
 ปฏิบัติหน้าที่ 

1. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
2. หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
4. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา     
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา  
6. งานตามนโยบาย 

6.1 โรงเรียนคุณธรรม 
6.2 โรงเรียนวิถีพุทธ 

7. งานนิเทศ ติดตามฯ กลุ่มโรงเรียนแม่เล่ย์ จ านวน 12 แห่ง 
 
5.  นางสาวมุจรินทร์ นวะมะวัฒน์ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   
 ปฏิบัติหน้าที่ 

1. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา   
2. หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว) 
3. กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา    
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  (ประวัติศาสตร์) 
5. งานตามนโยบาย 

5.1 กิจกรรมสหกรณ์ 
5.2 กิจกรรมลดขยะมูลฝอย 

6. งานนิเทศ ติดตามฯ กลุ่มโรงเรียนวังซ่านพัฒนา จ านวน 9 แห่ง 
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6.  นางวาณี ฝนทั่ง ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
 ปฏิบัติหน้าที่ 

1. หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 
2. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
3. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
4. กลุ่มงานงานวัดและประเมินผลการศึกษา  
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
6. งานตามนโยบาย 

6.1 กิจกรรมการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้น ป.1 
6.2 กิจกรรมการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน การเขียน ของนักเรียน            

ชั้น ป.1 – ป.6 และรายงานในระบบ EMES 
6.3 กิจกรรมวันรักษ์ภาษาไทย 

7. งานนิเทศ ติดตามฯ กลุ่มโรงเรียนแม่วงก์เขาชนกัน จ านวน 11 แห่ง 
 
7.  นายอุทัย ชังช่ัว ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
 ปฏิบัติหน้าที่ 

1. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
2. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
3. กลุ่มงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
4. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา  
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
7. งานตามนโยบาย 

   7.1  การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
   7.2  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล “1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” 
   7.3  โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
   7.4  โครงการติดตามการใช้สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   
   7.5  ระบบการจัดการสอบ PISA ออนไลน์ 
   7.3  ระบบการลงทะเบียนการแข่งขันวิชาการนานาชาติ 
   7.4  ระบบการสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

8. นิเทศ ติดตามฯ กลุ่มโรงเรียนแม่เปิน จ านวน 6 แห่ง 
 
8.  นางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
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 ปฏิบัติหน้าที่ 
1. หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
2. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
3. กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ  
4. กลุ่มการศึกษาปฐมวัย 
5. งานตามนโยบาย 

5.1 กิจกรรม boot  camp 
5.2 โครงการเพื่อนครูอาสา ของหน่วยสันติภาพอเมริกา 
5.3 โรงเรียนดีประจ าต าบล 

6. งานนิเทศ ติดตามฯ กลุ่มโรงเรียนแก้ววารี จ านวน 14 แห่ง 
 
9.  นางรุจิรา  มธุรส  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ   
 ปฏิบัติหน้าที่ 

1. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
2. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้  
3. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา   
4. กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ  
5. กลุ่มงานิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
6. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
8. การศึกษาปฐมวัย (การประเมินพัฒนาการปฐมวัย) 
9. งานตามนโยบาย 

9.1  โรงเรียนสุจริต 
9.2  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

10. นิเทศ ติดตามฯ กลุ่มโรงเรียนบรรพตบูรพา  จ านวน 12 แห่ง 
 
10. นางสาวรัชญา  โลหะกาลก ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
 ปฏิบัติหน้าที่ 

1. หัวหน้ากลุ่มการศึกษาปฐมวัย 
2. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  
3. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้   
4. กลุ่มงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
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6. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
7. งานตามนโยบาย กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 
8. นิเทศ ติดตามฯ กลุ่มโรงเรียนเสมารักษ์พัฒนา จ านวน 12 แห่ง 

 
11. นางสาวขวัญจิตร  หวังม่ันคงสกุล  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ   
 ปฏิบัติหน้าที่ 

1. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา   
2. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
3. กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ  
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
6. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
7. งานตามนโยบาย คือ กจิกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต 
8. นิเทศ ติดตามฯ กลุ่มโรงเรียนแม่เล่ย์ จ านวน 12 แห่ง 

 
12. นางสาวพชรวรรณ  ธนทวีสกุล ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
 ปฏิบัติหน้าที่ 

1. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
2. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
3. กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
4. กลุ่มงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
6. งานตามนโยบาย คือ การทดสอบปลายปีโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง 
7. นิเทศ ติดตามฯ กลุ่มโรงเรียนบึงพิมพาสามัคคี จ านวน 12 แห่ง 

 
13. นางสาววันเพ็ญ ค าศรี ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
        ปฏิบัติหน้าที่ 

1. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
3. นิเทศ ติดตามฯ กลุ่มโรงเรียนจตุรมิตรลาดยาว จ านวน 13 แห่ง 

 
14. นางกรรวี เพิ่มพูล ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
 ปฏิบัติหน้าที่ 
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1. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้  
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
4. การศึกษาปฐมวัย    
5. นิเทศ ติดตามฯ  กลุ่มโรงเรียนบ้านไร่เนินเหล็ก จ านวน 14 แห่ง 



โครงสร้างบุคลากรตามกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

นางจิตติมา  พงษ์ไพบูลย์ 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

สังคมศึกษา ฯ การศึกษาปฐมวัย พัฒนาผู้เรียนฯ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ศิลปะ การงานอาชีพฯ สุขศึกษา 

1. นางวาณี ฝนทั่ง 
2. น.ส.ขวัญจิตร หวังมั่นคงสกุล 
3. นางกรรวี  เพิ่มพูล 

1. น.ส.กฤษณาพร  สายรอด 
2. นางวาณี ฝนท่ัง 
3. น.ส.รัชญา  โลหะกาลก 
4. น.ส.วันเพ็ญ ค าศรี 

1. นางพิชนาวรรณ ชังชั่ว 
2. นายอุทยั  ชังชัว่ 
3. น.ส.รัชญา  โลหะกาลก 

1. น.ส.ภัทรภรณ์  น้อยกอ 
2. น.ส.กฤษณาพร สายรอด 

1. นางรุจิรา  มธุรส 
2. น.ส.ขวัญจิตร หวังมั่นคงสกุล 
3. นายอุทยั  ชังชัว่ 
4. นางกรรวี  เพิ่มพูล 

1. นายอุทยั ชังชั่ว 
2. นางพิชนาวรรณ ชังชั่ว 
3. น.ส.พชรวรรณ ธนทวีสกุล 

1. น.ส.พชรวรรณ ธนทวีสกุล 
2. นายพินิจ  เชื้อแพ่ง 

1. น.ส.รัชญา  โลหะกาลก 
2. นางรุจิรา มธุรส 
3. น.ส.ภัทรภรณ์  น้อยกอ 
4. นางกรรวี  เพิ่มพูล 

1. นายพินิจ  เช้ือแพ่ง 
2. น.ส.มุจรินทร์ นวะมะวัฒน ์
3. นางรุจิรา มธุรส 
4. น.ส.กฤษณาพร  สายรอด 

1. น.ส.มุจรินทร์ นวะมะวัฒน ์
2. น.ส.ขวัญจิตร หวังมั่นคงสกุล 



โครงสร้างบุคลากรตามขอบข่ายภารกิจ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 

 

 

 

 

 

 

 

นางจิตติมา  พงษ์ไพบูลย์ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มงาน 
พัฒนาหลักสูตรฯ 

กลุ่มงาน 
วัดและประเมินผลฯ 

กลุ่มงาน 
ประกันคุณภาพ

การศึกษา 

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลฯ 

กลุ่มงาน 
พัฒนาสื่อนวัตกรรมฯ 

กลุ่มงาน 
เลขานุการ

คณะกรรมการติดตามฯ 

กลุ่มงานธุรการ กลุ่มงานการศกึษาพิเศษ 

1. นายอุทยั ชังชั่ว 
2. นางพิชนาวรรณ ชังชั่ว 
3. นางรุจิรา มธุรส 
4. น.ส.รัชญา โลหะกาลก 
5. นายพินิจ  เช้ือแพ่ง 
6. นางกรรวี  เพิ่มพูล 

1. นางพิชนาวรรณ ชังชั่ว 
2. น.ส.กฤษณาพร สายรอด 
3. นางวาณี  ฝนทั่ง 
4. น.ส.พชรวรรณ ธนทวีสกุล 
5. นายอุทยั ชังชั่ว 
6. น.ส.รัชญา โลหะกาลก 

1. น.ส.มุจรินทร์ นวะมะวัฒน ์
2. นายพินิจ เช้ือแพ่ง 
3. นางรุจิรา มธุรส 
4. น.ส.ขวัญจิตร หวังมั่นคงสกุล 
5. นางพิชนาวรรณ  ชังชั่ว 
6. นางจิตติมา  พงษไพบูลย ์
7. น.ส.วันเพ็ญ  ค าศรี 

1. น.ส.ภัทรภรณ์ น้อยกอ 
2. น.ส.มุจรินทร์ นวะมะวัฒน ์
3. น.ส.พชรวรรณ ธนทวีสกุล 
4. นางรุจิรา มธุรส 

1. นายพินิจ  เช้ือแพ่ง 
2.  นายอุทัย  ชังชั่ว 
3. นางพิชนาวรรณ ชังชั่ว 
4. น.ส.พชรวรรณ ธนทวีสกุล 
5.  น.ส.รัชญา โลหะกาลก 
 

1. น.ส.กฤษณาพร สายรอด 
2. นางวาณี  ฝนทั่ง 
3. น.ส.ขวัญจิตร หวังมั่นคงสกุล 
4. นางรุจิรา มธุรส 

1. นางวาณี  ฝนทั่ง 
2. น.ส.กฤษณาพร สายรอด 
3. น.ส.ภัทรภรณ์  น้อยกอ 
4. นางรุจิรา มธุรส 
5. น.ส.ขวัญจิตร หวังมั่นคงสกุล 

น.ส.วรกานต์  เก่งถิ่นดง 
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