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คํานํา 

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต ๒ ไดจัดทําเอกสารคูมือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศกและบุคลากรในกลุม

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขึ้น เพื่ อใช เปนแนวปฏิ บัติ ในการปฏิ บัติราชการ 

ของศึกษานิเทศก และ บุคลากรในกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือสรางวัฒนธรรม

คุณภาพของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และเพ่ือประชาสัมพันธและสรางความ

เขาใจแกครูและบุคลากร ทางการศึกษาในบทบาท หนาท่ี และภารกิจของศึกษานิเทศกและบุคลากรในกลุม

นิเทศ ติดตามและ ประเมินผลการจัดการศึกษา 

การจัดทําเอกสารคูมือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศกและบุคลากรในกลุมนิเทศ 

ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเลมนี้ ไดรับคําแนะนําจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ และไดรับความรวมมือจากผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย จึงขอขอบคุณเปนอยาง

สูงมา ณ โอกาสนี้ หวังเปนอยางย่ิงวา เอกสารเลมนี้จะนําไปใชใหเกิดประโยชนเปนไปตามวัตถุประสงคท่ี

กําหนดไวตอไป 

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ 
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กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

แนวคิด

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  

เขต ๒ เปนกลุมงานดําเนินการเกี่ยวกับการนิ เทศการศึกษา วิเคราะห  วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ  

และประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการ

บริหารและการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพเทาเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเปนฐานสงผลใหผูเรียน 

ท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการศึกษา 

วัตถุประสงค

๑. เพื่อใชเปนแนวปฏิบัติในการปฏิบัติราชการของศึกษานิเทศกและบุคลากรในกลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 
๒. เพ่ือสรางวัฒนธรรมคุณภาพของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
๓. เพ่ือประชาสัมพันธและสรางความเขาใจแกครูและบุคลากรทางการศึกษาในบทบาท หนาท่ี และภารกิจ
ของศึกษานิเทศกและบุคลากรในกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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ตอนท่ี ๑ บทบาท หนาท่ีและความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก

งานตามหนาที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตําแหนง 
ศึกษานิเทศกทุกคนในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ ปฏิบัติหนาท่ี 

เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนใหไดมาตรฐาน ดังน้ี
๑.๑ งานนิเทศการศึกษา โดยสงเสริมใหสถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษาจัดกระบวนการ 

เรียนรู มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการวัดและประเมินผล 
การศึกษา พัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ 

๑.๒ การศึกษา คนควาทางวิชาการ เพ่ือจัดทําเปนเอกสารคูมือและส่ือใชในการปฏิบัติงาน 
และเผยแพรใหครูไดใชในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

๑.๓ การวิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูสื่อนวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ 
การศึกษา เพ่ือใชในการปฏิบัติงานและเผยแพรแกผูบริหารสถานศึกษา ครู และผูสนใจท่ัวไป 

๑.๔ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือเปนขอมูลและสารสนเทศในการวางแผนการ 
นิเทศ และการพัฒนางานวิชาการ 

๑.๕ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

งานตามขอบขาย ภารกิจของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา 
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต ๑ เปนกลุมท่ีดําเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการพัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษา เพ่ือใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและ
จัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพมาตรฐานเทาเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเปนฐาน สงผลใหผูเรียน 
ท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการศึกษาโดย
ปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวกับงานวิชาการ และงานนิเทศการศึกษาเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนใหไดมาตรฐาน 
ศึกษา คนควาทางวิชาการ และวิเคราะห วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายโดยใหมีความรูความเขาใจ
ในหลักการนิเทศการศึกษาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัดการประเมินผลการศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึกษา ระบบดูแลชวยเหลือครู และผูเรียนในระดับสูงมีความสามารถในการวางแผนการนิเทศ
การศึกษา งานวิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา และจัดทํารายงานโดยแสดงให
เห็นผลงานการวิจัยและพัฒนา การสรางองคความรูใหมเพ่ือนําผลไปใชในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา  
มีการเผยแพรอยางกวางขวาง มีการถายทอดและไดรับการยอมรับ มีการพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพ  
มีเทคนิคชั้นสูงในการนิเทศอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถพัฒนานวัตกรรมการนิเทศการศึกษา
จนเปนแบบอยางแกวิชาชีพ สงผลใหครูและบุคลากรในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสามารถจัดกระบวนการเรียนรู
บ รร ลุ เป าหม ายของห ลัก สู ต ร มี คุณ ภ าพ ตามม าตรฐานการศึ กษ าของเขต พ้ื น ท่ี การ ศึ กษ า 
และกระทรวงศึกษาธิการ เปนผูมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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สาระความรู ความสามารถและลักษณะงานที่ปฏบิัติ

๑. การนิเทศการศึกษา สาระความรูในดานหลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและกระบวนการ 
นิเทศ กลยุทธการนิเทศการศึกษาในเร่ืองการวิเคราะหพฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสรางทักษะในการ 
นิเทศการใชกลยุทธในการนิเทศ การนํานวัตกรรมมาประยุกตใชในการนิเทศ การควบคุมและการประเมิน
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศภายในโดยสามารถวิเคราะห วิจัย สงเสริมใหขอเสนอแนะเพ่ือ
พัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาได ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู
การสอน และการบริหารจัดการการศึกษา ประสาน สนับสนุนและเผยแพรผลงานดานการนิเทศการศึกษา
แกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ใชเทคนิคการนิเทศไดอยางหลากหลายดวยความเปนกัลยาณมิตร 

๒. นโยบายและการวางแผนการศึกษา สาระความรูในดานระบบและทฤษฎีการวางแผนบริบททาง 
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทยท่ีมีอิทธิพลตอการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาติและระดับตาง ๆ การ
วิเคราะหและกําหนดนโยบายการศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและประเมิน 
นโยบายการศึกษา โดยสามารถใหคําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูล และรายงานผลเพ่ือจัดทํา 
นโยบาย แผน และการติดตามประเมินผลดานการศึกษา ใหคําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย
และการวางแผนดําเนินงาน และการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ใหคําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับการ
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมุงใหเกิดผลดีคุมคาตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังคม และ
ส่ิงแวดลอม 

๓. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน สาระความรูในดานความรูเกี่ยวกับหลักสูตร การสราง
หลักสูตรสถานศึกษา หลักการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรูจิตวิทยาการศึกษา การวัดและการ
ประเมินผล การจัดการศึกษาพิเศษ โดยสามารถใหคําแนะนําคําปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  
และการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา สาธิตแนะนําครูใหจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการเรียนรูไดเต็มศักยภาพของ
ผูเรียนประเมินหลักสูตร และการนําหลักสูตรไปใช

๔. การประกันคุณภาพการศึกษา สาระความรูในดานการบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพ 
การศึกษา มาตรฐานคุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
สามารถศึกษา วิเคราะห วิจัย การจัดทํามาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษา โดยนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลกาประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ใหคําปรึกษาขอเสนอแนะ และการวางระบบการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
เพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง และพรอมรับการประเมินภายนอก 

๕. การบริหารจัดการการศึกษา สาระความรูในดานหลักและระบบขอบขายการจัดการศึกษา 
หลักการบริหารจัดการศึกษา โดยใชโรงเรียนเปนฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ
กับการจัดการศึกษา โดยสามารถใหคําปรึกษาแนะนําการจัดการศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคตามเจตนารมณ
ของการบริหารจัดการสถานศึกษาไปสูองคกรแหงการเรียนรู บริหารจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

6. การวิจัยทางการศึกษา สาระความรูในดานระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การนําผลการวิจัย
ไปใช  โดยสามารถใหคําแนะนํา ปรึกษาเกี่ยวกับการนํากระบวนการวิจัยไปใชในการแกปญหา  
และพัฒนาการเรียนการสอนใหคําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับการนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน ดําเนินการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม ๆ ดานการเรียนรูและการจัดการศึกษา 



4

๗. กลวิธีการถายทอดความรู แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ สาระความรูในดานกลวิธีการ
นําเสนอความรูแนวคิดทฤษฎีท่ีเหมาะสมกับการเรียนรู การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษา 
คนควา ฯลฯ การวิเคราะห วิจารณผลงานวิชาการอยางสรางสรรค โดยสามารถเขียนเอกสารทางวิชาการ 
ประเภทตาง ๆ แนะนําและใหคําปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแกคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นําเสนอความรู แนวคิด ทฤษฎีดวยวิธีการท่ีหลากหลาย และเหมาะสมตอการเรียนรู

8. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สาระความรูในดานหลักการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อินเทอรเน็ต คอมพิวเตอรชวยสอน ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ สํานักงานอัตโนมัติ โดยสามารถใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการพัฒนาตนและการพัฒนางานไดอยางเหมาะสม ใหคําปรึกษา แนะนํา การใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาแกสถานศึกษา 

9. คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับศึกษานิเทศก สาระความรูในดานคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับ 
ศึกษานิเทศก จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี (Good Governance) 
โดยปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก มีหลักธรรมในการนิเทศ และประพฤติเปน
แบบอยางท่ี

ขอบขายภารกิจ | 
๑. ภารกิจในงานธุรการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

มีหนาที่ความรับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณคอนขางสูงเกี่ยวกับงานธุรการ และงานสารบรรณท่ี

มีการปฏิบัติงานท่ีไมจําเปนตองมีการกํากับตรวจสอบหรือแนะนํา และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย โดยปฏิบัติงานอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง เชน รางโตตอบ บันทึก ยอเร่ือง การรวบรวม 
การตรวจสอบ ติดตาม แกไขเปล่ียนแปลงรายการ เก็บรักษาทรัพยสินและเอกสารสําคัญทางราชการ  
การรวบรวมขอมูล หรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุมเปนตน ตอบปญหาชี้แจง 
เร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี ฝกอบรมและใหคําปรึกษา แนะนําการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับ
รองลงมาและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

ภารกิจ สาระความรู และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. วิเคราะห วางแผนจัดระบบขอมูลสารสนเทศ และการบริหารงานของกลุมนิเทศ ติดตามและ 

ประเมินผลการจัดการศึกษา ใหสามารถดําเนินงานตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๒. วิเคราะหสภาพของกลุม และออกแบบระบบงานสารบรรณใหเหมาะสมและสอดคลองกับงาน

สารบรรณของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๓. ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมกลุม 
๔. ประสานงานกับกลุมอ่ืนในสํานักงาน หนวยงาน และสถานศึกษาในงานธุรการท่ีเกี่ยวของกับการ 

บริหารกลุม 
๕. ประสานดําเนินการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร และผลงานของกลุมใหครู บุคลากรทางการ 

ศึกษา และประชาชนท่ัวไปทราบ 
6. จัดทําระบบสารสนเทศของกลุม  
7. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของกลุม 
8.ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
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๒. ภารกิจในงานวิชาการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีหนาที่ความ
รับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่ ดังนี้

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณคอนขางสูงเกี่ยวกับงานโครงการท่ีสงเสริม  
และพัฒนางานวิชาการในสวนของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และท่ีเกี่ยวเน่ืองหรือ
สงผลตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามท่ีไดรับมอบหมาย 
ภารกิจ สาระความรู และลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. วิเคราะห วางแผนจัดระบบขอมูลสารสนเทศดานวิชาการของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา ใหสามารถดําเนินงานตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๒. ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมหัวหนากลุม 
๓. ดําเนินการตามงานโครงการท่ีไดรับมอบหมาย 
๔. งานประสานความรวมมือท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริมการจัดการศึกษาของกลุมสงเสริมการจัด 

การศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ 
๕. งานสงเสริมงานวิชาการของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขต 

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ 
6. งานเผยแพร ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร และผลงานของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ 

จัดการศึกษาตอสาธารณชน ผานส่ือตาง ๆ ผานระบบเว็บไซด และเว็บไซตการจัดการความรู
๗. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

3. ภารกิจในกลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู ประกอบดวย 
๓.๑ งานสงเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษผูดวยโอกาสและผูมี 

ความสามารถพิเศษ ภารกิจในงาน ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมท้ังวิเคราะหแนวโนมและทิศทางในการจัดการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาพิเศษผูดวยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ 
ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษท้ังในและตางประเทศ สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษามีความ 
พรอมในการจัดการศึกษาปฐมวัยการศึกษาพิเศษผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ ในรูปแบบท่ี 
เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา โดยพัฒนาครู ผูบริหาร ใหมีความรูความเขาใจ สามารถจัดการศึกษา 
ปฐมวัยการศึกษาพิเศษผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ และการดําเนินการวิจัยในชั้นเรียน 
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรได การมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหนวยงานท่ี
เกี่ยวของในการจัดทําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ 
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษผูดอยโอกาส และผูมี
ความสามารถพิเศษ ใหความชวยเหลือสถานศึกษาในดานการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง ประสานความ
รวมมือกับหนวยงานอ่ืนท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษผูดอยโอกาส และมีความสามารถพิเศษ  
เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตน 

๓.๒ งานสงเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภารกิจในงาน ศึกษาหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมาตรฐานการเรียนรูท้ัง ๘ กลุมสาระ รวมท้ังกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ศึกษา รวบรวมขอมูลและจัดทําระบบสารสนเทศ รวมท้ังสงเสริมใหสถานศึกษาดําเนินการ ดังน้ี  
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร รวบรวมขอมูลแหลงเรียนรู
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และภูมิปญญาทองถิ่นท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร พัฒนาครู ผูบริหารสถานศึกษาใหมีความรู 
ความเขาใจในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาจัด
หลักสูตรเฉพาะดาน เชน โรงเรียน ๒ ภาษา โรงเรียนตามแนวพุทธ โรงเรียนกีฬา โรงเรียนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี โรงเรียนอัจฉริยะสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย เชน Home School 
การศึกษาท่ีจัดในสถานประกอบการ ฯลฯ เปนตน สงเสริมและสนับสนุนใหครูออกแบบการเรียนรู
และจัดการเรียนรูตามแนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมและสนับสนุนให
สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใชขอมูลจากการวิจัยในชั้นเรียน และการนิเทศภายใน 
ดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา และนําขอมูลมาใช
ในการวางแผนพัฒนา 

๓.๓ งานศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ภารกิจในงาน 
ศึกษาสภาพปญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู ดําเนินการวิจัยการ 
บริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการ 
พัฒนากระบวนการเรียนรูของครู ผูบริหารตลอดจนผูเกี่ยวของ เผยแพรผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการ 
พัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการเรียนรูนําผลการวิจัยไปกําหนดนโยบายเพ่ือพัฒนางานบริหาร
หลักสูตร และกระบวนการเรียนรู  

๔. งานภารกิจในกลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
๔.๑ งานสงเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา ภารกิจในงาน สงเสริมใหครูพัฒนาตนเอง  

โดยศึกษาหาความรูเกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผลการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัย สงเสริมและพัฒนาผูบริหาร ครูให ใช วิ ธีการท่ีหลากหลายในการวัด 
และประเมินผลในสถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
ศึกษา วิเคราะห รูปแบบ วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษา ท้ังการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จัดทําคูมือการวัดผลเทียบโอนผลการศึกษา 
สําหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

๔.๒ งานสงเสริมเสริมและพัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินผลการศึกษา ภารกิจในงาน รวบรวม
เคร่ืองมือการวัดและประเมินผลการศึกษา ศึกษา วิเคราะห เคร่ืองมือวัดผลและประเมินผลท่ีมีผูจัดทํา 
แลวคัดเลือกใหเหมาะสมกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา 
และพัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินผลใหครอบคลุมดานตอไปนี้ เคร่ืองมือวัดและประเมินผลตามกลุมสาระ
การเรียนรู 6 กลุมสาระ เคร่ืองมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เคร่ืองมือ
วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง เคร่ืองมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะท่ีพึงประสงค เคร่ืองมือ
วัดผลและประเมินผลความสามารถในการอาน คิด วิเคราะห และการเขียนส่ือความ และบริการเคร่ืองมือ
วัดและประเมินผลทางการศึกษาแกสถานศึกษา 

๔.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา ภารกิจในงาน 
ศึกษา วิเคราะห แนวทาง ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา ดําเนินการ ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา จัดทํารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  
และเผยแพรผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
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๔.๔ งานทดสอบทางการศึกษา ภารกิจในงาน ศึกษา วิเคราะห วิจัย เกี่ยวกับระบบวิธีการ 
เคร่ืองมือวัดและประเมินผลการศึกษา วางแผนการทดสอบทางการศึกษา ใหครอบคลุมสาระการเรียนรูท้ัง 
8 กลุมสาระของสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กําหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษาใหสอดคลองตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติกําหนด ประสานความรวมมือกับสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ ดําเนินการทดสอบทางการศึกษาและใหบริการสอบวัดความรูความสามารถ
ใหกับนักเรียนพัฒนาคลังขอสอบมาตรฐานการศึกษา และจัดสรางโปรแกรมเก็บขอมูลคุณภาพการศึกษา
ของผูเรียนทุกกลุมสารระการเรียนรู

๕. งานภารกิจในกลุมงานสงเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๕.๑ งานสงเสริม พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ภารกิจในงาน ศึกษาความ

ตองการส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ดําเนินการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมท้ังส่ือ
ตนแบบของหนวยงาน เพ่ือสนับสนุนชวยเหลือตามความตองการของสถานศึกษา สงเสริมและพัฒนาครู
ผูบริหารใหมีความรูความสามารถในการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีนิเทศติดตาม และประเมินผล
การพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือนําผลมาปรับปรุงและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ 
ประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการสงเสริมการใชส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา และเผยแพรประชาสัมพันธการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

๕.๒ งานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ภารกิจในงาน ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา วิจัยเพ่ือ
พัฒนาส่ือตนแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของสถานศึกษา 
สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาท่ีดําเนินการศึกษาวิเคราะห วิจัย พัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาไดมีโอกาสแลกเปล่ียนผลการวิเคราะหวิจัยนําไปใช และเผยแพรส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

6. งานภารกิจในกลุมงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
๖.๑ งานสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู ภารกิจในงาน 

รวบรวม จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู  
ศึกษาสภาพปญหาความตองการของการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู จัดทําแผนการสงเสริม 
และพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรูดําเนินการนิเทศ โดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
และโครงการเปนฐานดังน้ี การนิเทศโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เชน สงเสริมฝายบริหารเปนหลักในการนิเทศ
ภายใน สงเสริมครูเปนผูสรางกัลยาณมิตร นิเทศภายในสงเสริมเครือขายการนิเทศครูตนแบบ ครูแกนนํา 
ผูปกครอง ชุมชน และภูมิปญญา สงเสริมการนิเทศภายนอกรวมท้ังสงเสริมการนิเทศท่ีมีการรวมพลังจาก 
ทุกฝาย การนิเทศโดยใชโครงการเปนฐาน เชน โครงการนํารอง (Pilot Study) โครงการรวมพัฒนา  
(Joint Project) เปนตน จัดทําสรุปรายงานและเผยแพรเทคนิคการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรูท่ี
ประสบผลสําเร็จ 

๖.๒ งานสงเสริม สนับสนุนเครือขายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษาหนวยงานที่
เกี่ยวของและชุมชน ภารกิจในงาน ประสานการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือขายการนิเทศ 
ในเขตพื้นท่ีการศึกษา จัดทําแผนการสงเสริมสนับสนุนเครือขายการนิเทศในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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และสถานศึกษา ดําเนินการและรวมมือกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของพัฒนาเครือขายการนิเทศในรูปแบบตาง ๆ 
ท่ีหลากหลาย พัฒนาหองเรียนหรือสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรู จัดตั้งและดําเนินการในรูปแบบของ 
เครือขายชุมชน จัดเวทีวิชาการใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรู จัดเครือขายบุคคล เชน ครูแกนนํา ครูตนแบบครู
แหงชาติเปนตน และจัดทําสรุปรายงานและเผยแพรเทคนิค วิธีการ ส่ือ เคร่ืองมือหรือรูปแบบเครือขาย 
การนิเทศ 

๖.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการบริหาร และการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา ภารกิจในงาน จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศ 
และติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา ศึกษาวิเคราะหและจัดทําเกณฑ 
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จในการบริหาร และการจัดการศึกษาดําเนินการนิเทศ ติตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและ 
ประเมินผล และจัดทํารายงานเผยแพร

๖.๔ งานศึกษาคนควา วิเคราะหวิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา ภารกิจในงาน 
ศึกษา คนควา วิเคราะหสภาพปญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา ดําเนินการวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การพัฒนาเครือขายการนิเทศ สนับสนุน สงเสริม และเผยแพรการวิเคราะห 
วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 

๗. งานภารกิจในกลุมงานสงเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
๗.๑ งานสงเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ภารกิจในงาน ศึกษา

ระบบหลักเกณฑ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจนกฏเกณฑระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
ศึกษา คนควา หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดทามาตรฐานการศึกษาแลวนํามาวิเคราะห 
เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษา 
สรางความตะหนัก ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา 
แกบุคลากรทุกคน สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษากําหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษาใหสอดคลองกับ 
สภาพแวดลอมและความตองการของชุมชน/ทองถิ่นรวมท้ังการกําหนดตัวบงชี้และเกณฑ ในการแปลผล 
และตัดสินการผานมาตรฐานพรอมท้ังจัดใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางสถานศึกษาดวยกัน รวมกําหนด 
กลยุทธในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพท้ังระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดับสถานศึกษา สงเสริมให 
สถานศึกษาจัดสรางระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีหลักการและแนวคิดอยูบนพ้ืนฐานการ 
ปรับปรุงพัฒนานิเทศ ติดตาม การจัดสราง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๗.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ภารกิจในงาน จัดทําระบบการตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นิเทศสถานศึกษาเพ่ือใหสามารถดําเนินการประเมินผล  
และตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง รวมกับสถานศึกษาวิเคราะหผลการ
ประเมินเพ่ือหาจุดพัฒนาและนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงสถานศึกษาท่ียังไมไดมาตรฐานตามเกณฑ 
จัดตั้งคณะทํางานเพื่อรับผิดชอบ และใหความชวยเหลือสถานศึกษาท่ียังไมไดมาตรฐานตามเกณฑอยางเปน
ระบบจัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดําเนินการตรวจสอบ วิเคราะหผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา เพ่ือกําหนดนโยบายในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดทําระบบ
สารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดทําเอกสารเผยแพรตัวอยางสถานศึกษาท่ีผาน
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เกณฑการประเมินมาตรฐานจากคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และนิเทศ ติดตาม กํากับ 
สถานศึกษาทุกแหงใหไดมาตรฐานตามเกณฑ

๗.๓ งานสงเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา ภารกิจใน
งานสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดทํารายงานการประเมินตนเองของ 
สถานศึกษา พิจารณาใหขอเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ประสานงานกับสถานศึกษาท่ีมีความพรอมรับการประเมินภายนอก เพ่ือเสนอรายชื่อสถานศึกษาตอ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ประสานงานกับสํานักงานรับรอง
มาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อถึงกําหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษา ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอกเพ่ือนํามาใชประโยชนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๗.๔ งานศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ภารกิจใน
งานศึกษา วิเคราะห วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษาของแตละ 
หนวยงาน สงเสริม สนับสนุน และหรือรวมกับสถานศึกษาดําเนินการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 
การศึกษา สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษานําผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาใช
ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รวบรวมและเผยแพรผลการวิจัยมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา และนําผลมาใชในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๘. งานภารกิจในกลุมงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 
การศึกษา 

8.๑ งานพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ ภารกิจในงาน ดําเนินการใหมีฐานขอมูลดานวิชาการ 
บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และบริหารงานท่ัวไปของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รวบรวม วิเคราะห  
และบันทึกขอมูลทางดานวิชาการ ดานบริหารงานบุคคล ดานบริหารงานงบประมาณ และดานบริหารงาน
ท่ัวไป ในระบบฐานขอมูล ปรับปรุงระบบฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน เผยแพรขอมูลในระบบเครือขาย  
และ Internet รายงานผลการวิเคราะห ขอมูลตอคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล  
และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

8.๒ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ภารกิจในงาน รวบรวม 
วิเคราะหขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จัดทําแผนยุทธศาสตร
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เสนอแผนยุทธศาสตรตอคณะกรรมการ ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาเพ่ือดําเนินการตามแผน 

8.๓ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ภารกิจในงาน 
รวบรวม ประมวล วิเคราะหขอมูลจากเคร่ืองมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัด 
การศึกษา จัดทําสรุปรายงานผลการติดตามตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษาตอคณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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งานกลุมสาระการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
สาระการเรียนรู หมายถึง องคความรู ทักษะและคานิยมท่ีผูเรียนควรเรียนรู เพื่อจะชวยนําพาให

บรรลุคุณภาพตามเปาหมายท่ีกําหนด 
กลุมสาระการเรียนรู หมายถึง กลุมขององคความรู ทักษะและคุณลักษณะท่ีกําหนดไวในมาตรฐาน 

การเรียนรู/ตัวชี้วัดท่ีเกี่ยวของสัมพันธกันตามศาสตรตางๆ โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จัดแบง กลุมสาระการเรียนรูเปน ๘ กลุม ไดแก ๑) ภาษาไทย ๒) คณิตศาสตร ๓) วิทยาศาสตร ๔) สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๕) สุขศึกษาและพลศึกษา ๖) ศิลปะ ๗) การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
และ ๘) ภาษาตางประเทศ 

ม าต ร ฐ าน ก า ร เรี ย น รู  (Content standards/Academic standards/Learning standards)
หมายถึง คุณภาพท่ีตองการใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน เปนส่ิงท่ีผูเรียนพึงรูและปฏิบัติไดเมื่อจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ความรู ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะท่ีระบุไวในมาตรฐานการเรียนรูถือเปนส่ิงจําเปน
สําหรับผู เรียนทุกคน ดังนั้น หนวยงานท่ีเกี่ยวของทางการศึกษาท้ังระดับชาติ เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
และสถานศึกษา มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหบรรลุคุณภาพตามท่ี
มาตรฐานกําหนด มาตรฐานการเรียนรู ขั้นพ้ืนฐานถือเปนเคร่ืองมือสําคัญในการขับเคล่ือนและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เปนเปาหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ 
ตามอัธยาศัยและใชสําหรับผูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แนวคิดดังกลาวอยูบนฐานความเชื่อ
ท่ีวาผูเรียนทุกคนสามารถพัฒนาอยางมีคุณภาพเทาเทียมกันได

ตัวชี้วัด (Indicators) หมายถึง ส่ิงท่ีนักเรียนพึงรูและปฏิบัติได ซึ่งสะทอนถึงมาตรฐานการเรียนรู 
ตัวชี้วัดมีลักษณะเฉพาะเจาะจงและมีความเปนรูปธรรมในการนําไปใชในการกําหนดเน้ือหาการเรียนการ
สอน และเปนเกณฑสําคัญสําหรับการวัดและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพผูเรียนโดยท่ัวไปจะมีการ
กําหนดตัวช้ีวัดเพื่อใชในการตรวจสอบผูเรียนเปนระยะ ๆ ในการพัฒนาไปสูมาตรฐานการเรียนรูการกําหนด
ตัวชี้วัดดังกลาวนั้น ในระบบการศึกษาบางแหงอาจกําหนดไวเปนชวงๆ ทุก ๓-๔ ป แตบางแหงอาจกําหนด
ทุกระดับชั้น ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความเหมาะสมกับบริบทการศึกษาแตละแหง (สํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา 2553) 

งานกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนกิจกรรมท่ีศึกษานิเทศกตองปฏิบัติเพื่อ
พัฒนางานสถานศึกษาหรือครูผูสอนในดานการพัฒนาองคความรู ทักษะและคุณลักษณะท่ีกําหนดไวใน
มาตรฐานการ เรียนรู/ตัวชี้วัดท่ีเกี่ยวของสัมพันธกันตามศาสตรตาง ๆ โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน จัดแบง กลุมสาระการเรียนรูเปน 8 กลุม ๑ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ประกอบดวย ๑) ภาษาไทย 
๒) คณิตศาสตร ๓) วิทยาศาสตร ๔) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๕) สุขศึกษาและพลศึกษา ๖) 
ศิลปะ ๗) การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ๘) ภาษาตางประเทศ และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กิจกรรมแนะ
แนว กิจกรรมนักเรียน และ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน) 
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งานกลุมเครือขายสถานศึกษา 
ภาคีเครือขาย หมายถึง กลุมบุคคล องคกรท่ีมีเปาหมายรวมกัน มารวมตัวกันดวยความสมัครใจ  

เพื่อทํากิจกรรมใหบรรลุเปาหมาย (รวมคิด/วางแผน รวมทํา รวมประเมินผล) โดยมีความสัมพันธ แนวราบ 
มีความเสมอภาค และเรียนรูรวมกันอยางตอเน่ือง 

งานกลุมเครือขายสถานศึกษา เปนกิจกรรมท่ีศึกษานิเทศกตองปฏิบัติเพ่ือพัฒนางานของสถานศึกษา 
ในรูปของภาคีเครือขายในการทํางานรวมกันกับกลุมสถานศึกษาในลักษณะของเครือขายในดานการ 
ประสานงาน (Coordination) ความรวมมือ (Cooperation) การทํางานรวมกัน (Collaboration) และการ
มีสวนรวม (Participation) ในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาและการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
ครอบคลุม ๔ ภาระงาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ
การบริหารงานท่ัวไป 

งานพิเศษ งานโครงการและตัวช้ีวัด  
งานพิเศษ งานโครงการและตัวชี้วัด เปนกิจกรรมท่ีศึกษานิเทศกตองปฏิบัติเพื่อพัฒนางานในหนาท่ี 

ของศึกษานิเทศกท่ีเกี่ยวของกับงานพิเศษท่ีไมใชงานตามมาตรฐานตําแหนง รวมถึงงานโครงการและตัวชี้วัด
ท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก เพ่ือเอ้ือประโยชนใหกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึง
เปนฐานขอมูลในการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานในปตอไปในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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ตอนที� ๒
การจัดโครงสร้างการบริหาร และการจัดบุคลากร

การจัดโครงสรางสรางการบริหารงานกลุมนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

นางณัฏฐกันย  ใจกันทา

นายพิสิฐ  ไชยชนะ

ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

นางสาวพรทิพา   พุทธวงค 

กลุมงานพัฒนาหลักสูตร

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

และกระบวนการเรียนรู

1. นางกังสดาล  แจงมณี

2. นางสาวอิชยาพัฒน มณรีัตน

กลุมงานนิเทศ ติดตาม

และประเมินผลระบบบริหาร

และการจัดการศึกษา 

1. นางพรมเมือง    เทวตา

2. นายรัชชานนท  วันเพ็ญ 

กลุมงานสงเสรมิพัฒนา

ระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

1. นายบัณฑิต  ไชยวงค

     2. นายจตุพล   อุปละ 

กลุมงานวัดและประเมินผล

การศึกษา 

1. นางสาวรัษฎา   อภิวงคงาม

2. นายเสกสรรค   สิธิวัน 

กลุมงานสงเสรมิและพัฒนา

สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา 

นายสุวิทย   บ้ังเงิน

กลุมงานเลขานุการ

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ 

ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

นางวรลักษณ  จันทรเนตร 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

นายจรัญ  แจงมณี

กลุมงานการศึกษาพิเศษ  
(การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)

นางณภัทร   นวลจีน 

กลุมงานธุรการ 

1. นางสาวสาวิกา   กองหลา

2. นางสาวพิมใจ    แวงภูลา 
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การจัดบุคลากรตามกลุมภารกิจ กลุมสาระการเรียนรูและกลุมเครอืขายสถานศึกษา

 การจัดบุคลากรกลุมงาน/งานตามภารกิจ 

กลุมงาน/งานตามภารกิจ จํานวน (คน) หมายเหตุ 
๑. ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการ จัดการศึกษา 

1

๒.กลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และ กระบวนการเรียนรู 

2

3.กลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา 2
๔.กลุมงานสงเสริมพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

1

๕.กลุมงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด 
การศึกษา 

2

6.กลุมงานสงเสริม พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพ การศึกษา 

2

๗.กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

1

๘.กลุมงานการจัดการศึกษาพิเศษ 1
9.กลุมงานธุรการ กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

2
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รายช่ือศึกษานิเทศกและบุคลากรในกลุมงานตามภารกิจ 

กลุมงานตามภารกิจ หัวหนากลุมงาน สมาชิกในกลุมงาน 
๑. กลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและ กระบวนการเรียนรู

นางกังสดาล  แจงมณี น.ส.อิชยาพัฒน มณีรัตน

๒. กลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา น.ส.รัษฎา อภิวงคงาม นายเสกสรรค สิธิวัน 
๓. กลุมงานสงเสริมพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีทางการศึกษา

นายสุวิทย  บ้ังเงิน

๔. กลุมงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
จัด การศึกษา

นางพรมเมือง  เทวตา นายรัชชานนท  วันเพ็ญ

๕. กลุมงานสงเสริม พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพ การศึกษา 

นายบัณฑิต  ไชยวงค นายจตุพล  อุปละ

6. กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

นางวรลักษณ  จันทรเนตร

7.กลุมงานการจัดการศึกษาพิเศษ นางณภัทร  นวลจีน
8. กลุมงานธุรการ กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา

นางสาวสาวิกา  กองหลา
นางสาวพิมใจ แวงภูลา 
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รายช่ือศึกษานิเทศกในกลุมสาระการเรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และกิจกรรมอื่น 

กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรมพัฒนาผูเรียน หัวหนากลุมสาระ ทีมงาน 

๑. ภาษาไทย นางพรมเมือง  เทวตา นายรัชชานนท  วันเพ็ญ 
๒. คณิตศาสตร นางสาวรัษฏา  อภิวงคงาม -
๓. วิทยาศาสตร นางวรลักษณ  จันทรเนตร -
๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นายเสกสรร  สิธิวัน -
๕. ภาษาตางประเทศ นางณภัทร  นวลจีน -
6. สุขศึกษาและพละศึกษา นายบัณฑิต  ไชยวงค -
๗. ศิลปะ นายจตุพล  อุปละ 
8. การงานอาชีพ นายสุวิทย  บ้ังเงิน -

9. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
  - กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และ
บําเพ็ญประโยชน
  - กิจกรรมแนะแนว
  - กิจกรรมชุมนุม 

นางสาวพรทิพา  พุทธวงค -

10. กิจกรรมการศึกษาปฐมวัย นางกังสดาล  แจงมณี นางสาวอิชยาพัฒน มนีรัตน

11. กิจกรรมการศึกษาพิเศษ นางณภัทร  นวลจีน -
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งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุมเครือขายสถานศึกษา

ที่ ศูนยเครือขายๆ ศึกษานิเทศก จํานวน 
1 อําเภอปาแดด นางสาวพรทิพา  พุทธวงค 1
2 อําเภอแมลาว นางวรลักษณ  จันทรเนตร 1
3 พานอุดร นางสาวอิชยาพัฒน มนีรัตน 1
4 พานบูรพา นางสาวรัษฏา  อภิวงคงาม 1
5 ปาหุงพานสันติ นายบัณฑิต  ไชยวงค 1
6 พานทักษิณ นายบัณฑิต  ไชยวงค 1
7 ปาแดด-แมสรวย นางกังสดาล  แจงมณี 1
8 เจดียหลวง-ทากอ นางณภัทร  นวลจีน 1

9 แมพริก-ศรีถอย 
นายสวิทย บ้ังเงิน                
นายเสกสรร สิธิวัน 

2

10 หวยไคร นายสวิทย บ้ังเงิน                1
11 วาวี นายเสกสรร สิธิวัน 1
12 สันสลีศรีเวียง นายรัชชานนท  วันเพ็ญ 1
13 เวียงกาหลงวนาเทวี นางพรมเมือง  เทวตา 1
14 แมขะจานเจดียใหม นายจตุพล  อุปละ 1
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คณะผูจัดทํา
คณะที่ปรึกษา 

นายจรัญ แจงมณี ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒  

คณะทํางาน 
นางสาวพรทิพา พุทธวงศ     ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
นางพรมเมือง เทวดา             ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ 
นายบัณฑิต ไชยวงค    ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ 
นางกังสดาล แจงมณี ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ 
นางสาวรัษฎา อภิวงศงาม  ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ 
นางสาวอิชยาพัฒน  มณีรัตน    ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ 
นายสุวิทย บ้ังเงิน              ศึกษานิเทศก ชํานาญการ 
นางวรลักษณ จันทรเนตร        ศึกษานิเทศก ชํานาญการ 
นางณภัทร นวลจีน                ศึกษานิเทศก ชํานาญการ 
นายจตุพล อุปละ            ศึกษานิเทศก ชํานาญการ 
นายเสกสรร  สิธิวัน          ศึกษานิเทศก ชํานาญการ 
นายรัชชานนท  วันเพ็ญ        ศึกษานิเทศก ชํานาญการ 
นางสาวพิมใจ แวงภูลา  เจาพนักงานธุรการ  

ผูตรวจและพิจารณาขอมูลสารสนเทศ 
นางสาวพรทิพา พุทธวงศ ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

ผูพิมพขอมูลสารสนเทศ 
นางสาวสาวิกา กองหลา    เจาหนาท่ีธุรการ 


