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แนวคิด 

วัตถุประสงค ์

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดกาศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต ๒ เป็นกลุ่มงานดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบ
และตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา 
 
 
 
 
 ๑. เพ่ือให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
 ๒. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหาจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการ
เรียนรู้ไดัอย่างมีคุณภาพ 
 ๓. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
 ๔. เพื่อส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา กรพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา ให้มีคุณภาพ 
 ๕. เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 
 ๖. เพื่อส่งเสริม การศึกษา วิจัย และพัฒนาให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน 
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๑. งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่ง 
 

๒. งานตามขอบข่ายภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

        ตอนที่ ๑      บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ 
 

 
 
 ศึกษานิเทศก์ทุกคน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
งานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ดังนี้ 
 ๑. งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษาจัดกระบวนการ
เรียนรู ้ มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาพัฒนาการวัดและประเมินผล
การศึกษา พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
 ๒. การศึกษาคันคว้าทางวิชาการ เพ่ือจัดทำเป็นเอกสารคู่มือและสื่อที่ใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่ 
ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
 ๓. การวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใช้ 
ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้สนใจทั่วไป 
 ๔. การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนการนิเทศและการ
พัฒนางานวิชาการ 
 ๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 กลุ่มนิเทศ ติตตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต ๒ เป็นกลุ่มงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา การวิเคราะห์วิจัย ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการ
พัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบนอกระบบและตาม
อัธยาศัยเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงาน
นิเทศการศึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตฐาน การศึกษาคันคว้าทางวิชาการ การวิเคราะห์วิจัย การ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหน้ที่อ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมายโดยให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการนิเทศการศึกษา หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ การ
วัดผลประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความสามารถในการ
วางแผนการนิเทศการศึกษา งานวิชาการ งานติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาและจัดทำรายงาน โดย
แสดงให้เห็นว่ามีการวิจัย พัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือนำผลไปใช้พัฒนา การนิเทศการศึกษา มีการเผยแพร่
อย่างกว้างขวาง มีการถ่ายทอดและได้รับการยอมรับ มีการพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพ มีเทคนิคชั้นสูงในการนิเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถพัฒนานวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเป็นแบบอย่างแก่วิชาชีพ 
ส่งผลให้ครูและบุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มีวินัยคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
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ภารกิจ สาระความรู้และลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
 

 
 
 ๑. การนิเทศการศึกษา ได้แก่ หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและกระบวนการนิเทศ กลยุทธ์การ
นิเทศ ศึกษาในเรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสร้างทักษะการนิเทศ การใช้กลยุทธ์ในการ
นิเทศ การนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ การควบคุมและการประเมิน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
การนิเทศภายใน โดยสามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม ให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา 
การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ การสอนและการบริหารจัดการศึกษา การ
ประสาน สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศการศึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่าง
หลากหลายด้วยความเป็นกัลยาณมิตร 
 ๒. นโยบายและการวางแผนการศึกษา ได้แก่ ระบบ ทฤษฎีการวางแผน บริบททางเศรษฐกิจสังคมและ
การเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่าง ๆ การวิเคราะห์และกำหนดนโยบาย
การศึกษา วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและประเมินนโยบายการศึกษา โดยสามารถให้คำแนะนำ
ปรึกษาเก่ียวกับการวิเคราะห์ข้อมูล รายงานผลเพื่อจัดทำนโยบายแผนและการติดตามประเมินผลด้านการศึกษา ให้
คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย การวางแผนดำเนินงานและการูประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ให้
คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งให้เกิดผลดีและคุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 ๓. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ได้แก่ ความรู้เกี ่ยวกับหลักสูตร การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
หลักการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา การวัดและประเมินผล การจัดการศึกษาพิเศษโดย
สามารถให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งสาธิตแนะนำครู
ให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน ตลอดจนการประเมิ นหลักสูตรและการนำ
หลักสูตรไปใช้ 
 ๔. การประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การบริหารคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษามาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถศึกษา วิเคราะห์วิจัย
จัดทำมาตรฐานและการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะและการวางระบบการจัดทำรายงานผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับการประเมินภายนอก 
 ๕. การบริหารจัดการศึกษา ได้แก่ หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา หลักการบริหารจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดยสามารถให้
คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของการศึกษาการบริหารจัดการ
สถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 ๖. การวิจัยทางการศึกษา ได้แก่ ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัยและการนำผลการวิจัยไปใช้ โดย
สามารถให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการนำกระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนให้
คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่ ๆ ทั้งด้านการเรียนรู้และด้านการจัดการศึกษา 
 ๗. กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎีและผลงานทางวิชาการ  ได้แก่ กลวิธี การนำเสนอความรู้ 
แนวคิด ทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษาค้นคว้าการวิเคราะห์ 
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คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
๒ 

ขอบข่ายภารกิจ 

๑. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระบวนการเรียนรู ้ 
 

วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์ โดยสามารถเขียนอกสารทางวิชาการประเภทต่าง ๆ แนะนำและให้
คำปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา นำเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎีด้วยวิธีการ
ที่หลากหลายและเหมาะสมต่อการเรียนรู้ 
 ๘. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้แก่ หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ต
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ สำนักงานอัตโนมัติ โดยสามารถใช้เทคโนโลยสารสนเทศเพ่ือ
พัฒนาตนและพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม ให้คำปรึกษาแนะนำการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาแก่สถานศึกษา 
 ๙. คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับศึกษานิเทศก์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ศึกษานิเทศก์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ศึกษานิเทศก์ มีหลักธรรมในการนิเทศและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
 
 
 
 
 
   
 ๑.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

  ๑. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ทิศทางการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย รวมทั้งศึกษาสภาพปญัหา 
บริบททางสังคมและความต้องการของท้องถิ่นชุมชน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

  ๒. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

  ๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ด้วยกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วม และนำไปใช้จัดประสบการณ์และ
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนทุกด้านอย่างสมดุล 

  ๔. ส่งเสริม และประสานความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและ
ชุมชนอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือร่วมมือช่วยเหลือกันในการพัฒนา และใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

  ๕. ประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานอื่น ที่จัดการศึกษาปฐมวัย เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรมการศาสนา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข เป็นตัน 

  ๖. นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเพื่อให้เกิดการ
ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ 

  ๗. ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตร 
  ๘. สรุปรายงาน และเผยแพร่ผลการใช้/การพัฒนาหลักสูตร 
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คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
๒ 

 ๑.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 
  ๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเรียนร่วม 
  ๒. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน
อื่น ๆ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมการศาสนา กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น เพื่อร่วมมือช่วยเหลือกันใน
การพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาเรียนร่วม 
  ๓. นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเพื่อให้เกิดการ
ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรียนร่วมให้มีคุณภาพ 
  ๔. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู ้บริหารสถานศึกษาและครูให้ศึกษา วิเคราะห์เพื่อพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาเรียนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ และประเมินผลการใช้หลักสูตรการศึกษาเรียนร่วม 
  ๕. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู ้บริหารสถานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศกึษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเรียนร่วม 
  ๖. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูทำวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ของครูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนเรียนร่วม 
  ๗. ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี ่ยวกับการวิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการใน
ระดับการศึกษาเรียนร่วม 

 ๘. สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐานและ
กระบวนการเรียนรู้ นำเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ เมื่อเสร็จสิ้น
งาน/โครงการและสิ้นปีงบประมาณ 

 
 ๑.๓ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   ๑. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางทั้ง ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
   ๒. ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน แนวทางการวัดและประเมินผล แนวทางการวัดผลและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนในพื้นที่ รวมทั้งศึกษาสภาพปัญหา บริบททางสังคมและความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน 
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
   ๓. ดำเนินการจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นด้วยกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมและ
เผยแพร่ให้สถานศึกษาในสังกัดนำไปใช้ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๔. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
  ๕. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและความต้องการ จุดเน้นของสถานศึกษาด้วยกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วม 
  ๖. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ชุมชน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอเพ่ือร่วมมือช่วยเหลือกันในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
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คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
๒ 

    ๒. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 

  ๗. นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะนำผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเพื่อให้ เกิด
การปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
  ๘. ตรวจสอบและประเมินคุณภาพหลักสูตร 
  ๙. สรุปรายงานและเผยแพร่ 
 
 ๑.๔ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

     ๑. ศึกษา วิเคราะห์  เอกสาร  แนวคิด  ทฤษฎี  ทิศทาง  แนวปฏิบัติ  นโยบาย  แผนงาน  ยุทธศาสตร์ 
  ๑)  ศึกษานโยบาย  แผนงาน  และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร   การ

พัฒนาและใช้หลักสูตร  การพัฒนาคุณภาพครูและผู้เรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๒)  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัยเพื่อพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 
  ๓)  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และติดตามการพัฒนาและประเมินผลการใช้หลักสูตร 

     ๒. ส่งเสริม  สนับสนุน  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การสอนและ
กระบวนการเรียนรู้ผู้เรียน 

  ๑) ส่งเสริม  สนับสนุน  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้ข้อมูล
การการนิเทศ  การวิจัยและการประเมินผลการใช้หลักสูตร และการประเมินคุณภาพผู้เรียน 

  ๒)  ส่งเสริม  สนับสนุน  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูให้ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เพื่อพัฒนาและ
ติดตามผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา  พัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร  การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร  และทำ
วิจัยปฎิบัติการเพ่ือพัฒนาการสอน  และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
     ๓. นิเทศ  กำกับ  ติดตาม  ให้ความช่วยเหลือแนะนำผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเพื่อให้เกิดการ
วิจัยและพัฒนาหลักสูตร  การสอน  และ กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
     ๔. ติดตาม  ประเมินผล  วิจัยการใช้หลักสูตร  การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

  ๑)  ประเมินคุณภาพหลักสูตร  การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  ๒)  นำผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คุณภาพครูและ

คุณภาพนักเรียนทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  รวมทั้งกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายใน การ
บริหารจัดการหลักสูตรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  ๓)  วิจัยและพัฒนาหลักสูตร  การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
    ๕. ส่งเสริม  สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา

หลักสูตร  การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
    ๖. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 
 
  
      ๒.๑ งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 

 ๑. ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
รวมทั้งแนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
๒ 

 ๒. ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับสถานศึกษา  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ 

 3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะให้กับผู้บริหารสถานศึกษา คร ูและบุคลากรในสถานศึกษา
เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร และการเทียบโอนผลการเรียน 

 4. ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บรหิารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษาในการปฏิบัติวิธีการ
วัดผลและประเมินผล เทคนิควิธีการวัดผลและประเมินรูปแบบต่างๆ โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง 

 5. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างเครื่องมือที่มีมาตรฐาน ในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ และจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านการวัดและ 
ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 6. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ แก่บุคลากรทั้งระดับสถานศึกษาเขต
พ้ืนที่การศึกษา เกี่ยวกับการวัดประเมินผลการศึกษา การจัดทำเอกสารหลักฐาน ระดับชั้นเรียนและ 
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นเรียนและสถานศึกษาตามหลักสูตรระดับ 
สถานศึกษาและนำผลการประเมินคุณภาพไปใช้ในการพัฒนา 

 7. ดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการจัดทำเอกสารหลักฐาน(ปพ.5 / ปพ.เกี่ยวกับ
ประจำชั้น) 

 8. สรุปรายงาน วิจัย พัฒนา และประเมินผลผลการดำเนินงาน ด้านการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษาเพ่ือนำผลมาใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา และเผยแพร่ผลการ
ประเมินคุณภาพ 

 9. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอกสำนักงานเขตพื้นที่และกลุ่มอื่น ๆ ในสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษาดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

 10. บริการข้อมูลเกี่ยวกบัผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET/NT/RT) แก่หน่วยงานศึกษาธิการ
จังหวัด  มหาวิทยาลัย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักทดสอบทางการศึกษา  ฯลฯ และจัดทำข้อมูลในการ
ประเมินมาตรฐานเขต  การประเมินประสิทธิภาพของผู้บริหาร เป็นต้น 

 11. สรุป รายงานผลการปฏบิัติงานของกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา นำเสนอ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เมื่อเสร็จสิ้นงาน/โครงการและสิ้นปีงบประมาณ 

 12. ดูแลโปรแกรมบริหารการศึกษา SchoolMIS / GPA 
 

      ๒.๒ งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล
การเรียนรู้ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
  1. ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดผลและคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
การใช้ข้อสอบมาตรฐานปลายปี ในระดับชั้น ป 2, 4,5 และชั้น ม.1 ,2 
  2. ประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ทางโปรแกรมระบบ EPCC 
  3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา คร ูและบุคลากรในสถานศึกษา 
เกี่ยวกบัการวัดผลและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
๒ 

๓. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 

  4. จัดทำเครื่องมือและคลังข้อสอบที่เป็นมาตรฐานสาหรับใช้ประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขต 
พ้ืนที่การศึกษา และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทุกกลุ่มสาระ 
  5. นิเทศ ติดตามการดำเนินการประเมินคุณภาพของผู้เรียนของสถานศึกษาในสังกัดในรูปแบบ
ของคณะกรรมการ 
  6. ดำเนินการประเมินคุณภาพนักเรียนและนำผลไปวิจัย พัฒนา และประเมินผลการดำเนินงาน
ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อนำผลมาใช้ในการวางแผนยกระดับคุ ณภาพ
การศึกษา 
  7. สรุปรายงาน ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อหน่ายงานต้นสังกัดและ
เผยแพร่ต่อสถานศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษานำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  8. นำผลการวิจัย การประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษามาใช้เป็นข้อมูลในการ
วางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 2.๓ งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ระดับชาติ 

 ๑. ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดผลและคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ จัดทำแผนรองรับ
การประเมินระดับชาติ 

 ๒. ประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ทางเว็บไซด์ สทศ.
และ สำนักทดสอบทางการศึกษาระบบโปรแกรม EPCC 

 3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา คร ูและบุคลากรในสถานศึกษา
เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ  

 4. ดำเนินการประเมินคุณภาพของผู้เรียนตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ หรือสำนักทดสอบทางการศึกษากำหนด 

 5. จัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและเผยแพร่ต่อสถานศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษานำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 6. นำผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
  
 
 ๓.๑ งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา และประกันคุณภาพการศึกษา  
  ๑. ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจน กฎเกณฑ์
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  ๒. ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดหามาตรฐาน การศึกษา แล้วนำมา
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
๒ 

  ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน 
  ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษากำหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น รวมทั้งการ์กำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการแปลผลและตัดสิน
การผ่านมาตรฐานพร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน 
  ๕. ร่วมกำหนด๊กลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพท้ังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับ 
สถานศึกษา 
  ๖. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดสร้างระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีหลักการและ
แนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา 
  ๗. นิเทศ ติดตาม การจัด สร้างพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
 ๓.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ๑. จัดทำระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๒. นิเทศ สถานศึกษา เพื ่อให้สามารถดำเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง 
  ๓. ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อหาจุดพัฒนาและนำมาเป็น แนวทางในการ
ปรับปรุงสถานศึกษาทีย่ังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
  ๔. จัดตั้คณะทำงานเพ่ือรับผิดชอบและให้ความช่วยหลือสถานศึกษาท่ียังไม่ได้มาตรฐานตาม 
เกณฑ์อย่างเป็นระบบ 
  ๕. จัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ ผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือกำหนดนโยบายในการพัฒนาการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ๖. จัดทำระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ๗. จัดทำเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึษาที่ผ่นเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน จากคณะกรรมการ
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๘. นิเทศติดตาม กำกับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
 
 ๓.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดทำรายงาน การประเมินตนเอง 
ของสถานศึกษา 
  ๒. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของ 
สถานศึกษา 
  ๓. ประสานงานกับสถานศึกษาที ่มีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพื ่อเสนอรายชื่อ
สถานศึกษาต่อสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
  ๔. ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ .) เมื่อถึง
กำหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
  ๕. ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอกเพ่ือนามาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาข้ันฟ้ืนฐาน 
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๔. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

 
 
 ๓.๔ งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก สถานศึกษาของแต่ละ
หน่วยงาน 
  ๒. ส่งเสริม สนับสนุนและหรือร่วมกับสถานศึกษาดาเนินการวิจัยมาตรฐานและ การประกัน
คุณภาพการศึกษา 
  ๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานำผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามา
ใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ๔. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ๕. นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษาและนำ 
ผลมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
 
 
 ๔.๑ งานส่งเสริม พัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  
   ๑. รวบรวม จัดทำ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี ่ยวกับการพัฒนาระบบนิเทศ และการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 

  ๒. ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการรับการนิเทศและจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
  ๓. จัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและจัดกระบวนการเรียนรู ้กำหนดวิธ ีการ 

แนวทางนิเทศ สร้าง แสวงหาเครื่องมือ นวัตกรรม รูปแบบต่าง ๆ เพื่อดำเนินการนิเทศการศึกษา พัฒนาระบบการ
นิเทศ และจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา  
  ๔. ดำเนินการนิเทศโดยใช้ 
   ๑) การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ส่งเสริมฝ่ายบริหารให้เป็นหลักในการนิเทศภายใน 
ส่งเสริมให้ครูเป็นผู้สร้างกัลยาณมิตรการนิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศ เช่น ครูต้นแบบ ครูแกนนำ 
ผู้ปกครอง ชุมชนและภูปัญญา เป็นตัน ส่งเสริมกิจกรรมการนิเทศจากภายนอก รวมทั้งส่งเสริมการนิเทศที่มีการรวม
พลังจากทุกฝ่าย 
   ๒) การนิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน เช่น โครงการนำร่อง (Pilot Study) โครงการร่วม
พัฒนา (Joint Project) เป็นต้น สรุปและจัดทำรายงานเผยแพร่เทคนิควิธีการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
ประสบผลสำเร็จ 

 
  ๕. ติดตามและประเมินผลการนิเทศ เพื่อนำผลการประเมินไปกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบ

การนิเทศ และจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนในคราวต่อไป  
  ๖. จัดทำสรุปรายงานผล เผยแพร่เทคนิคการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ที ่ประสบ

ความสำเร็จ ต่อหน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 



   

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                                                                              หน้า ๑๑ 

 
    

 

 
lสส       
 

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
๒ 

    
 ๔.๒ งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที ่การศึกษา สถานศึกษาหน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้องและชุมชน  
   ๑. รวบรวม จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ตามสภาพปัญหาความต้องการเกี่ยวกับ การจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
   ๒. จัดทำเกณฑ์ตัวชี้วัดความสำเร็จ เครื่องมือและวิธีการนิเทศ การตรวจสอบการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
   ๓. สถานศึกษาประเมินตนเองและตรวจสอบตามเกณฑ์และตัวชี ้ว ัดการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
   ๔. นิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาตามเกณฑ์และตัวชี้วัด วิจัย พัฒนารูปแบบ/
วิธีการที่เหมาะสม 
   ๕. ดำเนินการ พิจารณาคัดเลือกรูปแบบ วิธีการที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนารูปแบบ
การดำเนินการนิเทศที่ดี หรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
   ๖. สรุป อภิปรายผลจากการดำเนินงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา วิเคราะห์
จุดเด่น จุดควรพัฒนา เพ่ือกำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานต่อไป 
  ๗. เผยแพร่ผลการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ต่อหน่วยงานต้น
สังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจ 
 
 ๔.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษา  
  ๑. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ศึกษาความต้องการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศทั้งระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน 
  ๒. จัดทำแผนสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ โดย
คำนึงถึงสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละเครือข่าย 
  ๓. ประชุม/สัมมนาเครือข่ายการนิเทศประเภทบุคคลในทุกระดับ เพ่ือสร้างความเข้าใจและกำหนด
แนวทางการพัฒนา 
  ๔. ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศประเภทบุคคล ได้แก่ ครูต้นแบบ 
ครูดีเด่น 
  ๕. ประเมินผลและสรุปผลการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 
  ๖. นำผลการประเมินไปกำหนดแนวทางการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศท้ังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษา หน่วยงานที่เกีย่วข้องและชุมชนต่อไป 
  ๗. สรุปผลการดำเนินงานเครือข่ายการนิเทศและรายงานผลการพัฒนาต่อหน่วยงานต้นสังกัด /
สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
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๕. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

๖. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 
 
 
  ๕.๑ งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา     
   ๑. ศึกษาข้อมูลความต้องการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 
   ๒. ดำเนินการพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  รวมทั้งทั้งสื ่อต้นแบบของ
หน่วยงาน  เพื่อสนับสนุน ช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา   
   ๓. ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้  ความสามารถในการพัฒนาการใช้สื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   ๔. จัดระบบ บริการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อสนับสนุน ช่วยเหลือตาม
ความต้องการของสถานศึกษา 
   ๕. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อนำผลมา
ปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
       ๖. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
   ๗. สรุปรายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

 ๕.๒ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา      
  ๑. ศึกษา คุ้นคว้าวิเคราะห์วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  ๒. วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานศึกษา 
  ๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาที่ดำเนินการ ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย นำไปใช้ และเผยแพร่สื่อนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
 
  
 

 ๖.๑ งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ  
  ๑.  กำหนดขอบข่ายของข้อมูลด้านวิชาการ  บริหารงานบุคคล  บริหารงบประมาณ  และบริหาร

ทั่วไปของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  โดยศึกษาจากนโยบาย  แผนพัฒนาการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจำปี  
รายงานผลการปฏิบัติงาน จากกลุ่มต่าง ๆ ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  ๒. รวบรวม  วิเคราะห์  สังเคราะห์และจัดทำระบบข้อมูล  สารสนเทศ 
  ๓. ตรวจสอบข้อมูลและสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
  ๔. เผยแพร่ข้อมูลเป็นเอกสาร และทาง Internet ในระบบเครือข่ายและสถานศึกษาในเขตพื้นที่

การศึกษา 
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คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
๒ 

๗. ภารกิจในงานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

  ๕. รายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ที่เป็นข้อมูล และสารสนเทศ ต่อคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา 

 
๖.๒ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  

   ๑. วิเคราะห์การบริหารจัดการศึกษาในสำนักงานเขพื้นที่การศึกษา  ด้านวิชาการ  บริหารงาน
บุคคล  บริหารงบประมาณ  และบริหารทั่วไป ให้เห็นจุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 

  ๒. กำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย กลยุทธ์ในแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม  ตรวจสอบ  
ประเมินผล  และนิเทศการศึกษา 

  ๓. นำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ต่อ
คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการศึกษา 

  ๔. แจ้งแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล และนิเทศการศึกษาให้กลุ่มต่าง ๆ  
นำไปสู่การดำเนินการตามแผน 

  ๕. ประสานกับคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการศึกษา  เพ่ือ
ดำเนินการตามแผนและแก้ไขการดำเนินงานระหว่างการปฏิบัติ 

  ๖. จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา  ตามแผนดำเนินงาน 
 
 ๖.๓ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  

  ๑. นำแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการนิเทศการศึกษา  มากำหนด
จุดเน้น  วิธีการ เครื่องมือและคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา 

  ๒. นำเสนอแนวทางจุดเน้น  วิธีการ เครื่องมือและคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและ
นิเทศการศึกษา  ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา 

  ๓. ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศ  ในรูปแบบของคณะกรรมการติ ดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา 

  ๔. รวบรวม  ประมวล และวิเคราะห์ข้อมูลจากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและการนิเทศ 
  ๕. จัดทำรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและการนิเทศ   ต่อคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา และเผยแพร่ต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษา และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
  
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ค่อนข้างสูงเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณที่มีลักษณะ
ค่อนข้างยากมาปฏิบัติงานโดยไม่จำเป็นต้องมีการกำกับ ตรวจสอบหรือแนะนำและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ไ ด้รับ
มอบหมาย โดยปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมากเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณโดยปฏิบัติงานอย่างใดย่างหนึ่งหรือ
หลายอยา่ง เช่น เร่งโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ประมวลรายงานที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการด้านใดด้านหนึ่ง 
ได้แก่ ความรู้เกี ่ยวกับงานช่างสาขาต่าง ๆ วิทยาศาสตร์หรือเศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ การรวบรวม ตรวจสอบ 
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คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
๒ 

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ติดตาม แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการ เก็บรักษา ทรัพย์สินและเอกสารสำคัญทางราชการ การดำเนินงานซ่อมบำรุง
ยานพาหนะและงานพัสดุทางช่าง การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร จดบันทึกรายงานการประชุม เป็นต้น 
ตอบปัญหา ชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมาและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 ภารกิจ สาระความรู้และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่ม ให้สามารถดำเนินงาน
ตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. ศึกษา วิเคราะห์ สภาพของกลุ่ม และออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม และสอดคล้องกับ
ระบบงานสารบุรรณของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๓. ดำเนินการเก่ียวกับการประชุมภายในกลุ่ม 
 ๔. ประสานงานกับกลุ่มอื่นในสำนักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการ ที่เกี ่ยวข้องกับการ
บริหารงานของกลุ่ม 
 ๕. ประสานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของกลุ่ม ให้ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ 
 ๖. จัดทำระบบสารสนเทศของกลุ่ม 
 ๗. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่ม 

๘. ปฏิบัติงานอืน่ ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 
 
 
  สาระการเรียนรู้ หมายถึง องค์ความรู้ ทักษะและค่านิยมที่ผู้เรียนควรเรียนรู้ เพื่อจะช่วยนำพาให้
บรรลุคุณภาพตามเป้าหมายที่กำหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้ หมายถึง กลุ่มขององค์ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่
กำหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เกี ่ยวข้อง สัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่าง ๆ โดยหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดแบ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็น ๘ กลุ่ม ได้แก่ ๑) ภาษาไทย ๒) คณิตศาสตร์ ๓) วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ๔) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๕) สุขศึกษาและพลศึกษา ๖) ศิลปะ ๗) การงานอาชีพ และ 
๘) ภาษาต่างประเทศ 
  มาตรฐานการเร ียนร ู ้  (Content standards/Academic standards/Learning standards) 
หมายถึง คุณภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน เป็นสิ่งที่ผู ้เรียนพึงรู ้และปฏิบัติได้เมื ่อจบการศึกษาขั ้นพ้ืน
ฐานความรู้ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะที่ระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้เรียนทุก
คน ดังนั้น หน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุคุณภาพตามที่มาตรฐานกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้
ขั้นพื้นฐานถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย และใช้สำหรับผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน แนวคิดดังกล่วอยู่บนฐานความเชื่อที่ว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันได้ 
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คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
๒ 

งานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 
 

งานพิเศษ งานโครงการและตัวชี้วัด 
 

  ตัวชี้วัด (indicators) หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัดมีลักษณะเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรมในการนำไปใช้ในการกำหนดเนื้อหาการเรียนการสอนและ
เป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับการวัดและประเนผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนโดยทั่วไปจะมีการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อใช้
ในการตรวจสอบผู้เรียนเป็นระยะ ๆ ในการพัฒนาไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ การกำหนดตัวชี้วัดดังกล่าวนั้น ในระบบ
การศึกษาบางแห่งอาจกำหนดไว้เป็นช่วงทุก ๓ - ๔ปี แต่บางแห่งอาจกำหนดทุกระดับชั้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมตามบริบทการศึกษาแต่ละแห่ง (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, ๒๕๕๓) 
  ดังนั ้น งานกลุ ่มสาระการเรียนรู ้จึงเป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติ เพื ่อพัฒนางาน
สถานศึกษาหรือครูในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะและคุณลัษณะที่ กำหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่าง ๆ ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดแบ่งกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ออกเป็น  ๘ กลุ่มสาระ ได้แก่ ๑) ภาษาไทย ๒) คณิตศาสตร์ ๓) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔) สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ๕) สุขศึกษาและพลศึกษา ๖) ศิลปะ ๗) การงานอาชีพ และ ๘) ภาษาต่างประเทศ 
 
 
 
 
  
 ภาคีเครือข่าย หมายถึง กลุ่มบุคคล องค์กรที่มีเป้าหมายร่วมกัน รวมตัวกันด้วยความสมัครใจเพื่อทำ
กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย (ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ ร่วมประเมินผล) โดยมีความสัมพันธ์กันในแนวราบ มีความ
เสมอภาคและเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
 งานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพื่อพัฒนางานของสถานศึกษาใน
รูปแบบของภาคีเครือข่ายการทำงานร่วมกันกับกลุ ่มสถานศึกษาในลักษณะเครือข่ายด้านการประสานงาน  
(Coordination) ด้านความร่วมมือ (Cooperation) ด้านการทำงานร่วมกัน (Collaboration) และด้านการมีส่วน
ร่วม (Participation)ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ครอบคลุมทั้ง ๔ ภาระ
งาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหาร งานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป 
 
 

 
 
 งานพิเศษ งานโครงการและตัวชี้วัด เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพ่ือพัฒนางานในหน้าที่ 
ของศึกษานิเทศก์ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพิเศษที่ไม่ใช่งานตามมาตรฐานตำแหน่ง รวมถึงงานโครงการและตัวชี้วัด 
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึง 
เป็นฐานข้มูลในการ์ปฏิบัติงานหรือพัฒนางานในปีต่อไปในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 
 
 



   

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                                                                              หน้า ๑๖ 

 
    

 

 
lสส       
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๒ 

๑. การจัดบุคลากรตามกลุ่มภารกิจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา และโครงการพิเศษ 
 

 
  
           ตอนที ่๒       การจัดโครงสร้างการบริหารและการจดับุคลากร 

 
 
  
  
 ๑.๑ การจัดบุคลากรตามกลุ่มภารกิจ 
 
กลุ่มภารกิจที่ ภาระงาน รวม(คน) ทีมงาน 

๑ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

๔ ๑.นางสาวไอลดา คล้ายสำริด 
๒.นายภาณุวัต อิสสระพงศ์เผ่า 
๓.นางจิตสุภา อนุรักษ์ 
๔.นางสาวดอกลักษ์ วรยศ 

๒ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา ๔ ๑.นางจิตสุภา อนุรักษ์ 
๒.นางสาวพชรภรณ์ เชียงสิน 
๓.นางสาวดอกลักษ์ วรยศ 
๔.นางสายชล จั่นทองคำ 

๓ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

๓ ๑.นางสายชล จั่นทองคำ 
๒.นางสาวพชรภรณ์ เชียงสิน 
๓.นางสาวนฤมล ธนสีลังกูร 

๔ กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผล
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

๔ ๑.นางกัตติกา สกุลสวน 
๒.นางสาวไอลดา คล้ายสำริด 
๓.นางกานต์รวี เกิดสมศรี 
๔.นางวิภาพร สิงคเวหน 

๕ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

๔ ๑.ว่าที่ ร.ต.นันทเดช  โชคถาวร 
๒.นางกัตติกา สกุลสวน 
๓.นางกานต์รวี เกิดสมศรี 
๔.นายภาณุวัต อิสสระพงศ์เผ่า 

๖ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล 

๓ ๑.นางสาวนฤมล ธนสีลังกูร 
๒.นางวิภาพร สิงคเวหน 
๓.นางสายชล จั่นทองคำ 

๗ งานธุรการ ๒ นางสาวนภัสนันท์ ปิติภัทรชัยพงศ์ 
นางทิพรัตน์ คงเมือง 
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๒ 

 
 ๑.๒ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มสาระ ทีมงาน 
๑ ภาษาไทย นางสาวไอลดา คล้ายสำริด ๑.นางสาวดอกลักษ์ วรยศ 

๒.นางกานต์รวี เกิดสมศรี 
๒ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าที่ ร.ต.นันทเดช  โชคถาวร นางสาวพชรภรณ์ เชียงสิน 
๓ คณิตศาสตร์ นางสายชล จั่นทองคำ นางวิภาพร สิงคเวหน 
๔ ภาษาอังกฤษ นางกัตติกา สกุลสวน นางสาวพชรภรณ์ เชียงสิน 
๕ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางสาวนฤมล ธนสีลังกูร ๑.นางจิตสุภา อนุรักษ์ 

๒.นายภาณุวัต อิสสระพงศ์เผ่า 
๖ สุขศึกษา พลศึกษา นางสายชล จั่นทองคำ นางวิภาพร สิงคเวหน 
๗ ศิลปะ นางสาวไอลดา คล้ายสำริด นางกานต์รวี เกิดสมศรี 
๘ การงานอาชีพ นางสาวนฤมล ธนสีลังกูร นายภาณุวัต อิสสระพงศ์เผ่า 
๙ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางจิตสุภา อนุรักษ์ ๑.นางสายชล จั่นทองคำ 

๒.นางสาวดอกลักษ์ วรยศ 
หมายเหตุ  ๑. ปฐมวัย เป็นงานตามกรอบภารกิจกลุ่มภารกิจที่ ๒ 
     ๒. ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ดูแล กำกับ ติดตามทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 ๑.๓ งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 

ที ่ อำเภอ กลุ่มเครือข่าย 
จำนวน 
โรงเรียน 

จำนวน
ศึกษานิเทศก์ 

ผู้รับผิดชอบดูแล 

1 ธัญบุรี 
นครรังสิต ๕ ๒ 

นางเกศรินทร จิตรสิงห์* 
นางวิภาพร สิงคเวหน 

นครธัญญะ ๖ ๑ 
นางเกศรินทร จิตรสิงห์* 
นางสาวดอกลักษ์ วรยศ 

2 ลำลูกกา 

ไตรรัตน์สัมพันธ์ ๑๑ ๑ นางจิตสุภา อนุรักษ์ 

พลังครูพัฒนา ๑๑ ๒ 
นางสาวไอลดา คล้ายสำริด 
นางกานต์รวี เกิดสมศรี 

บูรพาพัฒน์ ๘ ๑ ว่าที่ ร.ต.นันทเดช  โชคถาวร 

3 หนองเสือ 

บึงสัมพันธ์ ๑๐ ๒ 
นางสายชล จั่นทองคำ 
นางสาวพชรภรณ์ เชียงสิน 

นววัฒนา ๙ ๒ 
นางสาวนฤมล ธนสีลังกูร 
นายภาณุวัต อิสสระพงศ์เผ่า 

ศาลารัตน์ ๗ ๑ นางกัตติกา สกุลสวน 
รวม ๘ ๖๗ ๑๒  
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๒ 

 ๑.๔ งานโครงการพิเศษตามนโยบาย 
ที ่ โครงการพิเศษ/นโยบาย ผู้รับผิดชอบ 

1 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
นางสายชล จั่นทองคำ 
นางกานต์รวี เกิดสมศรี 

2 โรงเรียนประชารัฐ นางกตัติกา สกุลสวน 

3 โรงเรียนเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม  และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา นางสาวนฤมล ธนสีลังกูร 

4 โรงเรียนร่วมพัฒนา  (Partner ship school) นางจิตสุภา อนุรักษ์ 

5 ลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้ นางสาวไอลดา คล้ายสำริด 

6 ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV , DLIT) 
ว่าที่ ร.ต.นันทเดช  โชคถาวร 
นางกานต์รวี เกิดสมศรี 

7 โรงเรียนวิถีพุทธ 
นางกัตติกา สกุลสวน 
นางวิภาพร สิงคเวหน 

8 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย นายภาณุวัต อิสสระพงศ์เผ่า 

9 สะเต็มศึกษา (STEM  Education) 
นางสายชล จั่นทองคำ 
นางสาวพชรภรณ์ เชียงสิน 

10 เศรษฐกิจพอเพียง 
นางสาวนฤมล ธนสีลังกูร 
นางจิตสุภา อนุรักษ์ 

11 Bootcamp นางกัตติกา สกุลสวน 

12 PISA 
นางกานต์รวี เกิดสมศรี 
นางสาวพชรภรณ์ เชียงสิน 
นางวิภาพร สิงคเวหน 

13 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรมต้นแบบ)  
นางสาวไอลดา คล้ายสำริด 
นางสาวดอกลักษ์ วรยศ 

14 โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน 
นางเกศรินทร จิตรสิงห์ 
นางสาวดอกลักษ์ วรยศ 

15 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding) 
นางสายชล จั่นทองคำ 
นางสาวพชรภรณ์ เชียงสิน 

16 โรงเรียนขนาดเล็ก 
ว่าที่ ร.ต.นันทเดช  โชคถาวร 
นางกานต์รวี เกิดสมศรี 

17 โรงเรียนคุณธรรม 
นางเกศรินทร จิตรสิงห์ 
นายภาณุวัต อิสสระพงศ์เผ่า 

18 
 
ตามรอยพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

นางสาวนฤมล ธนสีลังกูร 
นางสาวดอกลักษ์ วรยศ 
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ที ่ โครงการพิเศษ/นโยบาย ผู้รับผิดชอบ 

19 ด้วยรักและห่วงใย 
นางเกศรินทร จิตรสิงห์ 
นางวิภาพร สิงคเวหน 

20 น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา รัชกาลที่  ๑๐  
นางสาวนฤมล ธนสีลังกูร 
นางวิภาพร สิงคเวหน 
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๒.โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ ICT 
๑.ว่าที่ ร.ต.นันทเดช  โชคถาวร 
๒.นางกัตติกา สกลุสวน 
๓.นางกานต์รวี เกิดสมศรี 
๔.นายภาณุวัต อิสสระพงศ์เผ่า 

 

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
๑.นางจิตสุภา อนุรักษ ์
๒.นางสายชล จั่นทองคำ 
๓.นางสาวพชรภรณ์ เชียงสิน 
๔.นางสาวดอกลักษ์ วรยศ 
๔.นางสายชล จั่นทองคำ 

กลุ่มงานพัฒนาหลกัสตูรการศึกษาและกระบวนการเรียนรู ้
๑.นางสาวไอลดา คลา้ยสำริด 
๒.นายภาณุวัต อิสสระพงศ์เผา่ 
๓.นางจิตสุภา อนุรักษ ์
๔.นางสาวดอกลักษณ์ วรยศ 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล 

๑.นางสาวนฤมล ธนสลีังกูร 
๒.นางวิภาพร สิงคเวหน 
๓.นางสายชล จั่นทองคำ 

     กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบ 
ประกันคุณภาพการศึกษา 

๑.นางสายชล  จั่นทองคำ 
๒.นางสาวนฤมล  ธนสลีังกูร 
๓.นางสาวพชรภรณ์ เชียงสิน 
 

กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบ
บริหารและการจัดการศึกษา 

๑.นางกัตติกา สกลุสวน 
๒.นางสาวไอลดา คลา้ยสำริด 
๓.นางกานต์รวี เกิดสมศรี 
๔.นางวิภาพร สิงคเวหน 

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
นางเกศรินทร จิตรสิงห์ 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
ดร.ชนาธิป สำเริง 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
นายสมพงษ์  โอวาท 

 

                                                                                                                                                  
หน้า ๒๐ 

  
 



   

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                                                                              หน้า ๒๑ 

 
    

 

 
lสส       
 

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
๒ 

 

โครงสร้าง

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

และกระบวนการเรียนรู้

งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 

(ศน.ภาณุวัต)

งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาพิเศษ และผู้มี

ความสามารถพิเศษ

(ศน.จิตสุภา)

งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน

(ศน.ไอลดา)

งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ 
วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนรู้

(ศน.ดอกลักษ์)

                                                                                                                                                  
หน้า ๒๑ 

  
 

 



   

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                                                                              หน้า ๒๒ 

 
    

 

 
lสส       
 

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
๒ 

 
 
 

โครงสร้าง

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
การเรียนรู้ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา

(ศน.จิตสุภา)

งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
ระดับเขตพื้นที่

(ศน.สายชล)

งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
ระดับชาติ

(ศน.จิตสุภา : O-NET,ศน.พชรภรณ์ : NT,

ศน.ดอกลักษ์: RT)

                                                                                                                                                  

หน้า ๒๒
 

 
 



   

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                                                                              หน้า ๒๓ 

 
    

 

 
lสส       
 

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
๒ 

 

 
 
 
 

โครงสร้าง

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา

งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา

และประกันคุณภาพการศึกษา

(ศน.สายชล)

งานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา

(ศน.พชรภรณ์ )

งานประสานงานการประเมิน

คุณภาพภายนอก

(ศน.นฤมล)

งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ 
วิจัย มาตรฐานและการประกัน

คุณภาพการศึกษา

(ศน.สายชล/ศน.พชรภรณ)์

                                                                                                                                                  
หน้า ๒๓ 

  
 



   

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                                                                              หน้า ๒๔ 

 
    

 

 
lสส       
 

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
๒ 

 
 

 
 
 
 

โครงสร้าง

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา

งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการ
นิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้

(ศน.กัตติกา)

งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่าย

การนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน 

(ศน.วิภาพร/ศน.กานต์รวี)

งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา

(ศน.ไอลดา)

                                                                                                                                                  
หน้า ๒๔ 

  
 

 



   

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                                                                              หน้า ๒๕ 

 
    

 

 
lสส       
 

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
๒ 

 
 

 
 
 
 

โครงสร้าง

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 

และเทคโนโลยีทางการศึกษา

งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา

(ศน.นันทเดช/ศน.กานต์รวี)

งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

(ศน.ภาณุวัต/ศน.กัตติกา)

                                                                                                                                                  
หน้า ๒๕ 

  
 

 



   

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                                                                              หน้า ๒๖ 

 
    

 

 
lสส       
 

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
๒ 

 
 

 

โครงสร้าง

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษา

งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ

(ศน.วิภาพร)

งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

(ศน.นฤมล) 

จัดประชุม ติดตาม ตรวจสอบงานรายงานผล
การติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ

การศึกษา

(ศน.สายชล)

                                                                                                                                                  
หน้า ๒๖ 

  
 



   

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                                                                              หน้า ๒๗ 

 
    

 

 
lสส       
 

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
๒ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๒  เป็นกลุ่มงานดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหาร และ     การ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียน      ทั้งใน
ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา                กลุ่ม
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาแบ่งงานตามขอบข่ายและภารกิจ ดังนี้ 

๑.  งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
๒.  งานวัดและประเมินผลการศึกษา 
๓.  งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
๔.  งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
๕.  งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๖.  งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
๗.  งานธุรการ 

มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
 
 ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 นางเกศรินทร  จิตรสิงห์ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๑.  ช่วยผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒  
ควบคุม ดูแล ประสานงานนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามบทบาท ภารกิจและนโยบาย  
 ๒.  อำนวยการ ให้คำปรึกษา ดูแล ติดตาม และกำกับการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่  
ในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ 
          ๓.  พิจารณา ตรวจสอบกลั่นกรองงาน และบันทึกความเห็นอิงระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั ่งการ 
ที่เก่ียวขอ้ง เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 
 ๔.  ปฏิบ ัต ิหน ้าที ่ เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา                 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒  
 ๕.  ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาประกอบด้วย ๑ 
งาน และ ๖ กลุ่มงาน ได้แก่ งานธุรการ ๑) กลุ่มงานงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
๒) กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา ๓) กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ๔) กลุ่ม
งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา ๕) กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา ๖) กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา 



   

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                                                                              หน้า ๒๘ 
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คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
๒ 

 ๖.  ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือแก่คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูในการพัฒนาระบบ
บริหารและพัฒนาวิชาการ 
 ๗.  ส่งเสริม สนับสนุนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่ม
เครือข่ายสถานศึกษาแบบยั่งยืนทั้ง ๘ เครือข่าย และงานศึกษา ค้นคว้า วิจัย การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
  ๘. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทั้ง
ระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ร่วมกับศึกษานิเทศก์ทุกกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแบบยั่งยืน และทุกศูนย์พัฒนา
วิชาการระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 ๙.  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์วิจัยการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ตาม
ขอบข่ายและภาระงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ๑๐. รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ/หรือจาก
หน่วยอื่น ๆ ดังนี้ 

 ๑๐.๑  โครงการด้วยรักและห่วงใย 
 ๑๐.๒  โครงการโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน 
     ๑๐.๓  โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

๑๑. นิเทศการศึกษาทั้งระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแบบ
ยั่งยืน อำเภอธัญบุรี ๑๑ โรงเรียน โดยแบ่งเป็น กลุ่มนครรังสิต จำนวน ๕ โรงเรียน และกลุ่มนครธัญญะ จำนวน ๖ 
โรงเรียน ดังนี้ 

กลุ่มนครรังสิต 
๑) โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วทิยาคาร 
๒) โรงเรียนวัดเขียนเขต 
๓) โรงเรียนวัดมูลจินดาราม 
๔) โรงเรียนทองพูลอุทิศ 
๕) โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 

กลุ่มนครธัญญะ 
๑) โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 
๒) โรงเรียนวัดอัยยิการาม 
๓) โรงเรียนวัดนาบุญ 
๔) โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 
๕) โรงเรียนวัดสระบัว 
๖) โรงเรียนวัดขุมแก้ว 

๑๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
 

๑ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้ 
 ๑) นางสาวไอลดา  คล้ายสำริด ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระบวนการเรียนรู้โดยพิจารณากลั่นกรองงาน ดูแลให้คำปรึกษา 
ติดตามการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงาน และปฏิบัติ ดังนี้ 



   

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                                                                              หน้า ๒๙ 
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คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
๒ 

      ๑.งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
   ๑.๑ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางทั้ง ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
   ๑.๒ ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนรู ้ แนวทางการ 
จัดกิจกรรมพัฒนาผู ้ เร ียน แนวทางการวัดและประเมินผล แนวทางการวัดผลและประเมินคุณลักษณะ  
อันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในพื้นที่ รวมทั้งศึกษาสภาพปัญหา บริบททางสังคมและคว าม
ต้องการของท้องถิ่น ชุมชน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
   ๑.๓ ดำเนินการจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นด้วยกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมและ
เผยแพร่ให้สถานศึกษาในสังกัดนำไปใช้ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 ๑.๕ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง กรอบ
หล ั กส ู ต ร ระด ั บท ้ อ งถ ิ ่ น และความต ้ อ งการ  จ ุ ด เน ้ นของสถานศ ึ ก ษาด ้ ว ยกระบวนการทำ ง าน 
แบบมีส่วนร่วม 
  ๑.๖ ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ชุมชน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอเพ่ือร่วมมือช่วยเหลือกันในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
  ๑.๗ นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะนำผู ้บร ิหารสถานศึกษาและครูผู้ สอน 
เพ่ือให้เกิดการปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
  ๑.๘ ตรวจสอบและประเมินคุณภาพหลักสูตร 
  ๑.๙ สรุปรายงานและเผยแพร่ 
 ๒. หัวหน้าทีมนิเทศ ติดตาม การพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

๓. หัวหน้าทีมนิเทศ ติดตาม การพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
๔. รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรมในกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและ/หรือ จาก

หน่วยงานอื่น ๆ  ดังนี้ 
  ๔.๑ โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
  ๔.๒ โครงการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรมต้นแบบ) 
๕. นิเทศการศึกษาทั ้งระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาในกลุ ่มเครือข่ายสถานศึกษา  

แบบยั่งยืน กลุ่มพลังครูพัฒนา และโรงเรียนในความรับผิดชอบ จำนวน ๑๑  โรงเรียนดังนี้   
  ๕.๑ โรงเรียนวัดสุวรรณ 
  ๕.๒ โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ 
  ๕.๓ โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง 
  ๕.๔ โรงเรียนวัดสมุหราษฏร์บำรุง 
  ๕.๕ โรงเรียนวัดลานนา 
  ๕.๖ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 
  ๕.๗ โรงเรียนวัดธัญญะผล 



   

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                                                                              หน้า ๓๐ 
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คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
๒ 

  ๕.๘ โรงเรียนกลางคลองสิบ 
  ๕.๙ โรงเรียนเจริญดีวิทยา 
  ๕.๑๐ โรงเรียนวัดอดิศร 
  ๕.๑๑ โรงเรียนวัดทศทิศ 
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามท่ีผู้บังคับบญัชามอบหมาย 
๗. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นลำดับที่ ๑กรณีท่ี

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาไม่อยู่ 
  

 ๒) นางสาวดอกลักษ์  วรยศ  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ 
แทนหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้เป็นลำดับที่ ๑ กรณีที่หัวหน้า
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้มีหน้าที่
และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

๑. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้   
     ๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ทิศทาง แนวปฏิบัติ นโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตร์ 
  ๑) ศึกษานโยบาย  แผนงาน  และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร  

การพัฒนาและใช้หลักสูตร  การพัฒนาคุณภาพครูและผู้เรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 
  ๓) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และติดตามการพัฒนาและประเมินผลการใช้หลักสูตร 

     ๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การสอนและ
กระบวนการเรียนรู้ผู้เรียน 

  ๑) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้ข้อมูล
การการนิเทศ  การวิจัยและการประเมินผลการใช้หลักสูตร และการประเมินคุณภาพผู้เรียน 

  ๒)  ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูให้ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาและติดตาม
ผลการใช ้หล ักส ูตรสถานศึกษา พ ัฒนาการบร ิหารจ ัดการหล ักส ูตร การจ ัดการเร ียนร ู ้ตามหล ักส ูตร  
และทำวิจัยปฎิบัติการเพ่ือพัฒนาการสอน และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
      ๑.๓ นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะนำผู ้บริหารสถานศึกษาและครูผู ้สอน 
เพ่ือให้เกิดการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร  การสอน  และ กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
     ๑.๔ ติดตาม ประเมินผล วิจัยการใช้หลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

         ๑) ประเมินคุณภาพหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
         ๒) นำผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คุณภาพครูและ

คุณภาพนักเรียนทั ้งในระดับเขตพื ้นที ่การศึกษาและสถานศึกษา  รวมทั ้งกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบาย  
ใน การบริหารจัดการหลักสูตรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

         ๓) วิจัยและพัฒนาหลักสูตร  การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  ๑.๕ ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและ

พัฒนาหลักสูตร  การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  ๑.๖ สรุปรายงานผลการดำเนินงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
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คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
๒ 

๒. ร่วมทีมนิเทศ ติดตาม การพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
๓. ร่วมทีมนิเทศ ติดตาม การพัฒนาการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๔. รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรมในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและ/หรือ จาก

หน่วยงานอื่น ๆ  ดังนี้ 
  ๔.๑ โครงการตามรอยพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
  ๔.๒ โครงการโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน 
  ๔.๓ โครงการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรมต้นแบบ) 
๕. นิเทศการศึกษาทั้งระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแบบยั่งยืน 

กลุ่มนครธัญญะ  และโรงเรียนในความรับผิดชอบ จำนวน ๖  โรงเรียนดังนี้   
  ๕.๑ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 
  ๕.๒ โรงเรียนวัดสระบัว 
  ๕.๓ โรงเรียนวัดขุมแก้ว 
  ๕.๔ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 
  ๕.๕ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 
  ๕.๖. โรงเรียนวัดนาบุญ 
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
 ๓) นายภาณุวัต อิสสระพงศ์เผ่า  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้า
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระบวนการเรียนรู้เป็นลำดับที่  ๒ กรณีท่ีหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  มีหน้าที่ และความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๑. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และกระบวนการเรียนรู้  

  ๑.๑ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ทิศทางการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย รวมทั้งศึกษาสภาพ
ปัญหา บริบททางสังคมและความต้องการของท้องถิ่นชุมชน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

  ๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

  ๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ด้วยกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วม และนำไปใช้จัดประสบการณ์และ
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนทุกด้านอย่างสมดุล 

  ๑.๔ ส่งเสริม และประสานความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและ
ชุมชนอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือร่วมมือช่วยเหลือกันในการพัฒนา และใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

  ๑.๕ ประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานอื่น ที่จัดการศึกษาปฐมวัย   เช่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กรมการศาสนา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข เป็นตัน 

  ๑.๖ นิเทศ กำกับ ต ิดตาม ให ้คำแนะนำ ช ่วยเหลือผ ู ้บร ิหารสถานศึกษาและคร ูผ ู ้สอน 
เพ่ือให้เกิดการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ 
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คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
๒ 

  ๑.๗ ศึกษาค้นคว้าแนวคิดแนวปฏิบัติใหม่ๆเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาปฐมวัย 
  ๑.๘ ผลิตเผยแพร่เอกสารวิชาการคู่มือแนวการสอนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ในระดับปฐมวัย 
  ๑.๙ วางแผนปรับปรุงการจัดประสบการณ์ในระดับการศกึษาปฐมวัยร่วมกับสถานศึกษา  

 ๑.๑๐ ให้คำปรึกษาเก่ียวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ในระดับการศึกษาปฐมวัย 
  ๑.๑๑ งานวางแผนนิเทศกำหนดปฏิทินการนิเทศและดำเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

การจัดการศึกษาปฐมวัย 
  ๑.๑๒ งานข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับปฐมวัย 
  ๑.๑๓ งานวิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ในระดับปฐมวัย  

 ๒. ร่วมทีมนิเทศ ติดตาม การพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   
๓. ร่วมทีมนิเทศ ติดตาม การพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
๔. รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรมในกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและ/หรือ จาก

หน่วยงานอื่น ๆ  ดังนี้ 
  ๔.๑ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
  ๔.๒ โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
๕. นิเทศการศึกษาทั้งระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแบบยั่งยืน 

กลุ่มนววัฒนา และโรงเรียนในความรับผิดชอบ จำนวน ๙  โรงเรียนดังนี้   
  ๕.๑ โรงเรียนชุมชนบึงบา 
  ๕.๒ โรงเรียนวัดแสงมณ ี
  ๕.๓ โรงเรียนศาลาลอย 
  ๕.๔ โรงเรียนคลองสิบสาม "ผวิศรีราษฎร์บำรุง" 
  ๕.๕ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ 
  ๕.๖ โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ 
  ๕.๗ โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา 
  ๕.๘ โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล 
  ๕.๙ โรงเรียนวัดโปรยฝน 
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
๔) นางจิตสุภา  อนุรักษ์  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่ มงาน

พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ มีหน้าที่และ รับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๑. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 
  ๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเรียนร่วม 
  ๑.๒ ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา สถานศึกษา 
หน่วยงานอื่น ๆ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมการศาสนา กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น เพื่อร่วมมือ
ช่วยเหลือกันในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาเรียนร่วม 
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คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
๒ 

  ๑.๓  น ิเทศ กำกับ ต ิดตาม ให ้คำแนะนำช่วยเหลือผ ู ้บร ิหารสถานศึกษาและครูผ ู ้สอน 
เพ่ือให้เกิดการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรียนร่วมให้มีคุณภาพ 
  ๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู ้บริหารสถานศึกษาและครูให้ศึกษา วิเคราะห์เพื่อพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาเรียนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ และประเมินผลการใช้หลักสูตรการศึกษาเรียนร่วม 
  ๑.๕ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเรียนร่วม 
  ๑.๖ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูทำวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ของครูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนเรียนร่วม 
  ๑.๗ ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการใน
ระดับการศึกษาเรียนร่วม 

 ๑.๘ สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐานและ
กระบวนการเรียนรู้ นำเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ เมื่อเสร็จสิ้น
งาน/โครงการและสิ้นปีงบประมาณ 
 
๒. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 

 ๑) นางจิตสุภา  อนุรักษ์  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่ม
งานวัดและประเมินผลการศึกษา โดยพิจารณากลั ่นกรองงาน ดูแลให้คำปรึกษา ติดตามการปฏิบัต ิงาน  
ของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงาน และปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 ๑. งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
การศึกษาการเรียนรู้ระดับช้ันเรียนและสถานศึกษา 

 ๑.๑ ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
รวมทั้งแนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ๑.๒ ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับสถานศึกษา  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ 

 ๑.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะให้กับผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรในสถานศึกษา
เกีย่วกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรและการเทียบโอนผลการเรียน 

 ๑.4 ส่งเสริมสนับสนุนผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรในสถานศึกษาในการปฏิบัติวิธีการ
วัดผลและประเมินผลเทคนิควิธีการวัดผลและประเมินรูปแบบต่างๆโดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง 

 ๑.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างเครื่องมือที่มีมาตรฐานในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้และจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ๑.6 นิเทศติดตามตรวจสอบสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะแก่บุคลากรทั้งระดับสถานศึกษาเขต
พ้ืนที่การศึกษาเก่ียวกับการวัดประเมินผลการศึกษาการจัดทำเอกสารหลักฐานระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา
ส่งเสริมสนับสนุนการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นเรียนและสถานศึกษาตามหลักสูตรระดับ 
สถานศึกษาและนำผลการประเมินคุณภาพไปใช้ในการพัฒนา 
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คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
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๒ 

 ๑.๗ สรุปรายงานวิจัยพัฒนาและประเมินผลผลการดำเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษาเพ่ือนำผลมาใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาและเผยแพร่ผลการ
ประเมินคุณภาพ 

 ๑.๘ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอกสำนักงานเขตพ้ืนที่และกลุ่มอ่ืน ๆ ในสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษาดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

 ๑.๙ บริการข้อมูลเกี่ยวกับผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET/NT/RT) แก่หน่วยงานศึกษาธิการ
จังหวัด  มหาวิทยาลัย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักทดสอบทางการศึกษา  ฯลฯ และจัดทำข้อมูลในการ
ประเมินมาตรฐานเขต  การประเมินประสิทธิภาพของผู้บริหาร เป็นต้น 

 ๑.1๐ สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา นำเสนอ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เมื่อเสร็จสิ้นงาน/โครงการและสิ้นปีงบประมาณ 

 ๑.1๑ ดูแลโปรแกรมบริหารการศึกษา School MIS   / GPA 
 ๒. งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ระดับชาติ (O-NET) 
  ๒.๑ ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) จัดทำแผนรองรับการ
ประเมินระดับชาติ 
  ๒.๒ ประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกบัการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ (O-NET) ทั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และ 
สำนักทดสอบทางการศึกษา ผ่านระบบโปรแกรม EPCC 
  ๒.๓ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา 
เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ (O-NET และ Pre O-NET) 
  ๒.๔ ดำเนินการประเมินคุณภาพของผู้เรียนตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ และสำนักทดสอบทางการศึกษากำหนด 
  ๒.๕ จัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ต่อสถานศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษานำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  ๒.๖ นำผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๓. หัวหน้าทีมนิเทศ ติดตาม การพัฒนาการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว) 

๔. ร่วมทีมนิเทศ ติดตาม การพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 ๕. นิเทศการศึกษาท้ังระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 
แบบยั่งยืน กลุ่มไตรรัตน์สัมพันธ์  มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน  ๑๑ โรงเรียน ดังนี้ 
  ๕.๑ โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม 
  ๕.๒ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 
  ๕.๓ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ 
  ๕.๔ โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ 



   

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                                                                              หน้า ๓๕ 

 
    

 

 
lสส       
 

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
๒ 

  ๕.๕ โรงเรียนวัดคลองชัน 
  ๕.๖ โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส 
  ๕.๗ โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ 
  ๕.๘ โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน 
  ๕.๙ โรงเรียนวัดเกตุประภา 
  ๕.๑๐ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 
  ๕.๑๑ โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง  
 ๖. รับผิดชอบ/โครงการ/กิจกรรมในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและ/หรือ จาก
หน่วยงานอื่น ๆ ดังนี้ 

 ๖.๑ โครงการ Partner Ship School 
  ๖.๒ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 ๘. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นลำดับที ่๒กรณีที่
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาไม่อยู่ 
 

 ๒) นางสาวพชรภรณ์  เชียงสิน  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้า
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษาเป็นลำดับที่ ๑ กรณีท่ีหัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา ไม่อยู่
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑. งานวิจัยพัฒนาส่งเสริมติดตามตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ระดับชาติ (NT) 

 ๑.๑ ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัดผลและคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ จัดทำแผนรองรับ
การประเมินระดับชาติ 

 ๑.๒ ประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษาและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องกับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ทางเว็บไซต์ 
สทศ.และสำนักทดสอบทางการศึกษาผ่านระบบโปรแกรม EPCC 

 ๑.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรในสถานศึกษา
เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ (NT) 

 ๑.4 ดำเนินการประเมินคุณภาพของผู้เรียน (NT) ตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการ และ 
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือสำนักทดสอบทางการศึกษากำหนด 

 ๑.5 จัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ (NT) ต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องและเผยแพร่ต่อสถานศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษานำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 ๑.6 นำผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติ (NT) มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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๒ 

  ๓) นางสาวดอกลักษ์  วรยศ  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่แทน
หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษาเป็นลำดับที่  ๒ กรณีท่ีหัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษาไม่
อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๑. งานวิจัยพัฒนาส่งเสริมติดตามตรวจสอบการประเมินผลการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ (RT) 
   ๑.๑ ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการประเมินผลการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (RT)   

 ๑.๒ ประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องกับการประเมินผลการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (RT)  เช่น  สำนักทดสอบทางการศึกษา  สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 ๑.๓ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา 
เกี่ยวกับการวัดผลและการประเมินผลการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (RT) 

 ๑.๔ ดำเนินการประเมินคุณภาพของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  (RT) ตามแนวทางที่
กระทรวงศึกษาธิการ/สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือสำนักทดสอบทางการศึกษากำหนด 

 ๑.๕ รายงานผลการประเมนิผลการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (RT)) ต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ต่อสถานศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษานำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 ๑.๖ นำผลการประเมินผลการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (RT) มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
  ๔) นางสายชล  จั่นทองคำ  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการ มีหน้าที่ปฏิบัติงานและความ
รับผิดชอบ  ดังนี้ 
 ๑. งานวิจัยพัฒนาส่งเสริมติดตามตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
  1.1 ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัดผลและคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
การใช้ข้อสอบมาตรฐานปลายปี ในระดับชั้น ป 2, 4,5 และชั้น ม.1 ,2 
  1.2 ประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษาและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องกับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาทางโปรแกรมระบบ EPCC 
  1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  1.4 จัดทำเครื่องมือและคลังข้อสอบที่เป็นมาตรฐานสาหรับใช้ประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทุกกลุ่มสาระ 
  1.5 นิเทศติดตามการดำเนินการประเมินคุณภาพของผู้เรียนของสถานศึกษาในสังกัดในรูปแบบ
ของคณะกรรมการ 
  1.6 ดำเนินการประเมินคุณภาพนักเรียนและนำผลไปวิจัยพัฒนาและประเมินผลการดำเนินงาน
ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือนำผลมาใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
  1.7 สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อหน่ายงานต้นสังกัด
และเผยแพร่ต่อสถานศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษานำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 



   

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
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คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
๒ 

  1.8 นำผลการวิจัยการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามาใช้เป็นข้อมูล 
ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
๓. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ๑) นางสายชล จั่นทองคำ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
ส่งเสริม และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยพิจารณา กลั่นกรองงาน ดูแลให้คำปรึกษา ติดตามการ
ปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงาน ดังนี้  
  ๑.งานพัฒนา ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา และการประกันภายในสถานศึกษา   
   ๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ ระเบียบ มาตรฐาน แนวทฤษฎีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสมศ. ความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และมาตรฐาน
ของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
   ๑.๒ จัดทำมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา และนำเสนอคณะกรรมการของเขตพ้ืนที่
การศึกษาให้ความเห็นชอบ  และประกาศใช้ 

    ๑) จัดทำมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของเขตพ้ืนที่การศึกษาที่
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาชาติ  มาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับ  และแสดงเอกลักษณ์ของเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

    ๒) นำมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ให้ความเห็นชอบ 

    ๓) ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ 
  ๑.๓  ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่าง
เป็นระบบ 

    ๑) สร้างความตระหนัก  ความรู้  ความเข้าใจให้บุคลากรของเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑   

    ๒) ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และนำไปใช้
ในการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

    ๓) กำหนดแนวปฏิบัติในการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  

    ๔) รวบรวม และสังเคราะห์จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนาจากรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 

    ๕) จัดทำสรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๑.๔  นิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ๑) จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (ระยะ ๓ – ๕ ปี) และ

แผนปฏิบัติการประจำปี  ที่สอดคล้องกัน 



   

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                                                                              หน้า ๓๘ 
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คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
๒ 

    ๒) ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ มาตรการ และการปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และแผนปฏิบัติการประจำปี 

    ๓) นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
    ๔) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  นำเสนอผลเพ่ือแสดงจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

  ๑.๕ ประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๒.งานวิจัย  พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
  ๒.๑ สนับสนุน หรือร่วมกับสถานศึกษาดำเนินการวิจัย เกี่ยวกับรูปแบบ เทคนิค และวิธีการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๒.๒ นิเทศติดตามการดำเนินการวิจัย และการนำผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๒.๓ ประเมินผลการดำเนินงาน  เพื่อคัดเลือกรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ 
  ๒.๔ สรุปรายงาน และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 ๓. หัวหน้าทีมนิเทศ ติดตาม การพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   

๔. หัวหน้าทีมนิเทศ ติดตาม การพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา   
๕. ร่วมทีมนิเทศ ติดตามการดำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
๖. รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรมในกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและ/หรือ จาก

หน่วยงานอื่น ๆ  ดังนี้ 
  ๖.๑ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
  ๖.๒ โครงการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ 
๗. นิเทศการศึกษาท้ังระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแบบยั่งยืน 

กลุ่มบึงสัมพันธ์   และโรงเรียนในความรับผิดชอบ จำนวน ๑๐ โรงเรียนดังนี้   
  ๗.๑ โรงเรียนวัดศรีสโมสร 
  ๗.๒ โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ 
  ๗.๓ โรงเรียนวัดพวงแก้ว 
  ๗.๔ โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ 
  ๗.๕ โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม 
  ๗.๖ โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ 
  ๗.๗ โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม 
  ๗.๘ โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ 
  ๗.๙ โรงเรียนวัดเจริญบุญ 
  ๗.๑๐ โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง 
๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
๙. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นลำดับที่  ๓กรณี

ที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาไม่อยู่ 
 



   

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
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คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
๒ 

 ๒) นางสาวพชรภรณ์  เชียงสิน  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้า
กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นลำดับที่ ๑ กรณีท่ีหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม และ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๑. งานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   
  ๑.๑ วางแผนการดำเนินงานติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
   ๑) จัดทำเครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา (ทบทวน
ผลประเมินตนเอง) 
   ๒) จัดทำปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาฯ 
   ๓) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ฯ 
   ๔) ประสานงานกับสถานศึกษาในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ฯ 
  ๑.๒ ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา แต่ละระดับ (ระดับปฐมวัย  
ระดับข้ันพ้ืนฐาน) 
  ๑.๓ วิเคราะห์ และสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ ฯ  
  ๑.๔ จัดทำรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ เผยแพร่ และนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ 
     ๒. ร่วมทีมนิเทศ ติดตาม การพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
     ๓. ร่วมทีมนิเทศ ติดตาม การพัฒนาการจัดการและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
     ๔. รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรมในกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ/หรือ 
จากหน่วยงานอื่น ๆ   ดังนี้ 
  ๔.๑ โครงการสะเต็มศึกษา (STEM  Education) 
  ๔.๒ โครงการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ 
  ๔.๓ โครงการ  PISA 
     ๕. ร่วมนิเทศการศึกษาทั้งระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
แบบยั่งยืน กลุ่มบึงสัมพันธ์ และโรงเรียนในความรับผิดชอบ จำนวน ๑๐ โรงเรียนดังนี้   
  ๕.๑ โรงเรียนวัดศรีสโมสร 
  ๕.๒ โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ 
  ๕.๓ โรงเรียนวัดพวงแก้ว 
  ๕.๔ โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ 
  ๕.๕ โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม 
  ๕.๖ โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ 
  ๕.๗ โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม 
  ๕.๘ โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ 
  ๕.๙ โรงเรียนวัดเจริญบุญ 
  ๕.๑๐ โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง 
 ๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 



   

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                                                                              หน้า ๔๐ 
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คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
๒ 

 ๒) นางสาวนฤมล  ธนสีลังกูร  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่แทน
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นลำดับที่ ๑ กรณีที่หัวหน้ากลุ่มงาน
ส่งเสริม และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้มีหน้าที่ และความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๑. งานประสานการประเมินคุณภาพภายนอก 

  ๑.๑ ประสานงานกับสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
จาก สมศ. รวมท ั ้ งต ิดตามกำหนดการประเมิ นค ุณภาพภายนอกของสถานศ ึกษาในส ังก ัด ตามรอบ 
การประเมินจาก สมศ. 

  ๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้นำผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก  สมศ. ไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

  ๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษาให้มีความรู้  ความ
เข้าใจระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กับหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.ในทุกระดับ
การศึกษา 

  ๑.๔ นิเทศ ติดตาม กำกับให้สถานศึกษาดำเนินการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกทุกแห่งในเขตพ้ืนที่  ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 

  ๑.๕ ประเมินความพร้อมสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
  ๑.๖ แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมรับฟังรายงานด้วยวาจา จากสมศ. 
  ๑.๗ รวบรวมผลการประเมิน จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศการประเมินคุณภาพภายนอก 

ให้เป็นปัจจุบัน  สะดวกสำหรับการนำผลประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
๓) นางสาวพชรภรณ์  เชียงสิน  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้า

กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นลำดับท่ี ๒ กรณีท่ีหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม และ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๑. งานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   
  ๑.๑ วางแผนการดำเนินงานติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
   ๑) จัดทำเครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา (ทบทวน
ผลประเมินตนเอง) 
   ๒) จัดทำปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาฯ 
   ๓) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ฯ 
   ๔) ประสานงานกับสถานศึกษาในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ฯ 
  ๑.๒ ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา แต่ละระดับ (ระดับปฐมวัย  
ระดับข้ันพื้นฐาน) 
  ๑.๓ วิเคราะห์ และสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ ฯ  
  ๑.๔ จัดทำรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ เผยแพร่ และนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ 
     ๒. ร่วมทีมนิเทศ ติดตาม การพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
     ๓. ร่วมทีมนิเทศ ติดตาม การพัฒนาการจัดการและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  



   

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                                                                              หน้า ๔๑ 
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คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
๒ 

     ๔. รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรมในกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ/หรือ 
จากหน่วยงานอื่น ๆ   ดังนี้ 
  ๔.๑ โครงการสะเต็มศึกษา (STEM  Education) 
  ๔.๒ โครงการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ 
  ๔.๓ โครงการ  PISA 
     ๕. ร่วมนิเทศการศึกษาทั้งระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
แบบยั่งยืน กลุ่มบึงสัมพันธ์ และโรงเรียนในความรับผิดชอบ จำนวน ๑๐ โรงเรียนดังนี้   
  ๕.๑ โรงเรียนวัดศรีสโมสร 
  ๕.๒ โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ 
  ๕.๓ โรงเรียนวัดพวงแก้ว 
  ๕.๔ โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ 
  ๕.๕ โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม 
  ๕.๖ โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ 
  ๕.๗ โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม 
  ๕.๘ โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ 
  ๕.๙ โรงเรียนวัดเจริญบุญ 
  ๕.๑๐ โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง 
 ๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๔. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

 ๑) นางกัตติกา สกุลสวน  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่ม
งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา โดยพิจารณา กลั ่นกรองงาน ดูแล 
ให้คำปรึกษา ติดตามการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงาน ดังนี้  
 ๑. งานส่งเสริม พัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
   ๑.๑ วิเคราะห์ภาระงาน  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี ่ยวกับการพัฒนาระบบนิเทศ และ 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

  ๑.๒ ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการรับการนิเทศและจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
  ๑.๓ จัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  ๑.๔  กำหนดวิธ ีการ แนวทางนิเทศ สร้าง  แสวงหาเครื ่องมือ นวัตกรรม รูปแบบต่าง ๆ  

เพื่อดำเนินการนิเทศการศึกษา พัฒนาระบบการนิเทศ และจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา  

  ๑.๕ ติดตามและประเมินผลการนิเทศ เพื่อนำผลการประเมินไปกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบ
การนิเทศ และจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนในคราวต่อไป  

  ๑.๖ สรุป รายงานผล เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อหน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษา และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 



   

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
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คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
๒ 

๒. หัวหน้าทีมนิเทศ ติดตาม การพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
๓. รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรมในกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา        และ/

หรือ จากหน่วยงานอื่น ๆ  ดังนี้ 
  ๓.๑ โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
  ๓.๒ โครงการ Boot Camp 
  ๓.๓ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
๔. นิเทศการศึกษาทั ้งระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาในกลุ ่มเครือข่ายสถานศึกษา  

แบบยั่งยืน กลุ่มศาลารัตน์   และโรงเรียนในความรับผิดชอบ จำนวน ๗  โรงเรียนดังนี้   
  ๔.๑ โรงเรียนคลอง ๑๑ ศาลาครุ (เที้ยมอุปถัมป์) 
  ๔.๒ โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส 
  ๔.๓ โรงเรียนวัดนพรัตนาราม 
  ๔.๔ โรงเรียนวัดปทุมนายก 
  ๔.๕ โรงเรียนแสนจำหน่าย 
  ๔.๖ โรงเรียนแสนชื่นปานนุกลู 
  ๔.๗ โรงเรียนวัดอยู่ประชานุเคราะห์ 
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
๖. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นลำดับท่ี  ๕ กรณี

ที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาไม่อยู่ 
 

 ๒) นางกานต์รวี  เกิดสมศรี ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่แทน
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษาเป็นลำดับที่ ๑ กรณีท่ีหัวหน้ากลุ่ม
งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษาไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้มีหน้าที่
และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๑. งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และชุมชน 
   ๑.๑ รวบรวม จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ตามสภาพปัญหาความต้องการเกี่ยวกับ การจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษา 
   ๑.๒ จัดทำเกณฑ์ตัวชี้วัดความสำเร็จ เครื่องมือและวิธีการนิเทศ การตรวจสอบการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
   ๑.๓ สถานศึกษาประเมินตนเองและตรวจสอบตามเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
   ๑.๔ นิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาตามเกณฑ์และตัวชี้วัด วิจัย พัฒนารูปแบบ/
วิธีการที่เหมาะสม 
   ๑.๕ ดำเนินการ พิจารณาคัดเลือกรูปแบบ วิธีการที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนารูปแบบ
การดำเนินการนิเทศที่ดี หรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 



   

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
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คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
๒ 

   ๑.๖ สรุป อภิปรายผลจากการดำเนินงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา วิเคราะห์
จุดเด่น จุดควรพัฒนา เพ่ือกำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานต่อไป 
   ๑.๗ เผยแพร่ผลการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจ 
 ๒. ร่วมทีมนิเทศ ติดตาม การพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 ๓. ร่วมทีมนิเทศ ติดตาม  พัฒนาการจัดการและกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 ๔. รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรมในกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ/หรือ 
จากหน่วยงานอื่น ๆ   ดังนี้ 
   ๔.๑ โครงการโรงเรียนขนาดเล็ก 
   ๔.๒ โครงการ PISA 
   ๔.๓ โครงการ DLTV/DLIT 
   ๔.๔ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
 ๕. นิเทศการศึกษาทั ้งระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาในกลุ ่มเครือข่ายสถานศึกษา  
แบบยั่งยืน กลุ่มพลังครูพัฒนา และโรงเรียนในความรับผิดชอบ จำนวน ๑๑  โรงเรียน ดังนี้   
   ๕.๑ โรงเรียนวัดสุวรรณ 
   ๕.๒ โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ 
   ๕.๓ โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง 
   ๕.๔ โรงเรียนวัดสมุหราษฏร์บำรุง 
   ๕.๕ โรงเรียนวัดลานนา 
   ๕.๖ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 
   ๕.๗ โรงเรียนวัดธัญญะผล 
   ๕.๘ โรงเรียนกลางคลองสิบ 
   ๕.๙ โรงเรียนเจริญดีวิทยา 
   ๕.๑๐ โรงเรียนวัดอดิศร 
   ๕.๑๑ โรงเรียนวัดทศทิศ 
 ๖.  ปฏิบัติงานอืน่ ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 ๓) นางวิภาพร สิงคเวหน ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่ม
งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษาเป็นลำดับที่ ๒ กรณีที่หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษาไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มีหน้าที่ และความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 
  ๑. งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และชุมชน 
   ๑.๑ รวบรวม จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ตามสภาพปัญหาความต้องการเกี ่ยวกับ การจัด 
การศึกษาของสถานศึกษา 
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คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
๒ 

   ๑.๒ จัดทำเกณฑ์ตัวชี้วัดความสำเร็จ เครื่องมือและวิธีการนิเทศ การตรวจสอบการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
   ๑.๓ สถานศึกษาประเมินตนเองและตรวจสอบตามเกณฑ์และตัวช ี ้ว ัดการจ ัดการศึกษา  
ของสถานศึกษา 
   ๑.๔ นิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาตามเกณฑ์และตัวชี้วัด วิจัย พัฒนารูปแบบ/
วิธีการที่เหมาะสม 
   ๑.๕ ดำเนินการ พิจารณาคัดเลือกรูปแบบ วิธีการที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนารูปแบบ
การดำเนินการนิเทศที่ดี หรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
   ๑.๖ สรุป อภิปรายผลจากการดำเนินงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา วิเคราะห์
จุดเด่น จุดควรพัฒนา เพ่ือกำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานต่อไป 
   ๑ .๗ เผยแพร ่ผลการน ิ เทศต ิดตามและประเม ินผลการจ ัดการศ ึกษาของสถานศ ึกษา  
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจ 
 
 ๔) นางสาวไอลดา  คล้ายสำริด ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ มีบทบาท  หน้าที่ 
และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
    ๑. งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษา 
  ๑.๑ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ศึกษาความต้องการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศ 
ทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน 
  ๑.๒ จ ัดทำแผนสร้างความร ู ้ความเข ้าใจเพื ่อส ่งเสร ิมและสนับสนุนเครือข ่ายการนิเทศ 
ทุกระดับ โดยคำนึงถึงสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละเครือข่าย 
  ๑.๓ ประชุม/สัมมนาเครือข่ายการนิเทศประเภทบุคคลในทุกระดับ เพื ่อสร้างความเข้าใจ 
และกำหนดแนวทางการพัฒนา 
  ๑.๔ ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศประเภทบุคคล ได้แก่ ครู
ต้นแบบ ครูดีเด่น 
  ๑.๕ ประเมินผลและสรุปผลการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 
  ๑.๖ นำผลการประเมินไปกำหนดแนวทางการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศทั้งระดับเขตพื ้นที่
การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนต่อไป 
  ๑.๗ สรุปผลการดำเนินงานเครือข่ายการนิเทศและรายงานผลการพัฒนาต่อหน่วยงานต้นสังกัด /
สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 
๕. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ๑) ว่าที่ร้อยตรีนันทเดช  โชคถาวร  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยพิจารณา กลั่นกรองงาน ดูแลให้
คำปรึกษา ติดตามการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงาน ดังนี้  
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คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
๒ 

 ๑. งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   ๑.๑ ศึกษาข้อมูลความต้องการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 
   ๑.๒ ดำเนินการพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา รวมทั้งทั้งสื่อต้นแบบของ
หน่วยงาน  เพื่อสนับสนุน ช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา   
   ๑.๓ ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู ้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู ้ ความสามารถในการพัฒนา 
การใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   ๑.๔ จัดระบบ บริการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือสนับสนุน ช่วยเหลือตาม
ความต้องการของสถานศึกษา 
   ๑.๕ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้สื ่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาใน  
การจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา (DLIT/DLTV) 
   ๑.๖ ประเมินการใช้  ระบบบริการสื ่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัด 
การเรียนรู้ของสถานศึกษา 
   ๑.๗ สรุปรายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื ่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง  
การศึกษา 
 ๒. ร่วมทีมนิเทศ ติดตาม การพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

๓. รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรมในกลุ ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาหรือ  
จากหน่วยงานอื่น ๆ  ดังนี้ 

  ๓.๑ โครงการDLTV , DLIT 
  ๓.๒ โครงการโรงเรียนขนาดเล็ก 
๔. นิเทศการศึกษาทั ้งระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาในกลุ ่มเครือข่ายสถานศึกษา 

แบบยั่งยืน กลุ่มบูรพาพัฒน์ และโรงเรียนในความรับผิดชอบ จำนวน ๘ โรงเรียน ดังนี้   
  ๔.๑ โรงเรียนร่วมจิตประสาท 
  ๔.๒ โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ 
  ๔.๓ โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคค ี
  ๔.๔ โรงเรียนวัดโสภณาราม 
  ๔.๕ โรงเรียนวัดนิเทศน์ 
  ๔.๖ โรงเรียนวัดพืชอุดม 
  ๔.๗ โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม 
  ๔.๘ โรงเรียนวัดมงคลรัตน์ 
    ๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 ๒) นายภาณุวัต อิสสระพงศ์เผ่า  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้า

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นลำดับที่ ๑ กรณีที่หัวหน้ากลุ่มงาน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้    มีหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยีทางการศึกษา 
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คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
๒ 

  ๑.๑ ศึกษา ค้นคว้าวิเคราะห์วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  ๑.๒ วิจ ัยเพื ่อพัฒนาสื ่อต ้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาให้สอดคล ้อง 
กับความต้องการของสถานศึกษา 
  ๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาที่ดำเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย นำไปใช้ และเผยแพร่สื่ อนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

 ๓) นางกานต์รวี  เกิดสมศรี  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่แทน
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นลำดับที่ ๒ กรณีที่หัวหน้ากลุ่ม
งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้    มีหน้าที่ 
และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๑. งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   ๑.๑ ศึกษาข้อมูลความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัด      การ
เรียนรู้ 
   ๑.๒ ดำเนินการพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  รวมทั้งทั้งสื่อต้นแบบของ
หน่วยงาน  เพื่อสนับสนุน ช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา   
   ๑.๓ ส่งเสริม และพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาการใช้
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   ๑.๔ จัดระบบ บริการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อสนับสนุน ช่วยเหลือตาม
ความต้องการของสถานศึกษา 
   ๑.๕ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาใน   การ
จัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา (DLIT/DLTV) 
   ๑.๖ ประเมินการใช้ ระบบบริการสื ่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัด 
การเรียนรู้ของสถานศึกษา 
   ๑.๗ สร ุปรายงาน เผยแพร ่ประชาส ัมพ ันธ ์การพ ัฒนาส ื ่อ นว ัตกรรมและเทคโนโลยี  
ทางการศึกษา 
 
 ๔) นางกัตติกา สกุลสวน  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ   มีหน้าที่ และความ
รับผิดชอบ  ดังนี้ 
  ๑. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยีทางการศึกษา 
  ๑.๑ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง การศึกษา 
  ๑.๒ วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานศึกษา 
  ๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาที่ดำเนินการ ศึกษา วิเคราะห์  วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย นำไปใช้ และเผยแพร่สื่ อนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
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คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
๒ 

 
 ๒.๖ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 ๑) นางสาวนฤมล  ธนสีลังกูร  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โดยพิจารณา กลั่นกรองงาน 
ดูแลให้คำปรึกษา ติดตามการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงาน ดังนี้  
 ๑. งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
   ๑.๑ วิเคราะห์การบริหารจัดการศึกษาในสำนักงานเขพื้นที่การศึกษา ด้านวิชาการ บริหารงาน
บุคคล บริหารงบประมาณ  และบริหารทั่วไป ให้เห็นจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 

  ๑.๒ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ในแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม  ตรวจสอบ  
ประเมินผล  และนิเทศการศึกษา 

  ๑.๓ นำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  ต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

  ๑.๔ แจ้งแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาให้  กลุ่มต่าง 
ๆ นำไปสู่การดำเนินการตามแผน 

  ๑.๕ ประสานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เพ่ือ
ดำเนินการตามแผนและแก้ไขการดำเนินงานระหว่างการปฏิบัติ 

  ๑.๖ จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา ตามแผนดำเนินงาน 
๒. หัวหน้าทีมนิเทศ ติดตาม การพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
๓. หัวหน้าทีมนิเทศ ติดตาม การพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
๔. รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรมในกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา        และ/

หรือ จากหน่วยงานอื่น ๆ  ดังนี้ 
  ๔.๑ โครงการโรงเรียนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
  ๔.๒ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๔.๓ โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา รัชกาลที่  ๑๐ 
  ๔.๔ โครงการตามรอยพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
๕. นิเทศการศึกษาทั ้งระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาในกลุ ่มเครือข่ายสถานศึกษา  

แบบยั่งยืน กลุ่มนววัฒนา และโรงเรียนในความรับผิดชอบ จำนวน ๙  โรงเรียน  ดังนี้   
  ๕.๑ โรงเรียนศาลาลอย 
  ๕.๒ โรงเรียนวัดแสงมณี 
  ๕.๓ โรงเรียนชุมชนบึงบา 
  ๕.๔ โรงเรียนวัดโปรยฝน 
  ๕.๕ โรงเรียนชุมชนประชานิกรณ์อำนวยเวทย์ 
  ๕.๖ โรงเรียนวัดธรรมราษฏร์เจริญผล 
  ๕.๗ โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา 
  ๕.๘ โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ 
  ๕.๙ โรงเรียนคลองสิบสาม (ผิวศรีราษฏร์บำรุง) 
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คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
๒ 

๖. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ  ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
๗. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นลำดับที่  ๔กรณี

ที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาไม่อยู่ 
 

 ๒) นางวิภาพร  สิงคเวหน  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่ม
งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาเป็นลำดับที่ ๑ กรณีที่หัวหน้า
กล ุ ่มงานเลขาน ุการคณะกรรมการต ิดตาม  ตรวจสอบ ประเม ินผล และน ิเทศการศ ึกษาไม ่อยู่  หรือ 
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๑. งานการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ   

  ๑.๑  กำหนดขอบข่ายของข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และบริหาร
ทั ่วไปของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา  โดยศึกษาจากนโยบาย  แผนพัฒนาการศึกษา  แผนปฏิบ ัติ  
การประจำปี  รายงานผลการปฏิบัติงาน จากกลุ่มต่าง ๆ ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  ๑.๒ รวบรวม  วิเคราะห์  สังเคราะห์และจัดทำระบบข้อมูล  สารสนเทศ 
  ๑.๓ ตรวจสอบข้อมูลและสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
  ๑.๔ เผยแพร่ข้อมูลเป็นเอกสาร และทางอินเตอร์เน็ต (Internet)  ในระบบเครือข่ายและ

สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศกึษา 
  ๑.๕ รายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ที่เป็นข้อมูล และสารสนเทศ ต่อคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา 
๒. ร่วมทีมนิเทศ ติดตาม การพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
๓. ร่วมทีมนิเทศ ติดตาม การพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  
๔. รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรมในกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  และ/หรือ 

จากหน่วยงานอื่น ๆ  ดังนี้ 
  ๔.๑ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
  ๔.๒ โครงการ PISA (คณิตศาสตร์) 
  ๔.๓ ร่วมทีมน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา รัชกาลที่  ๑๐ 
  ๔.๔ ร่วมทีมโครงการด้วยรักและห่วงใย 
๕. นิเทศการศึกษาทั ้งระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาในกลุ ่มเครือข่ายสถานศึกษา  

แบบยั่งยืน กลุ่มนครรังสิต   และโรงเรียนในความรับผิดชอบ จำนวน ๕  โรงเรียนดังนี้   
  ๕.๑ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 
  ๕.๒ โรงเรียนทองพูลอุทิศ 
  ๕.๓ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 
  ๕.๔ โรงเรียนวัดเขียนเขต 
  ๕.๕ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม 
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 



   

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                                                                              หน้า ๔๙ 
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คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
๒ 

 ๓) นางสายชล จั่นทองคำ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่ม
งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาเป็นลำดับที่  ๒ กรณี 
ที่หัวหน้ากลุ ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาไม่อยู่ หรือ 
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๑. งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  

  ๑.๑ นำแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการนิเทศการศึกษามากำหนด
จุดเน้น  วิธีการ เครื่องมือและคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา 

  ๑.๒ นำเสนอแนวทางจุดเน้น  วิธีการ เครื่องมือและคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประ เมิน
และนิเทศการศึกษาต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา 

  ๑.๓ ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศ  ในรูปแบบของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา 

  ๑.๔ รวบรวม  ประมวล และวิเคราะห์ข้อมูลจากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและการนิเทศ 
  ๑.๕ จัดทำรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและการนิเทศต่อคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา และเผยแพร่ต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษา และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 
 ๒.๗ งานธุรการ 

๑) นางทิพรัตน์  คงเมือง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานมีหน้าที่ในการปฏิบัติงานธุรการของ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

๑. งานสารบรรณ 
 ๑.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณโดยศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ เสนอแนะ

งานในกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาเสนอผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา พิจารณาก่อนเสนอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 

  ๑.๒ กำกับ ดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนงานธุรการ งานสารบรรณในกลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

 ๑.๓ ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล พิมพ์หนังสือราชการและผลิตเอกสารต่าง ๆ 
 ๑.๔ ปฏิบัติงานรับ-ส่ง ลงทะเบียนหนังสือราชการตามระบบที่กำหนดและระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

Smart obec /AMSS 
 ๑.๕ วิเคราะห์ทำความเห็น สรุป รวบรวม หนังสือราชการเข้าใหม่ เสนอผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ

ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาลงความเห็น นำส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พร้อมลงทะเบียนรับหนังสือตาม
งานสารบรรณ 

 ๑.๖ ปฏิบัติงานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาตรวจสอบแฟ้มเสนอผู้
อำนวยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ และติดตามแฟ้มที่เสนอไว้ 

 ๑.๗ จัดทำคำสั่งแบ่งงานของบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ๑.๘ ทำหน้าที่ปฏิคมในการประชุมกลุ่มนิเทศ / จองห้องหรือสถานที่ประชุม 
 



   

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                                                                              หน้า ๕๐ 

 
    

 

 
lสส       
 

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
๒ 

๒. ข้อมูลสารสนเทศ 
 ๒.๑ จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ๒.๒ จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ จำนวน 67 โรงเรียน 
 ๒.๓  ปฏิบัติงานแผนงานรวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลการจัดการศึกษา 
๓. งานประชาสัมพันธ์ 
 ๓.๑ ปฏิบัติงานจัดทำข้อมูลข่าวสาร และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษาให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ 
 ๓.๒ ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างกลุ่มงานต่างๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงาน 

ต่างๆ และสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา 

 ๓.๓ ปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกและให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการทั้งภายใน
และภายนอกสำนักงาน 

๓.๔  บันทึกภาพการจัดประชุม และกิจกรรมต่างๆ และจัดระบบข้อมูล รูปภาพ ให้เป็นระบบสะดวกต่อ
การใช้งาน 

๔. งานสถานที่ 
 ๔.๑  ตกแต่งห้องทำงานให้น่าอยู่ จัดดูแลสถานที่ภายในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด

การศึกษา 
 ๔.๒ จัดทำ ๕ ส. ภายในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ทุกวันพุธ 
๕. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  
 ๒) นางสาวนภัสนันท์  ปิติภัทรชัยพงศ์  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  ชำนาญงานมีหน้าที ่ในการ
ปฏิบัติงานธุรการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

 ๑. งานสารบรรณ 
  ๑.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณโดยศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ เสนอแนะ

งานในกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาเสนอผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา พิจารณาก่อนเสนอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 

  ๑.๒ กำกับ ดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนงานธุรการ งานสารบรรณในกลุ่มนิ เทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 
   ๑.๓ ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล พิมพ์หนังสือราชการและผลิตเอกสารต่าง ๆ 
   ๑.๔ ปฏิบัติงานรับ-ส่ง ลงทะเบียนหนังสือราชการตามระบบที่กำหนดและระบบอิเล็กทรอนิกส์  
smart obec /AMSS 
   ๑.๕ วิเคราะห์ทำความเห็น สรุป รวบรวม หนังสือราชการเข้าใหม่ เสนอผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาลงความเห็น นำส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พร้อมลงทะเบียนรับหนังสือตาม
งานสารบรรณ 
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คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
๒ 

   ๑.๖ ปฏิบัติงานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาตรวจสอบแฟ้มเสนอผู้
อำนวยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ และติดตามแฟ้มที่เสนอไว้ 
   ๑.๗ เก็บรวบรวม แบะแจ้งเวียนหนังสือราชการภายในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา 
   ๑.๘ ทำหน้าที่ปฏิคมในการประชุมกลุ่มนิเทศ / จองห้องหรือสถานที่ประชุม 
   ๑.๙ ประสานงานการใช้รถราชการของกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  ๒. งานพัสดุ ครุภัณฑ์ 

  ๒.๑ จัดทำทะเบียนวัสดุถาวร และครุภัณฑ์ในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  ๒.๒  เบิกจ่ายพัสดุของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา รวมทั้งประสานการ

จัดซื้อจัดหา/จัดซ่อมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ๓. งานประชุม 
  ๓.๑ จัดทำวาระการประชุมประจำเดือนบทความ ของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจั ด

การศึกษา 
  ๓.๒  ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุม และจดบันทึกการประชุมภายในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลการจัดการศึกษา 
  ๔. งานประชาสัมพันธ์ 

  ๔.๑ ปฏิบัติงานทำข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ผลงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป 

  ๔.๒ ปฏิบัติงานประสานงานระหว่างกลุ่มในสำนักงาน หน่วยงาน และสถานศึกษาในงานธุรการที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

  ๔.๓ ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและให้บริการข้อมูลแก่ผู ้มาติดต่อราชการทั้งภายในและ
ภายนอกสำนักงาน 

 ๔.๔ จัดทำประชาสัมพันธ์ Obec line ในแต่ละงาน 
 ๔.๕ จัดทำภารกิจงานรายสัปดาห์ของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

  ๕. งานสถานที่ 
  ๕.๑ ตกแต่งห้องทำงานให้น่าอยู่ จัดดูแลสถานที่ภายในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด

การศึกษา 
   ๕.๒ จัดทำ ๕ ส. ภายในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ทุกวันพุธ 
  ๖. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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ตอนที่ ๓      แนวปฏบิัติราชการและการรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
 

 
๑. การมาปฏิบัติราชการ 
          ๑.๑ สแกนลายนิ้วมือ ไม่เกินเวลา เวลา ๘.๓๐ น. และปฏิบัติงานจนถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  
          ๑.๒ หากมีภารกิจจำเป็น ที่ไม่สามารถลาได้ทัน ให้ทำบันทึกขออนุญาตทุกครั้ง ผ่านผู้บังคับบัญชาชั้นต้นขึ้น
ไป โดยให้ผอ.เขตเป็นผู้ลงนามอนุมัติ 
          ๑.๓ การขออนุญาตไปราชการ ให้จัดทำบันทึกการขออนุญาตผ่าน ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน 
 
๒. การแต่งกาย 
 การแต่งกายให้เป็นไปตามที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ กำหนดดังนี้ 
             วันจันทร์                     เครื่องแบบสีกากี 
             วันอังคาร                    ชุดสภุาพ (ไม่นุ่งสั้น) 
             วันพุธ                        ชุด สพป.  
  สัปดาห์ที่ 1    เสื้อยดืสีเขียว 
  สัปดาห์ที่ ๒    เสื้อยดืสีชมพู (เขตคุณธรรม) 
  สัปดาห์ที่ ๓    เสื้อยดืสีชมพู (วันครู) 
  สัปดาห์ที่ ๔    เสื้อยดืสีน้ำเงิน (จิตอาสา) 
             วันพฤหัสบดี                ชุดสภุาพ (ไม่นุ่งสั้น) 
             วันศุกร์                       ชุดผ้าไทย 
 
๓. การให้ความร่วมมือ 
 ๓.๑ การเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวัน เวลา ๘.๑๕ น. 
 ๓.๒ การเข้าร่วมประชุมตามภารกิจและคำสั่ง ควรมาถึงก่อนการประชุม ๑๕ นาที 
 ๓.๓ เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม ที่มีการแข้งหรือขอความร่วมมือ 
 
๔. การปฏิบัติตนตามธรรมเนียมปฏิบัติ 
 ๔.๑ การให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา ทั้งกาย วาจา ใจ 
 ๔.๒ การสร้างความรัก ความสามัคคี 
 ๔.๓ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงานทุกคน เช่น การไหว้ ทักทาย ฯลฯ 
 
๕. การเข้าร่วมงานพิธีพระราชพิธี 
 ๕.๑ การเข้าร่วมพิธีตามท่ีกำหนดทุกครั้ง โดยแต่งกายให้ถูกต้องตามพิธีที่กำหนด 
 ๕.๒ ในกรณีไม่สามารถเข้าร่วมพิธีได้ ให้ทำบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้บังคับบัญชา 
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๖. การขออนุมัติไปราชการ 
         การขออนุมัติไปราชการ 
         การขออนุมัติไปราชการ ให้บันทึกข้อความขออนุมัติไปราชการเมื่อได้รับคำสั่งให้ไปราชการหรือบันทึกใน
สมุดขออนุมัติไปราชการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาการขออนุมัติทั ้ง ๒ กรณีให้ข อ
อนุมัติผ่านผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในกรณีผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษาไปราชการให้เสนอขออนุมัติผ่านหัวหน้ากลุ่มงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
แทน เสนอขออนุมัติผ่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาและผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตามลำดับ อนึ่ง การไปราชการเป็นคณะ ให้หัวหน้าคณะหรือตัวแทนคนใดคนหนึ่งเป็นผู้บันทึกเสนอขอ
อนุมัติไปราชการเมื่อได้รับอนุมัติให้ไปราชการแล้ว ให้ผู้ได้รับการอนุติบันทึกการไปราชการไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
ทุกครั้ง 
          การขออนุญาตไปปฏิบัติภารกิจนอกสำนักงาน 
          การขออนุญาตไปปฏิบัติงานนอกสำนักงานไม่เกิน ๓ ชั่วโมง ให้บันทึกในสมุดขออนุญาตไปปฏิบัติภารกิจ 
นอกสำนักงานผ่านผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในกรณีที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาไปราชการ ให้เสนอขออนุญาตผ่านหัวหน้ากลุ่มงาน  ที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ 
 
๗. การลาพักผ่อน 
           การลาพักผ่อน ให้ผู ้ประสงค์จะลาพักผ่อนเสนอใบลาพักผ่อนล่วงหน้า โดยผ่านความเห็นชอบจาก
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และต้องมีผู้รับงานแทนลงนามไว้ซึ่งจะต้องได้รับ
อนุมัติก่อนจึงหยุดพักผ่อนได้ กรณียกเลิกวันลาพักผ่อนให้บันทึกเสนอผ่านผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อเสนอขออนุมัติต่อรองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามลำดับอนึ่ง เมื่อได้รับอนุมัติให้ลาพักผ่อนแล้ว ให้ผู้ได้รับการอนุมัติบันทึกการลา
พักผ่อนไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ทุกครั้ง 
 
๘. การประสานงานระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
              ๑. หากกลุ ่มอื ่นในสำนักงานเขตพื้นที ่มีความประสงค์ขอศึกษานิเทศก็ไปร่วมปฏิบัติงานหรือเป็น
คณะทำงาน ให้เสนอขอจากผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือจัดศึกษานิเทศก์ให้
ไปร่วมปฏิบัติงาน 
              ๒. หากศึกษานิเทศก์ท่านใด มีความประสงค์จะขอความร่วมมือในการปฏิบัติงานจากบุคลากรในกลุ่มอ่ืน
หรือกิจกรรมที่ต้องการความร่วมมือจากบุคลากรกลุ่มอ่ืน ให้ประสานงานกับผู้อำนวยการกลุ่มที่บุคคลนั้นปฏิบัติงาน
อยู่ก่อนเสนอคำสั่งให้ผู้บังคับบัญชาลงนาม 
 
๙. การขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
            ศึกษานิเทศก์ท่านใดมีความประสงค์ขอใช้รถยนต์ของทางราชการเพ่ือเดินทางไปราชการต่าง ๆ 
ให้ดำเนินการผ่านระบบตามที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากำหนด 
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๑๐. การเป็นผู้แทนไปร่วมงานที่ได้รับมอบหมาย 
             เมื่อสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาสั ่งให้บุคลากรไปร่วมงานเกี ่ยวกับพิธ ีการสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ วันสำคัญอ่ืน ๆ หรือการสั่งให้ไปร่วมงานตามที่ได้รับมอบหมาย ได้กำหนดแนวทางให้ถือปฏิบัติ 
ร่วมกัน ดังนี้ 
            ๑. กรณีงานใดเจาะจงหรือมอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เป็นการเฉพาะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นผู้ไปร่วมงาน 
หรือมอบให้ผู้อื่นแทน 
            ๒. กรณีงานที่ได้รับมอบหมายเป็นหมู่คณะ ให้ศึกษานิเทศก์ตามกลุ่มรายชื่อที่สำนักงานตพื้นที่การศึกษา
กำหนดเป็นผู้ไปร่วมงานในแต่ละคราว หากไม่สามารถไปร่วมงานได้ให้บันทึกชี้แจงเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอ
ต่อผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นครั้ง ๆ ไป 
 
๑๑. การประชุมของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
          กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต ๒ กำหนดการประชุม ประจำเดือนของศึกษานิเทศก์ กำหนดประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง (ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์
แรกของเดือน) กรณีที่ไม่สามารถประชุมได้ตามวัน เวลาที่กำหนดผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาจะแจ้งเลื่อนเป็นคราว ๆ ไป  
          
๑๒. การปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
          การปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเรียงตามลำดับ 
ดังนี้ 
            ๑. นางสาวไอลดา  คล้ายสำริด   หัวหน้ากลุ่มหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
            ๒. นางจิตสุภา      อนุรักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
            ๓. นางสายชล      จั่นทองคำ     หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
            ๔. นางสาวนฤมล   ธนสีลังกูร     หวัหน้ากลุ่งานเลขานุการ ก.ต.ป.น. 
            ๕. นางกัตติกา      ธนสีลังกูร     หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารฯ 
 
๑๓. การรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
           กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กำหนดให้ศึกษานิเทศก์ทุกคนต้องรายงานผล 
การปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
           ๑. การรายงานผลการไปราชการตามคำสั่งของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอื่น ๆ เช่น การประชุม
อบรมสัมมนาคณะทำงาน ๆลฯ 
           เมื่อภารกิจเสร็จสิ้นหรือกลับจากการไปปฏิบัติราชการตามคำสั่งของหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงาน 
อ่ืน ๆ ให้ศึกษานิเทศก์หรือตัวแทน (กรณีไปเป็นคณะ) รายงานผลการไปราชการ โดยจัดทำบันทึกข้อความเสนอผ่าน
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รองผู้อำนวยการสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามลำดับ 
 



   

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                                                                              หน้า ๕๕ 

 
    

 

 
lสส       
 

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
๒ 

           ๒. การรายงานผลการปฏิบัติงานตามปฏิทินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
              ๒.๑ การนิเทศแบบ Reflective Coaching ให้ดำเนินการรายงานตามแบบและระยะเวลาที่กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากำหนด 
               ๒.๒ การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้นและงาน
โครงการ ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการรายงานตามแบบและระยะเวลาที่กำหนด 
           ๓. รายงานการปฏิบัติราชการ ๖ เดือน 
           ศึกษานิเทศก์ต้องจัดทำรายงานการปฏิบัติราชการตามบทบาทหน้าที่ ปีงบประมาณละ ๒ ครั้งตามประเด็น
ที่กำหนด ดังนี้ 
           ครั ้งที ่ ๑ ให้รวบรวมร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงานระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมโดยส่ง
เอกสารรายงานผ่านผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคมของ
ทุกปื เพ่ือเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อไป 
           ครั ้งที ่ ๒ ให้รวบรวมร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงานระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายนโดยส่ง
เอกสารรายงานผ่านผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภายในวันที่ ๒๐ กันยายนของ
ทุกปี เพ่ือเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบการเขียนรายงานการปฏิบัติราชการ ๖ เดือน 
๑. ข้อมูลผู้รายงาน 
๒. หน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย (ตามคำสั่ง สพป.) 
๓. ผลการปฏิบัติราชการ 
 ๓.๑ งานตามมาตรฐานตำแหน่ง 
  (๑) งานนิเทศ (๒) งานศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ 
  (๓) งานวิจัย (๔) งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
 ๓.๒ งานตามภารกลุ่มงาน 
 ๓.๓ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๓.๔ งานอ่ืน ๆ (งานกลุ่มสถานศึกษา งานพิเศษ งานโครงการ ฯลฯ) 
๔. แนวทางการพัฒนางานในรอบ ๖ เดือนต่อไป 
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                                                                                                                                              หน้า ๕๖ 

 
    

 

 
lสส       
 

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
๒ 

         ตอนที่ ๔             รูปแบบการนิเทศของกลุ่มนิเทศ ติดตาม  
                                 และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
เป้าหมายการนิเทศ 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ   
                สถานศึกษาร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศตามที่กำหนดในปีงบประมาณ 2563 ครบทุกประเด็น  

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
2.1  ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                2.2 ครูจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น Active Learning, Project Based Learning , Problem 
Based Learning , Coach ฯลฯ 
 
กรอบแนวคิดในการนิเทศ 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 2 ได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศและกำหนดแนวทางการนิเทศการศึกษา ด้วยการนิเทศบูรณาการโดยใช้
พ้ืนที่เป็นฐาน 
 การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 
 หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ศึกษา สังเคราะห์หลักการและแนวคิด
ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศของนักการศึกษา นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในปี
การศึกษา 2562 รวมทั้งแนวคิดเชิงระบบ (System) มาประยุกต์ใช้เป็นกระบวนการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่
เป็นฐาน  5 ขั้นตอน คือ 1)การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ 2) การวางแผนการนิเทศ 3) การ
สร้างสื่อและเครื่องมือนิเทศ 4) การปฏิบัติการนิเทศ และ 5) การประเมินผลและรายงานผลการนิเทศ  โดยมี
รายละเอียดแต่ละข้ันตอนของกระบวนการนิเทศ ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ 
                         เป็นการกำหนดปัญหาและความต้องการในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา ดังนี้ 
                         1.1 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาวางแผนการดำเนินงาน 
                         1.2 การแลกเปลี่ยนระดมความคิด วิเคราะห์เพื่อหาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและความต้องการใน
การพัฒนาตามบริบทของหน่วยงาน 
                         1.3 การจัดลำดับปัญหาและเลือกปัญหาที่เป็นความจำเป็นหรือต้องการในลำดับเร่งด่วนหรือ
ลำดับที่เห็นว่าสำคัญที่สุด 
                         1.4 การสร้างการรับรู้ระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่นการประชุม การ
สัมมนา ฯลฯ เพื่อสร้างวิสัยทัศน์หรือสร้างเป้าหมายรวมกันในการดำเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการนิเทศ 
                          การวางแผนการนิเทศเป็นการนำปัญหาและความต้องการ กำหนดรายละเอียดของกิจกรรมใน
การจัดทำแผนนิเทศ ดังนี้ 
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คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
๒ 

                         2.1 กำหนดแนวทาง/วิธีการพัฒนาที่หลากหลายตามปัญหาที่เกิดขึ้น ตามความต้องการและ
จำเป็น มีการใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) เป็น
เครื่องมือสำคัญในการพัฒนาวิชาชีพครูและการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
                            2.2 เลือกแนวทาง/วิธีการในการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
                            2.3 วางแผนการดำเนินงานพัฒนา 
                                 (1) การประชุมเตรียมการนิเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน 
                                 (2) สร้างคณะนิเทศ เป็นทีมงานในการนิเทศร่วมกัน 
                                 (3) กำหนดประเด็นการนิเทศ เป็นการกำหนดเนื้อหาที่จะนิเทศ 
                                 (4) กำหนดระยะเวลาในการนิเทศ โดยกำหนดระยะเวลาในการนิเทศที่เหมาะสมกับ
การแก้ปัญหาและการพัฒนา 
                                 (5) กำหนดวิธีการนิเทศและกิจกรรมการนิเทศที่เหมาะสมตามสภาพปัญหาและความ
ต้องการ เช่น การประชุมสัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสังเกตชั้นเรียน การสาธิต การบันทึกวีดิโอและการ
ถ่ายภาพ การสัมภาษณ์ การ Coaching & Mentoring ฯลฯ โดยเน้นการใช้ ICT ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การใช้ Line 
Application การใช้ Clip Video Conference การใช้ Video Line You Tube Facebook Live เป็นต้น 
                            2.4 จัดทำแผนนิเทศ ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนการ
ดำเนินการ กิจกรรมสำคัญ ปฏิทินการปฏิบัติงาน ทรัพยากรที่ต้องการ เครื่องมือนิเทศ และ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ขั้นตอนที่ 3 การสร้างสื่อและเครื่องมือนิเทศ 
                         สื่อและเครื่องมือนิเทศเป็นสิ่งที่จะช่วยให้การนิเทศมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และเป็น
สิ่งที่จะช่วยเก็บรายละเอียดที่ผู้รับการนิเทศไม่สามารถแสดงออกมาได้ และสามารถเก็บข้อมูลนำมาเปรียบเทียบผล
ที่เกิดขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา และสิ่งที่ทำให้มีความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 
                         3.1สร้างสื่อการนิเทศที่ทำให้การนิเทศบรรลุวัตถุประสงค์ เช่น วิธีการนิเทศ ทักษะการนิเทศ 
เทคนิคการนิเทศ โดยเป็นสื่อที่สอดคล้องในยุคศตวรรษท่ี 21 เน้นการใช้ ICT ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น    การใช้ Line 
Application การใช้ Clip Video การ Conference การใช้ Video Line You Tube Facebook Live เป็นต้น 
                         3.2 สร้างเครื่องมือการนิเทศเพื่อเก็บข้อมูลเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาตรวจสอบ 
ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพ ใช้ง่าย 
สามารถเก็บข้อมูลที่ตอบประเด็นปัญหาความต้องการและเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหา ปรับปรุง และพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 ขั้นตอนที่ 4 การปฏิบัติการนิเทศ 
                 การปฏิบัติการนิเทศเป็นการดำเนินการนิเทศตามวิธีการและกิจกรรมการนิเทศท่ีกำหนด 
                          4.1 ประชุมเตรียมการก่อนการนิเทศเพื่อสร้างความเข้าใจของผู้นิเทศ ให้การนิเทศเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
                          4.2 นิเทศตามขัน้ตอน ระยะเวลาและใช้เครื่องมือตามที่กำหนด 
                          4.3 การสะท้อนผลการนิเทศ 
                          4.4 ปรบัปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลและรายงานผล 
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คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
๒ 

               การประเม ินผลและรายงานผลการนิ เทศ เป ็นการนำเสนอผลการนิ เทศที ่แสดงถึง
ความก้าวหน้าในการนิเทศและผลสำเร็จของการนิเทศ รวมถึงการนำเสนอผลการนิเทศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

               5.1 ประเมินความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน เช่น การดำเนินงานของผู้รับการนิเทศ เพ่ือ
นำผลไปปรับปรุงแนวทางการดำเนินงาน 
                          5.2 ประเมินผลการนิเทศเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติการนิเทศตามระยะเวลาที่ต้องการในการนำ
ผลไปใช้ในการพัฒนาหรือในแต่ละปีการศึกษา 
                          5.3 รายงานผลการนิเทศต่อผู้เกี่ยวข้อง 
                          5.4 นำผลการนิเทศที่เป็นปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะไปพัฒนาการนิเทศในครั้งต่อไป
หรือในปีการศึกษาต่อไป 
 
กิจกรรมการนิเทศ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 กำหนดกิจกรรมการนิเทศ ดังนี้ 
 1. การประชุมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงาน 
 2. ประชุมปฏิบัติการเพ่ือให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ (Knowledge) ทกัษะ (Skill) และเจตคติ (Attitude) 
 3. การสนทนาวิชาการ เช่น การเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องมาบรรยาย ในประเด็นที่มีผู้สนใจร่วมกัน 
 4. การเยี่ยมชั้นเรียน เป็นเทคนิคการนิเทศเพื่อช่วยครูปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้น มีขั้นตอนที่จะต้องปฎิบัติ
ร่วมกันของผู้ให้และผู้รับการนิเทศบนพื้นฐานวัตถุประสงค์ร่วมกัน 
 5. การนิเทศสอนงาน (Coaching) การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ (Learning 
Organization) บุคลากรในสถานศึกษาต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการนิเทศสอน
งานเป็นเทคนิคหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับครู อันจะเป็นตัวจักรสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ  
โดยมุ่งเน้นให้ครูมีความสามารถ มีผลการปฏิบัติงานที่ดีข้ึนและสถานศึกษาท่ีมีความพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง 
 6. การนิเทศแบบระบบพ่ีเลี้ยงและการให้คำปรึกษา (Mentoring) หมายถึง การนิเทศที่มีพ่ีเลี้ยงที่เป็นผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถเป็นที่ยอมรับ ที่สามารถให้คำปรึกษาและแนะนำช่วยเหลือ ครู ให้พัฒนาศักยภาพสูงขึ้น เพ่ือ
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
 7. การนิเทศด้วย ICT เป็นการนิเทศโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร             ที่
หลากหลาย เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน นำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ร่วมกัน การรวมตัวในรูปแบบนี้เป็น
เหมือนแรงผลักดัน โดยอาศัยความต้องการและความสนใจของสมาชิกใน PLC เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ สู่
มาตรฐานการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นหลักเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
๒ 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
๒ 

มาตรฐานวิชาชีพ 
หมวด ๑ 

มาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพของศึกษานิเทศก์ 
ข้อ ๑ ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ต้องมีมาตรฐานความรู้ ดังต่อไปนี้ 
       (ก) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโททางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง 
โดยมีความรู้ ดังต่อไปนี้ 

(๑) การนิเทศการศึกษา 
(๒) นโยบายและการวางแผนการศึกษา 
(๓) การพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
(๔) การประกันคุณภาพการศึกษา 
(๕) การบริหารการจัดการศึกษา 
(๖) การวิจัยทางการศึกษา 
(๗) กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎีและผลงานทางวิชาการ 
(๘) การบริหารการจัดการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๙) คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับศึกษานิเทศก์ 

(ข) ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการนิเทศการศึกษาที่คณะกรรมการคุรุสภารับรอง 
ข้อ ๒ ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ต้องมีมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้ 
            (๑) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี หรือมีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอน
และมีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษารวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี 
            (๒) มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร่ 
 

หมวด ๒ 
สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ตามมาตรฐานความรู้ 

ข้อ ๓ การนิเทศการศึกษา ประกอบด้วยสาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 
        (ก) สาระความรู้ 

(๑) หลักการและรูปแบบการนิเทศ 
(๒) วิธีการและกระบวนการนิเทศ 
(๓) กลยุทธ์การนิเทศการศึกษา 

(๓.๑) การวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา 
(๓.๒) การสร้างทักษะในการนิเทศ 
(ต.๓) การใช้กลยุทธ์ในการนิเทศ 
(๓.๔) การนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ 
(๓.๕) การควบคุมและการประเมินเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

          (๔) การนิเทศภายใน 
       (ข) สมรรถนะ 

(๑) สามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา 
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คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
๒ 

(๒) สามารถติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ การสอนและการบริหารจัด
การศึกษา 

(๓) สามารถประสาน สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศการศึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(๔) สามารถใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่างหลากหลายด้วยความเป็นกัลยาณมิตร 

ข้อ ๔ นโยบายและการวางแผนการศึกษา ประกอบด้วยสาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 
         (ก) สาระความรู้ 

(๑) ระบบและทฤษฎีการวางเผน 
(๒) บริบททางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา 
(๓) แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่าง ๆ 
(๔) การวิเคราะห์และกำหนดนโยบายการศึกษา 
(๕) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(๖) การพัฒนาและประเมินนโยบายการศึกษา 

        (ข) สมรรถนะ 
(๑) สามารถให้คำแนะนำปรึกษาเก่ียวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลเพื่อการจัดทำนโยบาย แผน

และการติดตามประเมินผลด้านการศึกษา 
(๒) สามารถให้คำแนะนำปรึกษาเก่ียวกับการกำหนดนโยบายและการวางแผนดำเนินงานและการ

ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 
(๓) สามารถให้คำแนะนำปรึกษาเก่ียวกับการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งให้เกิดผลดี คุ้มค่า

ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข้อ ๕ การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ประกอบด้วยสาระความรู้และสมรถนะ ดังต่อไปนี้ 
         (ก) สาระความรู้ 

(๑) ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร 
(๒) การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
(๓) หลักการพัฒนาหลักสูตร 
(๔) การจัดการเรียนรู้ 
(๕) จิตวิทยาการศึกษา 
(๖) การวัดและการประเมินผล 
(๗) การจัดการศึกษาพิเศษ 

         (ข) สมรรถนะ 
(๑) สามารถให้คำแนะนำปรึกษาเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทำหลักสูตร 
สถานศึกษา 
๒) สามารถสาธิต แนะนำครูให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน 
(๓) สามารถประเมินหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ 

ข้อ ๖ การประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยสาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 
         (ก) สาระความรู้ 

(๑) การบริหารคุณภาพ 
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คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
๒ 

(๒) การประกันคุณภาพการศึกษา 
(๓) มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
(๔) กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 

         (ข) สมรรถนะ 
(๑) สามารถศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดทำมาตรฐานและการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
ภายในของสถานศึกษา 
(๒) สามารถนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
(๓) สามารถให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะและการวางระบบการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับการประเมินภายนอก 
ข้อ ๗ การบริหารการจัดการการศึกษา ประกอบด้วยสาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 
         (ก) สาระความรู้ 

(๑) หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา 
(๒) หลักการบริหารจัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
(๓) การปฏิรูปการศึกษา 
(๔) กฏหมายและะเบียบที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 

         (ข) สมรรถนะ 
(๑)สามารถให้คำปรึกษาแนะนำการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ 
ของการศึกษา 
(๒) สามารถนิเทศการบริหารจัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(๓) สามารถบริหารจัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

ข้อ ๘ การวิจัยทางการศึกษา ประกอบด้วยสาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 
         (ก) สาระความรู้ 

(๑) ระเบียบวิธีวิจัย 
(๒) กระบวนการวิจัย 
(๓) การนำผลการวิจัยไปใช้ 

         (ข) สมรรถนะ 
(๑) สามารถให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการนำกระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการ

เรียนการสอน 
(๒) สามารถให้คำแนะนำปรึกษาเก่ียวกับการนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
(๓) สามารถดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษา 

ข้อ ๙ กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎีและผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วยสาระความรู้และสมรรถนะ 
ดังต่อไปนี้ 
         (ก) สาระความรู้ 

(๑) กลวิธีการนำเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ 
(๒) การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษาค้นคว้าและอ่ืน ๆ 
(๓) การวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์ 
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คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
๒ 

         (ข) สมรรถนะ 
(๑) สามารถเขียนเอกสารทางวิชาการประเภทต่าง ๆ 
(๒) สามารณนะนำและให้คำปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๓) สามารถนำเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎี ด้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมต่อการเรียนรู้ 

ข้อ ๑๐ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยสาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 
         (ก) สาระความรู้ 

(๑) หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๒) อินเทอร์เน็ต 
(๓) คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(๔) ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ 
(๕) สำนักงานอัตโนมัติ 

         (ข) สมรรถนะ 
(๑) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาตนและการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม 
(๒) สามารถให้คำปรึกษาแนะนำการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา 

ข้อ ๑๑ คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วยสาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 
         (ก) สาระความรู้ 

(๑) คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับศึกษานิเทศก์ 
(๒) จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก 
(๓) การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

         (ข) สมรรถนะ 
(๑) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ 
(๒) มีหลักธรรมในการนิเทศและประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี 
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คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
๒ 

หมวด ๓ 
มาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ 

 
ข้อ ๑๒ ผู้ประกอบวิชาชีพศึษานิทศต้องปฏิบัติงานตามมาตฐานการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 

(๑)ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษาเพ่ือให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพทาง
การศึกษา 

(๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้รับการนิเทศ 
(๓) มุ่งมั่นพัฒนาผู้รับการนิเทศให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
(๔) พัฒนาแผนการนิเทศให้สามารถปฏิบัติได้ เกิดผลจริง 
(๕) พัฒนาและใช้นวัตกรมการนิทศการศึกษาจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นลำดับ 
(๖) จัดกิจกรรมการนิทศการศึกษโดยนั้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้รัการนิเทศ 
(๗) รายงานผลการนิเทศการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 
(๘) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
(๙) ร่วมพัฒนางานกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
(๑๐) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
(๑๑) เป็นผู้นำและสร้างผู้นำทางวิชาการ 
(๑๒) สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์ 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๔ 
 
 
 
 
 
 

เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ 
(ศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์) 

ประธานกรรมการคุรุสภา 
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คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
๒ 

กฎกระทรวง 
การประกอบวิชาชีพควบคุม 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

             อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้
กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ 
ดังต่อไปนี้ 
             ให้วิชาชีพศึกษานิเทศก์เป็นวิชาชีพควบคุม 
 
             ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 
 
 
 

จาตุรนต์ ฉายแสง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากวิชาชีพศึกษานิเทศก์เป็นวิชาชีพที่ทำหน้าที่
สนับสนุนการศึกษาให้บริการหรือปฏิบัติงานกี ่ยวเนื ่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนการนิเทศ การ
ประสานงาน และให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่ าง ๆ ประกอบกับมาตรา 
๔๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติให้การกำหนดวิชาชีพ
ควบคุมอ่ืนให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ดังนั้นเพื่อให้วิชาชีพศึกษานิเทศก์เป็นวิชาชีพควบคุมที่มีมาตรฐาน
การประกอบวิชาชีพ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
๒ 

ข้อมูลเจ้าหน้าที่ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ ว/ด/ป เกิด อีเมลล์ 

1 
นางเกศรินทร   
จิตรสิงห์ 

ผู้อำนวยการกลุ่ม
นิเทศฯ 

087-670-7573 
24 ธันวาคม 

2503 
katesupervisor 
@hotmail.com  

2 
นางสาวไอลดา  
คล้ายสำริด 

ศึกษานิเทศก์ 
ชำนาญการพิเศษ 

089-882-0077 
20 มีนาคม 

2513 
Idasupervisor 
@gmail.com 

3 
นางจิตสุภา   
อนุรักษ์ 

ศึกษานิเทศก์ 
ชำนาญการพิเศษ 

089-109-1178 
1 พฤศจิกายน 

2506 
jsp_6581@hot

mail.com  

4 
ว่าที ่ร.ต.นันทเดช  
โชคถาวร 

ศึกษานิเทศก์ 
ชำนาญการ 

089-132-9744 
6 ธันวาคม 

2504 
nantadej@hot 

mail.com  

5 
นางสายชล   
จั่นทองคำ 

ศึกษานิเทศก์ 
ชำนาญการ 

099-224-3151 
31 กรกฏาคม 

2513 
kob_kongthong
@hotmail.com  

6 
นางสาวนฤมล   
ธนสีลังกูร 

ศึกษานิเทศก์ 
ชำนาญการพิเศษ 

098-4145166 
20 พฤษภาคม 

2505 
narumol.med2

@gmail.com  

7 
นางกัตติกา   
สกุลสวน 

ศึกษานิเทศก์ 
ชำนาญการพิเศษ 

099-615-3926 
30 พฤษภาคม 

2512 
raklove2008 
@hotmail.com  

8 นางสาวดอกลักษ์  
วรยศ 

ศึกษานิเทศก์ 
ชำนาญการพิเศษ 

084-016-7805 
6 มิถุนายน 

2517 

dokluk084016
7805 

@gmail.com  

9 
นายภาณุวัต  
อิสสระพงศ์เผ่า 

ศึกษานิเทศก์ 
ชำนาญการ 

086-987-6353 
28 มีนาคม 

2528 
panuissara@gm

ail.com  

10 
นางกานต์รวี  
เกิดสมศรี 

ศึกษานิเทศก์ 
ชำนาญการพิเศษ 

089-792-6040  
10 พฤษภาคม 

2521 
boomy6040 
@gmail.com 

11 
นางวิภาพร  
สิงคเวหน 

ศึกษานิเทศก์ 
ชำนาญการ 

061-542-7738 
10 มีนาคม 

2530 
Vipapornchar 
@gmail.com 

12 
นางสาวพชรภรณ์ 
เชียงสิน 

ศึกษานิเทศก์ 
ชำนาญการ 

089-921-4806 
3 ธันวาคม 

2524 
Ppchthanyarat 
@gmail.com 

13 
นางทิพรัตน์  
คงเมือง 

จพน.ธุรการ 
ชำนาญงาน 

092-368-9193 - 
thipparat_ton 

2503@hotmail.
com 

14 
นางสาวนภัสนันท์ 
ปิติภัทรชัยพงศ์ 

จพน.ธุรการ 
ชำนาญงาน 

085-632-6426 
  - 

rapunzel4461
@gmail.com  

 
 
 

mailto:katesupervisor@hotmail.com
mailto:katesupervisor@hotmail.com
mailto:jsp_6581@hotmail.com
mailto:jsp_6581@hotmail.com
mailto:nantadej@hotmail.com
mailto:nantadej@hotmail.com
mailto:kob_kongthong@hotmail.com
mailto:kob_kongthong@hotmail.com
mailto:narumol.med2@gmail.com
mailto:narumol.med2@gmail.com
mailto:raklove2008@hotmail.com
mailto:raklove2008@hotmail.com
mailto:dokluk0840167805@gmail.com
mailto:dokluk0840167805@gmail.com
mailto:dokluk0840167805@gmail.com
mailto:panuissara@gmail.com
mailto:panuissara@gmail.com
mailto:rapunzel4461@gmail.com
mailto:rapunzel4461@gmail.com


   

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                                                                              หน้า ๖๗ 

 
    

 

 
lสส       
 

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
๒ 

คณะผู้จัดทำ 
ที่ปรึกษา   

ดร.ชนาธิป     สำเริง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

นางอุรารักษ์        สุขสวัสดิ ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
นายสุพงษ์         โอวาท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
นางเกศรินทร      จิตรสิงห ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   

คณะผู้จัดทำ 

นางเกศรินทร     จิตรสิงห ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

นางสาวไอลดา       คล้ายสำริด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

นางจิตสุภา     อนุรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
นางสาวนฤมล       ธนสลีังกูร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

นางกัตติกา     สกุลสวน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

นางกานต์รวี     เกิดสมศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

นางสาวดอกลักษ์    วรยศ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

นายภาณุวัต อิสสระพงศ์เผ่า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
นางสายชล     จั่นทองคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

ว่าที่ร้อยตรีนันทเดช  โชคถาวร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

นางสาวพชรภรณ์     เชียงสิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

นางวิภาพร        สิงหคเวหน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
 

เรียบเรียง 
นายภาณุวัต   อิสสระพงศ์เผ่า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
                                         

จัดพิมพ์/ออกแบบปก   
นายภาณุวัต   อิสสระพงศ์เผ่า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
  

 


