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        ค าน า 
 

    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน 
เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน   

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  เห็นความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง 
ในพัฒนาระบบการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานกลุม่นิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางหลักในการปฏิบัติราชการ  ตามบทบาท อ านาจหน้าที่ของกลุ่มงานที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติ รวมทั้งสามารถน าไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
มีความครอบคลุม ถูกต้อง และชัดเจน     
   คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้  มีรายละเอียดของกระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจประจ า 
กลุ่มงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีหน้าที่ส าคัญ 8 ประการ ซึ่งเกี่ยวกับงานธุรการ งานพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้  งานวัดและประเมินผลการศึกษา  งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

          งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
           และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  และภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายจากนโยบาย ภารกิจงาน 
          ที่ได้รับมอบหมายตามจุดเน้นส านักงาน/จุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  
          รวมทั้งร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จากการวิเคราะห์  บทบาท อ านาจ หน้าที่ ตาม           
          ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือให้เกิดเป็นภาระงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
   ขอขอบคุณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่จัดท าคู่มือปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
          การศึกษา ให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ขอขอบคุณกลุ่มนิเทศ ติดตามและ  
          ประเมินผลการจัดการศึกษา ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดท าเอกสารเล่มนี้ ให้สมบูรณ์  
          สามารถน าไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

 
 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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                 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุม่นิเทศ ติตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 

                   ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย์ เขต ๑  

 

๑ 

การปฏิบัติงาน 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ 
 
แนวคิด 
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นกลุ่มงานด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  
ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือให้
สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน
เท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ ผู้เรียนทั้งในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย   
เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา และ

สถานศึกษา 
 ๒. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและ
จัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 

๓. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน 
การศึกษาชาติ 
 ๔. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ 
 ๕.  เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา  

๖.  เพ่ือส่งเสริม การศึกษา วิจัย และพัฒนาให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

ขอบข่ายภารกิจ 
 ๑.  งานธุรการ 
 ๒.  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

     ๒.๑  งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้
มีความสามารถพิเศษ 

     ๒.๒  งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      ๒.๓  งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 



                 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุม่นิเทศ ติตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 

                   ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย์ เขต ๑  

 

๒ 

 
 ๓.  กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
      ๓.๑  งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
      ๓.๒   งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
      ๓.๓   งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
      ๓.๔   งานทดสอบทางการศึกษา 
  ๔.  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
      ๔.๑   งานส่งเสริม  พัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
      ๔.๒   งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ทางการศึกษา 
 ๕.  กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
       ๕.๑  งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
      ๕.๒  งานส่งเสริมสนบัสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน 
               ๕.๓  งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัด 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
     ๕.๔  งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

๖.  กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
      ๖.๑ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
      ๖.๒   งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 

     ๖.๓  งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
     ๖.๔  งานศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ๗.  กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
     ๗.๑  งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 

      ๗.๒  งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา      
   ๗.๓  งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
   
    
 
 
 
 
 
 
   
 
 



                 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุม่นิเทศ ติตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 
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๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาพิเศษและผู้มีความสามารถพิเศษ 

 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพฒันาหลักสูตรและ 

กระบวนการเรียนรู ้
 

 

 งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 งานส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
 งานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 งานทดสอบทางการศึกษา 

 
 งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา 
 

 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา 

สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชมุชน 
 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและ 

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยัการพฒันาระบบบริหารและ 

การจัดการศึกษา 
 

 งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 งานส่งเสริมและประสานงานการประกนัคุณภาพภายในและ 

ภายนอกสถานศึกษา 
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยัมาตรฐานและการประกัน 

คุณภาพการศึกษา 
 

 งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
 งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 

การศึกษา 
 งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 

การศึกษา 

แผนภาพขอบข่ายภารกิจงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา 
 

กลุ่มงานวดัและประเมินผล 
การศึกษา 

  
 

กลุ่มงานพฒันาหลกัสตูรการศึกษา
ขัน้พืน้ฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาส่ือนวตักรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 
ทางการศึกษา 

 

งานธรุการ 

 

กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผล
ระบบบริหารและการจดัการศึกษา 

         
 

กลุ่มงานส่งเสริมพฒันาระบบการประกนั
คณุภาพการศึกษา 

 
 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  

และนิเทศการศึกษา 



                 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุม่นิเทศ ติตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 

                   ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย์ เขต ๑  

 

๔ 

กรอบแนวทางการปฏิบัติงานตามขอบข่ายภารกิจ 
๑. งานธุรการ 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่ม  
ให้สามารถด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. ศึกษา วิเคราะห์ สภาพของกลุ่ม  และออกแบบ  ระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม  และ
สอดคล้องกับ  ระบบงานสารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๓. ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม 
 ๔. ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในส านักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการ 
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานของกลุ่ม 
 ๕. ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่ม ให้ครู  
บุคลากรทางการศึกษา  และประชาชนทั่วไปทราบ 
 ๖. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของกลุ่ม 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 

 การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานเป็นระบบ สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 ๑. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๑๗ 
 ๓. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๔. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  
๒๕๒๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๕. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการข่าวราชการ  
พ.ศ. ๒๕๒๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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                   ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย์ เขต ๑  

 

๕ 

 
 
 
 ๒. กลุ่มงานพัฒนาหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 ๒.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี
ความสามารถพิเศษ 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษ 
  ๒. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี
ความสามารถพิเศษ ทั้งในและต่างประเทศ 

 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ   ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของ
สถานศึกษา โดย 
          ๓.๑  พัฒนาครู  ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และด าเนินการวิจัยในชั้นเรียน 
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรได้ 
         ๓.๒  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องในการจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี 
ความสามารถพิเศษ 
  ๔.  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้าน 
การพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

 

กลุ่มงานพฒันา 
หลกัสตูรการศึกษา 

ขัน้พ้ืนฐานและ 
กระบวนการเรียนรู้ 

งานสง่เสรมิพฒันาหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั  
การศกึษาพเิศษ ผูด้อ้ยโอกาสและผูม้คีวามสามารถ
พเิศษ 

งานสง่เสรมิพฒันาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

งานศกึษาคน้ควา้  วเิคราะห ์วจิยั  การพฒันาหลกัสตูร
และกระบวนการเรยีนรู ้
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๖ 

 ๕.  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น  ที่จัดการศึกษาปฐมวัย  การศึกษาพิเศษ  
ผู้ด้อยโอกาส และมีความสามารถพิเศษ  เช่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  นักเรียนก่อนวัยเรียน ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี
ความสามารถพิเศษได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง ในสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้โดยครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้ ความเข้าใจและมีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายและมีความทันสมัยอยู่เสมอ 

  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 ๒.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสตูรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

  ๑.  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ และมาตรฐาน 
การเรียนรู้ทั้ง  ๘ กลุ่มสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๒.  ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดท าระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษา
ด าเนินการดังนี้ 
       ๒.๑  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร 
       ๒.๒  รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหาร 
จัดการหลักสูตร  
  ๓.  พัฒนาครู  ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา 
  ๔.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมี 
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
  ๕.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น โรงเรียน 
๒ ภาษา โรงเรียนตามแนวพุทธ โรงเรียนกีฬา โรงเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอัจฉริยะ    
  ๖. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น Home School  
การศึกษาท่ีจัดในสถานประกอบการ ฯลฯ เป็นต้น 
  ๗.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๘.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการ
วิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศภายใน 
 
  ๙. ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
สถานศึกษา และน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา  



                 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุม่นิเทศ ติตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 

                   ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย์ เขต ๑  

 

๗ 

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  นักเรียนวัยเรียนทุกคนที่อยู่ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้รับการจัดการเรียนรู้โดยครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้ ความเข้าใจการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้  และมี
ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 ๒.๓ งานศึกษา ค้นคว้า  วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 ๒. ด าเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
 ๓.  สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวน 
การเรียนรู้ของครู ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง    
 ๔. เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ 
 ๕.  น าผลการวิจัยไปก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวนการ
เรียนรู้ 

            ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
             สถานศึกษามีผลการศึกษา วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

               กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุม่นิเทศ ติตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 

                   ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย์ เขต ๑  

 

๘ 

 ๓. กลุ่มงานวัดและประเมนิผลการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๓.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผล
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลใน
สถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๓. ศึกษา วิเคราะห์  รูปแบบ  วิธกีารในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผล 
ในสถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๔. จัดท าคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 

   ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ๑. ครูและผู้เก่ียวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียน  
ทั้งการวัดผลการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๒. การวัดผลและประเมินผลสอดคล้องตามแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และตามสาระการเรียนรู้ของ 
หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๓. ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล และน าผลการวัด
และประเมินผลไปพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
 
 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
 

กลุ่มงานวดัและ
ประเมินผล 
การศึกษา 

งานสง่เสรมิการวดัและประเมนิผลการศกึษา 

งานตดิตาม  ตรวจสอบ และประเมนิผลการวดัและ
ประเมนิผลการศกึษา 

งานทดสอบทางการศกึษา 

งานสง่เสรมิและพฒันาเครื่องมอืวดัและประเมนิผล
การศกึษา 



                 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุม่นิเทศ ติตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 

                   ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย์ เขต ๑  

 

๙ 

 ๓.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ๒. ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดท าแล้ว คัดเลือกให้ 
เหมาะสมกับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 ๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ 
ครอบคลุมด้านต่อไปนี้ 
  ๓.๑ เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 
  ๓.๒ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๓.๓ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
  ๓.๔ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ๓.๕ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และการ
เขียนสื่อความ 
 ๔. บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 มีคลังเครื่องมือวัดและประเมินผลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการของสถานศึกษา 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๓.๓ งานตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวดัและประเมินผลการศกึษา 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  ศึกษา  วิเคราะห์  แนวทาง  ในการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
  ๒. ด าเนินการ  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
  ๓. จัดท ารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
  ๔. เผยแพร่ผล  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 สถานศึกษามีการวัดผลและประเมินผลการศึกษาที่ถูกต้อง และมีคุณภาพ 

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



                 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุม่นิเทศ ติตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 

                   ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย์ เขต ๑  

 

๑๐ 

 ๓.๔ งานทดสอบทางการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เกี่ยวกับระบบ วิธีการ  เครื่องมือวัดและประเมินผล 
การศึกษา 
 ๒. วางแผนการทดสอบทางการศึกษา  ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ     
ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๓.  ก าหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามท่ีกระทรวง 
ศึกษาธิการและสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติก าหนด 
 ๔.  ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
 ๕. ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถ 
ให้กับนักเรียน 
 ๖. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา 
 ๗. จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 มีคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา และมี 
ข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
 
 ๔. กลุ่มงานส่งเสรมิพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานส่งเสริม
พฒันาส่ือนวตักรรม

และเทคโนโลยี 
ทางการศึกษา 

งานสง่เสรมิพฒันาสือ่ นวตักรรมและเทคโนโลยี
ทางการศกึษา 

งานศกึษา  คน้ควา้ วเิคราะห ์วจิยั  การพฒันาสือ่  
นวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศกึษา 



                 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุม่นิเทศ ติตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 

                   ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย์ เขต ๑  

 

๑๑ 

 ๔.๑ งานส่งเสริม  พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

  ๑.  ศึกษา  ความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
  ๒.  ด าเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพื่อ
สนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา 
  ๓.  ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
และเทคโนโลยี 
  ๔. นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง 
การศึกษา เพ่ือน าผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
  ๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ๖.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  สถานศึกษามีสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างคุ้มค่า  

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 ๔.๒ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ     
เทคโนโลยทีางการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑.  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี    ทาง
การศึกษา 
 ๒. วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานศึกษา 
 ๓.  ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาท่ีด าเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  พัฒนาสื่อ  
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์  วิจัย น าไปใช้ 
และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง ได้ศึกษาและน าผลการวิเคราะห์วิจัยไปใช้ใน
การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 



                 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุม่นิเทศ ติตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 

                   ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย์ เขต ๑  

 

๑๒ 

 ๕. กลุ่มงานนิเทศตดิตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

   ๔.๑ การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ายบริหารเป็นหลักในการนิเทศ
ภายใน ส่งเสริมครูเป็นผู้สร้างกัลยาณมิตร นิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศ  
ครูต้นแบบ ครูแกนน า ผู้ปกครอง ชุมชน และภูมิปัญญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก รวมทั้ง 
ส่งเสริมการนิเทศที่มีการรวมพลังจากทุกฝ่าย 
        ๔.๒  การนิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน เช่น โครงการน าร่อง (Pilot Study) 
โครงการร่วมพัฒนา (Joint Project) เป็นต้น 
  ๕.  จัดท าสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ที่ประสบผลส าเร็จ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 สถานศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดระบบการนิเทศ  และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

กลุ่มงานนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล 

ระบบบริหารและ 
 การจดัการศึกษา งานนิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการบรหิาร

และการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของสถานศกึษา 

งานสง่เสรมิสนบัสนุนเครอืขา่ยการนิเทศของเขตพืน้ที่
การศกึษา สถานศกึษา หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและชุมชน 
          

งานสง่เสรมิและพฒันาระบบการนิเทศและการจดั
กระบวนการเรยีนรู ้

งานศกึษาคน้ควา้  วเิคราะหว์จิยัการพฒันาระบบบรหิาร
และการจดัการศกึษา 



                 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุม่นิเทศ ติตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 

                   ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย์ เขต ๑  

 

๑๓ 

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

 ๕.๒ งานส่งเสริมสนับสนุนเครอืข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ประสานการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

 ๒. จัดท าแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 
สถานศึกษา 
 ๓. ด าเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 
ในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย 
  ๓.๑  พัฒนาห้องเรียน หรือสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
  ๓.๒  จัดตั้งและด าเนินการในรูปแบบของเครือข่ายชุมชน 
  ๓.๓  จัดเวทีวิชาการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  ๓.๔  จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนน า  ครูต้นแบบ  ครูแห่งชาติ  เป็นต้น 
 ๔. จัดท าสรุปรายงาน และเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบ 
เครือข่ายการนิเทศ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ๑.   สถานศึกษาได้รับการพัฒนาจากองค์กรเครือข่ายอย่างเป็นระบบ 
  ๒.  หน่วยงาน ชุมชน  องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

    กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

 ๕.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและการจัด 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 ๒. ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าเกณฑ์  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  ในการบริหารและการจัด 
การศึกษา 
 ๓. ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัด 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 ๔. สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดท ารายงานเผยแพร่ 



                 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุม่นิเทศ ติตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 

                   ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย์ เขต ๑  

 

๑๔ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา น าผลการรายงานไปใช้ในการพัฒนา
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.๒๕๔๖  
 
 ๕.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
            ๑.  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัด
การศึกษา 
            ๒.  ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  ๒.๑  การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  ๒.๒  การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
  ๒.๓  การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 
 ๓.  สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ 
การบริหารและการจัดการศึกษา 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบการบริหารและ
การจัดการศึกษา และน าผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 
 ๖. กลุ่มงานส่งเสรมิพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานส่งเสริม
พฒันาระบบ 

การประกนัคณุภาพ
การศึกษา 

งานสง่เสรมิการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ 
ภายในสถานศกึษา 

งานสง่เสรมิและประสานงานการประกนัคุณภาพ 
ภายในและภายนอกสถานศกึษา 

งานศกึษาคน้ควา้  วเิคราะห ์วจิยั  มาตรฐานและ 
การประกนัคุณภาพการศกึษา 

งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศกึษา 



                 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุม่นิเทศ ติตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 

                   ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย์ เขต ๑  

 

๑๕ 

 ๖.๑ งาน ส่งเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจน 
กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.  ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐาน 
การศึกษา แล้วน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 
 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน 
 ๔.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา ให้ 
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน /ท้องถิ่น รวมทั้งการก าหนดตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์ในการแปลผลและตัดสินการผ่านมาตรฐานพร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง
สถานศึกษาด้วยกัน 
 ๕.  ร่วมก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพท้ังระดับเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา และระดับสถานศึกษา 
  ๖.  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยมี
หลักการและแนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา 
 ๗.  นิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 สถานศึกษามีความสามารถในการจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ 

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

 ๖.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  จัดท าระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๒.  นิเทศ  สถานศึกษา  เพ่ือให้สามารถด าเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง 
   ๓. ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือหาจุดพัฒนาและน ามาเป็น 
แนวทางในการปรับปรุงสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
   ๔.  จัดตั้งคณะท างานเพื่อรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์อย่างเป็นระบบ 



                 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุม่นิเทศ ติตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 

                   ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย์ เขต ๑  

 

๑๖ 

   ๕.  จัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ 
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือก าหนดนโยบายในการพัฒนาการประกัน 
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ๖.   จัดท าระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ๗.  จดัท าเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
จากคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๘.  นิเทศ  ติดตาม ก ากับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์  

   ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   สถานศึกษาทุกแห่งในเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการตรวจสอบคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา  ทั้งโดยวิธีการประเมินตนเอง และจากคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ๖.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดท ารายงาน 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 ๒.  พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 
  ๓.  ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพื่อเสนอ 
รายชื่อสถานศึกษาต่อส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
  ๔.  ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อ
ถึงก าหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
 ๕.  ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการจัด 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 

 สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องระบบหลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 



                 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุม่นิเทศ ติตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 

                   ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย์ เขต ๑  

 

๑๗ 

 ๖.๔ งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกัน 
คุณภาพการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
สถานศึกษาของแต่ละหน่วยงาน 
 ๒.  ส่งเสริม สนับสนุนและหรือร่วมกับสถานศึกษาด าเนินการวิจัยมาตรฐานและ 
การประกันคุณภาพการศึกษา   
 ๓.   ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษามาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ๔.   รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  
 ๕. นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
สถานศึกษาและน าผลมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 สถานศึกษาทุกแห่งน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาใช้ในการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ       

   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑ . พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องระบบหลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  ๓.  มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
๗. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  และ
นิเทศการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการ 

ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และ 
นิเทศการศึกษา 

งานวางแผนการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและ
นิเทศการศกึษา 

งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศกึษา 
 

งานพฒันาระบบขอ้มลูและสารสนเทศ 
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                   ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย์ เขต ๑  

 

๑๘ 

 
 ๗.๑ งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

 ๑. ด าเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ  และ
บริหารงานทั่วไป ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ๒. รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล 
ด้านบริหารงานงบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป ในระบบฐานข้อมูล 

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

และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ๑. ข้อมูลพ้ืนฐานด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และบริหารงานทั่วไป 
เป็นปัจจุบันและมีสภาพพร้อมใช้งาน 

 ๒. เขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

         กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  
 ๗.๒ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาใน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๒. จัดท าแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  ๓. เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา 
  ๔.  ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
เพ่ือด าเนินการตามแผน 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ 
การศึกษา 

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



                 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุม่นิเทศ ติตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 

                   ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย์ เขต ๑  

 

๑๙ 

 ๓.  กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การด าเนินงานของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพ้ืนที่การศึกษาพ.ศ. 
๒๕๔๖ 

 ๗.๓ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

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

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ๑.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูล
การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 
  ๒.  ส านักงานเขตพ้ืนที่ใช้ประโยชน์จากการรายงานผลเพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. ๒๕๒๖ 
  ๒. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
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                   ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย์ เขต ๑  

 

๒๐ 

การมอบหมายหน้าทีป่ฏิบัติงานรายบุคคล 
 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ 
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพสูงสุด อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๗ และมาตรา ๗๕ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  จึงขอมอบหมายงาน
ให้ข้าราชการ  ปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
 ๑. นายศราวุธ  โรจนาวรรณ    ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญ
การพิเศษ ต าแหน่งเลขที่  ๒๙                                                         
     มีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
   ๑.๑ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มี
หนา้ที่ควบคุม ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงานและกลั่นกรองงานของศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ ทั้ง ๖ 
กลุ่มงาน และ ๑ งาน 
   ๑.๒ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
   ๑.๓ ประสานงานการบริหารการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามภารกิจ นโยบาย และ
แผนปฏิบัติการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
   ๑.๔ ปฏิบัติงานการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพัฒนาหลักสูตร/กลุ่มสาระการเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การบริหาร 
และการจัดการศึกษา 
   ๑.๕  เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขต
พ้ืนที่ศึกษา 
    ๑.๖ รับผิดชอบและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
   ๑.๗  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
             ๑.๘  มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ดัง
รายชื่อต่อไปนี้ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มกรณีผู้อ านวยการกลุ่มไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้ ตามล าดับดังนี้ 
                  ๑. นายไชยสิทธิ์  พวงศรี    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
                  ๒. ว่าที่ ร.ต.ไพบูลย์  มูลดี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
                  ๓. นางรุ่งฤดี  หมั่นการ         ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
                  ๔. นางสาวมนัสปอง  ศรีทอง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
                  ๕. นางนฐพร  วิชัยเลิศ         ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
    ๖. นางบุศยรินทร์  อาณาเขต  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
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                   ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย์ เขต ๑  

 

๒๑ 

 
 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
 ๒. นางรุ่งฤดี  หม่ันการ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ต าแหน่งเลขที่ ๒๑     
     มีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้  

  ๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการ
เรียนรู้  

  ๒.๒  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ กรณีผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ ไม่มีหรือ
มีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ล าดับที๓่ 

  ๒.๓ ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงาน และกลั่นกรองงานของศึกษานิเทศก์ ในกลุ่มงานพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้   

  ๒.๔ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 

  ๒.๕ งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ดังนี้ 
      ๒.๕.๑ ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูให้ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือ
พัฒนาการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตรโดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยปฏิบัติการ 
และติดตามผลการใช้หลักสูตร การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการนิเทศภายใน 
      ๒.๕.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผูบ้ริหารสถานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือการบริหาร
จัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
      ๒.๕.๓ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูท าวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) เพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
      ๒.๕.๔ นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะน าผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนเพื่อให้เกิดการวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
      ๒.๕.๕ น าผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพครู และคุณภาพ
นักเรียนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
    ๒.๖ พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดการศึกษา และ 
ด าเนินการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
    ๒.๗ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
ให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา และใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
    ๒.๘ นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน
เพ่ือให้เกิดการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
    ๒.๙ ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
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๒๒ 

      ๒.๙.๑  รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ  อาทิ  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  นโยบาย  และแผนจัดการศึกษาที่เก่ียวข้องกับ
การศึกษาพิเศษ 
      ๒.๙.๒  ประสานงาน  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัด
การศึกษาส าหรับผู้เรียนตามประเภทที่มีความต้องการพิเศษ  ในรูปแบบที่เหมาะสม 
       ๒.๙.๓  ส่งเสริม  สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  และบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู้  ความเข้าใจในการจัดการศึกษาพิเศษ  ให้สามารถบริหารจัดการและ
วางแผนจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนตามประเภทที่มีความต้องการพิเศษ 
       ๒.๙.๔  ส่งเสริม และประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การ
ประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต ๑  สถานศึกษาและชุมชนอย่างสม่ าเสมอ  เพ่ือร่วมมือช่วยเหลือในการ
ด าเนินการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนตามประเภทเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
       ๒.๙.๕  ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ  เช่น  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ า
จังหวัด ฯลฯ 
       ๒.๙.๖  นิเทศ  ก ากับ  ติดตามให้ความช่วยเหลือ  แนะน าผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอน  เพ่ือให้สามารถคัดกรอง และวินิจฉัยผู้เรียนให้สามารถปรับปรุง/พัฒนาแผนจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพตามความต้องการเฉพาะบุคคลตามประเภทเด็กที่มี
ความต้องการให้มีคุณภาพ 
   ๒.๑๐ ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิจัย 
และพัฒนาหลักสูตร  การสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
          ๒.๑๐.๑  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพหลักสูตร 
          ๒.๑๐.๒  สรุปรายงานและเผยแพร่ผลการใช้/การพัฒนาหลักสูตร  

         ๒.๑๐.๓  รับผิดชอบการพัฒนาสถานศึกษาตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
            ๒.๑๑  ผลิตสื่อ นวัตกรรม การนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และสุขศึกษาพลศึกษา 
   ๒.๑๒ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนล าปลายมาศ ๑ จ านวน ๑๐ โรงเรียน 
   ๒.๑๓ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนล าปลายมาศ ๒ จ านวน ๖ โรงเรียน 
   ๒.๑๔ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนล าปลายมาศ ๓ จ านวน ๑๒ โรงเรียน 
   ๒.๑๕ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาการศึกษาโดยใช้เครือข่ายการนิเทศเป็น
ฐานเขตพัฒนาการศึกษาล าปลายมาศ ๑ 
   ๒.๑๖ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา    



                 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุม่นิเทศ ติตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 

                   ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย์ เขต ๑  

 

๒๓ 

              ๒.๑๗ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ 

   ๒.๑๘ งานตามนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ บริหารการจัด
การศึกษาโดยใช้ศูนย์พัฒนา ๓ ศูนย ์- งานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ (วัดแววความสามารถพิเศษนักเรียน) 

   ๒.๑๙ รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนากลุ่มกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  และ สุขศึกษาและพลศึกษา  

   ๒.๒๐ งานอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ( อ.
ก.ต.ป.น.) กลุ่มโรงเรียนล าปลายมาศ ๑,๒ และ๓ 

   ๒.๒๑ งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 ๓. นายสุรศักดิ์  กาญจนการุณ  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญ
การพิเศษ  ต าแหน่งเลขท่ี ๑๙  
 มีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
   ๓.๑ ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระบวนการ
เรียนรู้ และปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระบวนการเรียนรู้  คนที่ ๑  กรณีหัวหน้ากลุ่มงาน ไปราชการ หรือไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้  

  ๓.๒ ศึกษาเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
มาตรฐานการเรียนรู้  ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร 
รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ภมูิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ หลักสูตรสถานศึกษา 

  ๓.๓  ศึกษารวบรวมข้อมูล และจัดกระท าสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษา
ด าเนินการ ดังนี้  

        ๓.๓.๑ ศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
หลักสูตร  

        ๓.๓.๒ รวบรวมข้อมูล แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษา  

      ๓.๓.๓ ส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้ตามแนว
ปฏิรูป กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

     ๓.๓.๔ ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาโดย
ใช้ข้อมูลจากการวิจัยในชั้นเรียน และการนิเทศภายใน  

  ๓.๔ ผลิตสื่อ นวัตกรรม การนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   ๓.๕ ด าเนินงานการบริหารจัดการ  ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
และหลักสูตรท้องถิ่น  

  ๓.๖ พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น และการน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้  
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                   ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย์ เขต ๑  

 

๒๔ 

   ๓.๗ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา และ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
   ๓.๘ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสาระการ
เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   ๓.๙ พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดการศึกษา และ 
ด าเนินการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
   ๓.๑๐ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
ให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา และใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
   ๓.๑๑ นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน
เพ่ือให้เกิดการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
   ๓.๑๒ ตรวจสอบประเมินคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สรุป และรายงาน 
   ๓.๑๓ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาการศึกษาโดยใช้เครือข่ายการนิเทศเป็น
ฐานเขตพัฒนาการศึกษาเมืองบุรีรัมย์  และเขตพัฒนาการศึกษาบ้านด่าน 
   ๓.๑๔ ประสานงาน ส่งเสริมสนับสนุนการวิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   ๓.๑๕ ตรวจ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาการ
นิเทศและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๕   จ านวน ๑๑ โรงเรียน 
ได้แก่ 
        ๑.  โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย 

      ๒.  โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 
      ๓.  โรงเรียนวิมลวิทยา 
      ๔.  โรงเรียนบ้านหลักเขต 
      ๕.  โรงเรียนบ้านโคกเก่า  
      ๖.  โรงเรียนบ้านสวายจีก 
      ๗.  โรงเรียนบ้านโคกเปราะ  
      ๘.  โรงเรียนวัดบ้านพลวง 
      ๙.  โรงเรียนบ้านฝ้าย  
          ๑๐.  โรงเรียนเบญจคามวิทยา 
          ๑๑.  โรงเรียนบ้านถาวร 
   ๓.๑๖ ตรวจ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาการ

นิเทศและพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน  กลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน  ๒ จ านวน ๖ โรงเรียน ได้แก่ 
      ๑. โรงเรียนวัดบ้านกะหาด                    
      ๒. โรงเรียนวัดบ้านปราสาท 
      ๓. โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก 



                 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุม่นิเทศ ติตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 
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๒๕ 

      ๔. โรงเรียนวัดบ้านบุมะขามป้อม 
      ๕. โรงเรียนวัดบ้านกะชาย 
      ๖. โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร 

  ๓.๑๗ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  
    ๓.๑๘ พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดการศึกษาและ 
ด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑  
   ๓.๑๙ งานอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ( อ.
ก.ต.ป.น.)  กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์  ๕   และกลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน ๒ 

  ๓.๒๐ งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 ๔. นางสาวธัญญ์รวี พงศธรภูริวัฒน์  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์
ช านาญการ  ต าแหน่งเลขที่ ๑๗ 
      มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้  
              ๔.๑ ปฏิบัติหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และท าหน้าที่เลขานุการ 
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย  
              ๔.๒ ศึกษาเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
มาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเอกสารที่เก่ียวข้อง  
      ๔.๓ ศึกษารวบรวมข้อมูล และจัดกระท าสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษา
ด าเนินการ ดังนี้  

          ๔.๓.๑ ศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
หลักสูตร  

  ๔.๓.๒ รวบรวมข้อมูล แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษา  
              ๔.๔ ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษาปฐมวัย  
             ๔.๕ ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้การศึกษา
ปฐมวัย  และเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้การศึกษา
ปฐมวัย  

  ๔.๖ ศึกษาค้นคว้าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยทั้งใน และต่างประเทศ  
  ๔.๗ นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยโดยใช้เครือข่ายการ

นิเทศเป็นฐาน  
  ๔.๘ พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตร

สถานศึกษาปฐมวัยและการน าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยไปใช้  
  ๔.๙ ส่งเสริมสนับสนุนการวิเคราะห์ วิจัย และการน าไปใช้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ปฐมวัย   
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๒๖ 

   ๔.๑๐ ตรวจ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนา 
การนิเทศและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน ๑  ต าบลบ้านด่าน  
ต าบลโนนขวาง จ านวน ๑๐  โรงเรียน  ดังนี้  

๑. โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 
๒. โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี 
๓. โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) 

     ๔. โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย 
๕. โรงเรียนบ้านดงเย็น 
๖. โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา 
๗. โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) 
๘. โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์วทิยา 
๙. โรงเรียนบ้านส าโรงสันติภาพ 
๑๐. โรงเรียนบ้านดงกระทิงมิตรภาพอนุสรณ์ 

และกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์  ๖  จ านวน ๑๐  โรงเรียน 
       ๑. โรงเรียนบ้านสารภ ี
     ๒. โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา 
     ๓. โรงเรียนวัดบ้านสะแกซ า 
     ๔. โรงเรียนบ้านตลาดควาย 
     ๕. โรงเรียนบ้านฝังงา 
     ๖. โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล 
     ๗. โรงเรียนโสภณวรวัฒนว์ิทยา 
     ๘. โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง 
     ๙. โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก 
   ๑๐. โรงเรียนชุมชนบ้านหวัวัว 

   ๔.๑๑ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาการศึกษาโดยใช้เครือข่ายการนิเทศเป็น
ฐานเขตพัฒนาการศึกษาบ้านด่าน  และเมืองบุรีรัมย์    
   ๔.๑๒ งานอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ.
ก.ต.ป.น.)   กลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน ๑  และกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์  ๖   
   ๔.๑๓ งานอ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย  

 กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ๕. ว่าที่ ร.ต. ไพบูลย์ มูลดี   ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิ ทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ 
ช านาญการพิเศษ     ต าแหน่งเลขท่ี ๔๐  
      มีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
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๒๗ 

    ๕.๑ ปฏิบัติหน้าที ่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
และปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯกรณีผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ ไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้ ล าดับที่ ๒  
              ๕.๒ ประสานงาน ควบคุม ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของกลุ่มงานฯ สนับสนุน 
ส่งเสริมพัฒนาการประสานงาน ควบคุม ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของกลุ่มงานฯ ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่ง
การ และแบบแผนของทางราชการ 
     ๕.๓ ส่งเสริมสนับสนุน ให้ค าปรึกษาแนะน า และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ของศึกษานิเทศก์ ในกลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  

     ๕.๔ กลั่นกรองงานของกลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
ก่อนเสนอหัวหน้ากลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และผู้บังคับบัญชาพิจารณา 
สั่งการ 

     ๕.๕ พัฒนาการด าเนินงาน และการให้บริการของกลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบประกัน 
คุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  

     ๕.๖ ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในกลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
การศึกษาพัฒนาผลงาน วิธีการ ด าเนินงาน และพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ  
 ๕.๗ ร่วมรับผิดชอบโครงการของบุคลากรในกลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา งานส่งเสริม และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
   ๕.๘ งานการศึกษา ค้นคว้า วเิคราะห์ วิจัย มาตรฐาน และการประกันคุณภาพ 
                   ๕.๘.๑ การศึกษา ท าการวิจัยมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน และภายนอก
สถานศึกษาของแต่ละหน่วยงาน 
                    ๕.๘.๒ ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมกับสถานศึกษาด าเนินการวิจัยมาตรฐาน และ
การประกันคุณภาพการศึกษา  
                    ๕.๘.๓ สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการวิจัยมาตรฐาน และการประกันคุณภาพ
การศึกษาไปใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
      ๕.๘.๔ จัดท าเอกสารเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐาน และการประกันคุณภาพ 
การศึกษาของสถานศึกษา  
              ๕.๙ งานส่งเสริม และประสานงานการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา  
                    ๕.๙.๑ ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาท าการประเมินตนเอง และให้ความ 
ช่วยเหลือสถานศึกษาในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  
                   ๕.๙.๒ ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพ่ือ
เสนอ รายชื่อสถานศึกษาต่อส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)  
      ๕.๙.๓ ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) เมื่อถึงก าหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  
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     ๕.๙.๔ ประสานติดตามผลการประเมินภายนอก เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการจัด 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
             ๕.๑๐ งานนิเทศ ติดตาม วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียน  
มีหน้าที่ดังนี้ 
                   ๕.๑๐.๑ ศึกษาสภาพ และวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานทุกด้านของโรงเรียนที่รับผิดชอบ
ทุกโรงเรียน 
     ๕.๑๐.๒ วางแผนการนิเทศร่วมกับผู้รับการนิเทศ ตามสภาพปัญหา และความ
ต้องการในบริบทให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา วิสัยทัศน์ และนโยบายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตลอดจนการจัดท าปฏิทิน
การนิเทศ   
     ๕.๑๐.๓ การสร้างสื่อ และเครื่องมือการนิเทศ ตลอดจนการพัฒนาเทคนิค วิธีการ
ต่างๆ เพ่ือใช้ในการนิเทศ  
                    ๕.๑๐.๔ ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาและพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาที่รับผิดชอบ 

๕.๑๐.๕ ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้
ข้อมูลจากการวิจัยในชั้นเรียน และการนิเทศภายใน  
     ๕.๑๐.๖ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  
                    ๕.๑๐.๗ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้มีการศึกษาดูงาน
ระหว่าง โรงเรียน  
 ๕.๑๐.๘ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการผลิตสื่อ และพัฒนาบุคลากรให้สามารถผลิตสื่อ 
 ใช้เองได้  
                    ๕.๑๐.๙ ประเมินผล วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาบุคลากร เทคนิค และเนื้อหาในการ
นิเทศ  

  ๕.๑๑  ผลิตสื่อ นวัตกรรม การนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีภาระงานดังนี้  
                   ๕.๑๑.๑ ปฏิบัติหน้าที่คณะท างานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 ๕.๑๑.๒ พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ๕.๑๑.๓ พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

                   ๕.๑๑.๔ พัฒนาระบบ รูปแบบเทคนิค วิธีการ สื่อและเครื่องมือในการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 

๕.๑๑.๕ พัฒนาระบบการวัด และประเมินผลการศึกษา ให้การสนับสนุนแนะน า 
และ ส่งเสริมในเรื่องการวัด และประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 

๕.๑๑.๖ รับผิดชอบ และนิเทศการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และ
พลศึกษา    
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๒๙ 

๕.๑๑.๗ ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 
                ๕.๑๑.๘ รับผิดชอบการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
               ๕.๑๑.๙ รับผิดชอบการพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และงานแนะแนว 
                ๕.๑๑.๑๐ รับผิดชอบการพัฒนาโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
       ๕.๑๑.๑๑ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาการศึกษาโดยใช้เครือข่ายการ
นิเทศเป็นฐานเขตพัฒนาการศึกษาล าปลายมาศ 

      ๕.๑๑.๑๒ รับผิดชอบงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
      ๕.๑๑.๑๓ รับผิดชอบโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (โรงเรียนปลอดขยะ) 

               ๕.๑๒ งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา และพัฒนาประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนล าปลายมาศ ๔  ในเขตพ้ืนที่ต าบลแสลงพัน ต าบลหนองบัว
โคก อ าเภอล าปลายมาศ จ านวน ๑๐ โรงเรียน ดังนี ้

      ๑. โรงเรียนบ้านแสลงพัน 
      ๒. โรงเรียนสี่เหลี่ยมน้อย 
      ๓. โรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็ก 
      ๔. โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง 
      ๕. โรงเรียนบ้านหนองระนาม 
      ๖. โรงเรียนบ้านหนองผักโพด 
      ๗. โรงเรียนบ้านจตุคามสามัคคีวิทยา 
      ๘. โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 
    ๙. โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก 

  ๑๐. โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ 
   ๕.๑๓ งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนล าปลายมาศ ๕ ในเขตพ้ืนที่ต าบลทะเมนชัย อ าเภอล า
ปลายมาศ จ านวน ๗ โรงเรียน ดังนี้  
     ๑. โรงเรียนบ้านหนองไทร  
     ๒. โรงเรียนบ้านหนองม่วง  
     ๓. โรงเรียนบ้านบริหารชนบท  
     ๔. โรงเรียนบ้านทะเมนชัย  
     ๕. โรงเรียนบ้านหนองบัว  
     ๖. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง  
     ๗. โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย 

 ๕.๑๔  รับผิดชอบ ตรวจ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือ
พัฒนาการนิเทศและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนล าปลายมาศ ๖ ในเขตพ้ืนที่
ต าบลหนองกะทิง  และต าบลไผทรินทร์   จ านวน ๑๑ โรงเรียน ดังนี้  



                 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุม่นิเทศ ติตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 

                   ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย์ เขต ๑  

 

๓๐ 

  ๑.  โรงเรียนวัดบ้านหนองกระทิง  
  ๒.  โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา  
  ๓.  โรงเรียนบ้านหนองซอแซ  
  ๔. โรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ า  
  ๕.  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล  
  ๖.  โรงเรียนบ้านผไทรินทร์  
  ๗.  โรงเรียนบ้านโคกสูง  
  ๘.  โรงเรียนวัดบ้านโคกชาด  
  ๙.  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง  
  ๑๐. โรงเรียนบ้านโคกสว่าง  
  ๑๑. โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 

             ๕.๑๕ คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.)   
กลุ่มโรงเรียนล าปลายมาศ 4,5 และ 6 
   ๕.๑๖ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

 ๖. นางสาวสุมาลี  กุงไธสง  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ 
ช านาญการพิเศษ    ต าแหน่งเลขท่ี ๔๔ 
     มีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้   
    ๖.1 ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มงาน กรณหีัวหน้ากลุ่มงานไปราชการหรือไม่สามารถ
มาปฏิบัติราชการได้  
    ๖.2 งานส่งเสริม และประสานงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ส่งเสริม และ
สนับสนุนให้สถานศึกษาท าการประเมินตนเอง และให้ความ ช่วยเหลือสถานศึกษาในการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง  
     ๖.๓ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

     ๖.๓.1 ศึกษา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ระเบียบ และกฎเกณฑ์ เกี่ยวกับการประกัน 
คุณภาพภายในสถานศึกษา รวบรวมเป็นรูปเล่มเพ่ือน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบ มาตรฐานการศึกษา
ทั้งระดับชาติ ระดับเขตพ้ืนที่ และระดับสถานศึกษา  

     ๖.๓.2 ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ และการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน 

     ๖.3.๓ ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษาให้ 
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และความต้องการของชุมชน/ท้องถิ่น รวมทั้งการก าหนดตัวบ่งชี้ และ 
เกณฑ์ในการแปลผล 
และตัดสินการผ่านมาตรฐาน  

     ๖.๓.4 ส่งเสริมให้สถานศึกษา จัดสร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โดยมี หลักการและแนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา  



                 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุม่นิเทศ ติตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 

                   ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย์ เขต ๑  

 

๓๑ 

     ๖.๓.5 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่าง 
สถานศึกษาด้วยกันอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  
     ๖.4 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  

      ๖.๔.1 จัดท าเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส่งให้โรงเรียนด าเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการ
ประเมิน ตนเอง  

     ๖.๔.2 ให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือหา
จุด พัฒนาและน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์  

     ๖.๔.3 จัดท าระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และจัดท า
เอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน  
    ๖.5 งานการศึกษา ค้นคว้า วเิคราะห์ วิจัย มาตรฐาน และการประกันคุณภาพ
การศึกษา  

     ๖.๕.1 ท าการวิจัยมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ แต่ละ
หน่วยงาน 

     ๖.๕.2 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมกับสถานศึกษาด าเนินการวิจัยมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  

     ๖.๕.3 สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 
การศึกษาไปใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

     ๖.๕.4 จัดท าเอกสารเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา  
    6.๖ งานนิเทศ ติดตาม วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียน  
มีหน้าที่ดังนี้  

 ๖.๖.1 ศึกษาสภาพ และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทุกด้านของโรงเรียนที่รับผิดชอบทุก 
โรงเรียน  

 ๖.๖.2 วางแผนการนิเทศร่วมกับผู้รับการนิเทศ ตามสภาพปัญหา และความต้องการ
ใน บริบทของแต่ละโรงเรียน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา วิสัยทัศน์และนโยบายการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตลอดจนการจัดท า
ปฏิทินการนิเทศ   

 ๖.๖.3 การสร้างสื่อและเครื่องมือการนิเทศ ตลอดจนการพัฒนาเทคนิค วิธีการต่างๆ 
เพ่ือใช้ในการนิเทศ  

 ๖.๖.4 ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา และพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาที่รับผิดชอบ  

 ๖.๖.5 ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้
ข้อมูลจากการวิจัยในชั้นเรียน และการนิเทศภายใน  

 6.๖.๖  ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  



                 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุม่นิเทศ ติตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 

                   ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย์ เขต ๑  

 

๓๒ 

 ๖.๖.7  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้มีการศึกษาดูงาน
ระหว่าง โรงเรียน  

 ๖.๖.8  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการผลิตสื่อ และพัฒนาบุคลากรให้
สามารถผลิตสื่อใช้เองได้  

 ๖.๖.9  ประเมินผล วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาบุคลากร เทคนิค และเนื้อหาในการ
นิเทศ  
     ๖.7 ผลิตสื่อ นวัตกรรม การนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีภาระงานดังนี้  

     ๖.๗.๑ ปฏิบัติหน้าที่คณะท างานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

     ๖.๗.2 พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

     ๖.๗.3 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาต่างประเทศ 

     ๖.๗.4 พัฒนาระบบ รูปแบบเทคนิค วิธีการ สื่อ และเครื่องมือในการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

     ๖.๗.5 พัฒนาระบบการวัด และประเมินผลการศึกษา ให้การสนับสนุนแนะน า และ 
ส่งเสริมในเรื่องการวัด และประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

     6.๗.๖ รับผิดชอบ และนิเทศการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
และกลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ       

     ๖.๗.7 ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

   ๖.8 รับผิดชอบการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

  ๖.9 รับผิดชอบโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ( Project  Manager) 
ประสานงานการจัดการเรียนการสอนกับสถาบันภาษาอังกฤษ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

  ๖.10 รับผิดชอบโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  ๖.11 รับผิดชอบโครงการโรงเรียนประชารัฐ   
  ๖.1๒ รับผิดชอบโครงการโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน)  
  ๖.๑๓ รับผิดชอบโครงการที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเร่งด่วน (ICU)  
  ๖.๑๔ รับผิดชอบการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชุมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

    ๖.๑๕ ปฏิบัติการนิเทศการเรียนการสอน วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๑ ในเขตพ้ืนที่ต าบลในเมือง ต าบลอิสาณ และต าบลบ้านยาง อ าเภอเมือง
บุรีรัมย์ จ านวน ๑๒ โรงเรียน ดังนี้ 

  



                 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุม่นิเทศ ติตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 
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๓๓ 

๑. โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  
๒.  โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์  
๓.  โรงเรียนบ้านโคกวัด  
๔.  โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕  
๕.  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร  
๖.  โรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยา 
๗.  โรงเรียนบ้านตะโก  
๘.  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง  
๙.  โรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา  
๑๐. โรงเรียนบ้านหนองโสน  
๑๑. โรงเรียนบ้านง้าง  
๑๒. โรงเรียนบ้านมะค่า 

   ๖.๑๖ งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัด การศึกษาของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ประจ ากลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๔ ในต าบลกลันทา และ
ต าบลถลุงเหล็ก อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จ านวน  ๑๑  โรงเรียน ดังนี้  

๑.  โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก 
๒.  โรงเรียนบ้านโนนศิลา 
๓.  โรงเรียนหนองผักแว่น 
๔.  โรงเรียนบ้านพะไล 
๕.  โรงเรียนส าโรงพรหมอนุสรณ์ 
๖. โรงเรียนบ้านท้องเรือ 
๗. โรงเรียนบ้านพระครูน้อย 
๘. โรงเรียนบ้านหนองปรือ 
๙. โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา 
๑๐. โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด 
๑๑. โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) 

   ๖.๑๗ งานตามนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ส่งเสริมพัฒนา
เขตพัฒนาการศึกษาเมืองบุรีรัมย์ 

   ๖.๑๘ งานเลขานุการคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.)  กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 1 และกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 4 

   ๖.๑๙ ประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ  
   ๖.๒๐ งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
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๓๔ 

  กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 ๗. นางสาวมนัสปอง ศรีทอง   ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ 
ช านาญการพิเศษ   ต าแหน่งเลขท่ี  ๒๘                                 
      มีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้  
   ๗.๑ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานและปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ
กรณีผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ ไมม่ีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ล าดับที่ ๔ 

  ๗.๒ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
มีหน้าที่ ดังนี้  

    ๗.๒.๑ ประสานงานนิเทศ ควบคุม ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของกลุ่มงานฯ 
สนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงานของกลุ่มงานฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและแบบแผนของทางราชการ  

    ๗.๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุน ให้ค าปรึกษาแนะน า และอ านวยความสะดวกในการ 
ปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ ในกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  

    ๗.๒.๓.  กลั่นกรองงานของกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาก่อนเสนอหัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และ
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ  

    ๗.๒.๔  พัฒนาการด าเนินงาน และการให้บริการของกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  

    ๗.๒.๕  ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ 
เทคโนโลยีทางการศึกษา ในการพัฒนาผลงาน วิธีการด าเนินงาน และพัฒนาตนเองตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เพ่ือความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

    ๗.๒.๖  ร่วมรับผิดชอบโครงการของบุคลากรในกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา  

   ๗.๓ งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา มีหน้าที่ดังนี้  
    ๗.๓.๑ งานศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปัญหา และความต้องการ ในการพัฒนาสื่อ

นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
    ๗.๓.๒ ด าเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของ 

หน่วยงาน เพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา  
    ๗.๓.๓ ส่งเสริม และพัฒนาครู ผู้บริหารให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
    ๗.๓.๔ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการ ศึกษา เพ่ือน าผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ  
    ๗.๓.๕ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือสนับสนุนในการ 

จัดหาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาแก่สถานศึกษา  
    ๗.๓.๖ ส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ  



                 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุม่นิเทศ ติตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 

                   ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย์ เขต ๑  

 

๓๕ 

    ๗.๓.๗  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา  

  ๗.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
มีหน้าที่ดังนี้  

    ๗.๔.๑  ด าเนินการวิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา  

    ๗.๔.๒  เผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรม และ 
เทคโนโลยีทางการศึกษา  

    ๗.๔.๓  ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนา
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา แลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย และน าไปใช้ให้เกิด 
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้  

  ๗.๕ งานพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่ดังนี้  

    ๗.๕.๑  งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  

    ๗.๕.๒  พัฒนาหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
และ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  

    ๗.๕.๓  พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  

    ๗.๕.๔  พัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีการ สื่อ และเครื่องมือในการจัดการเรียน
การสอนใน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน 
อาชีพ และเทคโนโลยี  

    ๗.๕.๕  พัฒนาระบบ เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือการวัดและประเมินผล กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  

    ๗.๕.๖  ให้ค าแนะน า ให้ความรู้ และส่งเสริมสนับสนุน ในการวัด และประเมินผลใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และ 
เทคโนโลยี  

    ๗.๕.๗  พัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค และเครื่องมือการนิเทศการเรียนการสอน 
และให้การสนับสนุนการนิเทศการเรียนการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  

    ๗.๕.๘  งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร และ
กระบวนการ เรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน อาชีพ และเทคโนโลยี  

    ๗.๕.๙ ประสานงานศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 



                 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุม่นิเทศ ติตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 

                   ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย์ เขต ๑  

 

๓๖ 

  ๗.๖ งานพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยีใน
ระดับการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่ดังนี้  

    ๗.๖.๑  งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  

    ๗.๖.๒  งานพัฒนาหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  
    ๗.๖.๓  งานพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  
    ๗.๖.๔  งานพัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีการ สื่อ และเครื่องมือในการจัดการ

เรียน การสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และ เทคโนโลยี  
    ๗.๖.๕  งานพัฒนาระบบ เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือการวัด และประเมินผล กลุ่ม

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
    ๗.๖.๖  ให้ค าแนะน า ให้ความรู้ และส่งเสริมสนับสนุน ในการวัด และประเมินผลใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  
    ๗.๖.๗  พัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค และเครื่องมือการนิเทศการเรียนการสอน 

และให้การสนับสนุนการนิเทศการเรียนการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  
    ๗.๖.๘  งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  
    ๗.๖.๙  ประสานงานศูนย์พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพ และเทคโนโลยี  
  ๗.๗ งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศ ของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน  
  ๗.๘ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการศึกษา 
  ๗.๙ งานนิเทศ ติดตาม วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการจัดการศึกษา  
    ๗.๙.๑  ศึกษาสภาพ และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทุกด้านของโรงเรียนที่รับผิดชอบ

ทุกโรงเรียน  
    ๗.๙.๒  วางแผนการนิเทศร่วมกับผู้รับการนิเทศ ตามสภาพปัญหา และความ

ต้องการใน บริบทของแต่ละโรงเรียน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา วิสัยทัศน์ และนโยบายการ
พัฒนา คุณภาพการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตลอดจนการ
จัดท าปฏิทินการนิเทศ  

    ๗.๙.๓  สร้างสื่อ และเครื่องมือการนิเทศ และพัฒนาเทคนิค วิธีการต่างๆ เพ่ือใช้ใน
การ นิเทศ  

    ๗.๙.๔  ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาและพัฒนา
ประสิทธิภาพ การจัดการศึกษา ของสถานศึกษาที่รับผิดชอบ  

    ๗.๙.๕.  ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้
ข้อมูล จากการวิจัยในชั้นเรียน และการนิเทศภายใน  



                 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุม่นิเทศ ติตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 

                   ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย์ เขต ๑  

 

๓๗ 

    ๗.๙.๖  ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  

    ๗.๙.๗  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้มีการศึกษาดูงาน 
ระหว่างโรงเรียน  

    ๗.๙.๘  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการผลิตสื่อ และพัฒนาบุคลากรให้
สามารถ ผลิตสื่อใช้เองได้  

    ๗.๙.๙ ประเมินผล วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาบุคลากร เทคนิค และเนื้อหาในการ
นิเทศ  

  ๗.๑๐ งาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
การศึกษา  

  ๗.๑๑ งานตามนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  
  ๗.๑๒ งานอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ( อ.ก.ต.ป.น.)         

กลุ่มโรงเรียนล าปลายมาศ  ๗ และ ๘     
  ๗.๑๓ งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพการจัด

การศึกษา ของสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนล าปลายมาศ ๗ ในเขตพ้ืนที่ต าบลโคกล่าม ต าบลโคก
สะอาด จ านวน ๑๒ โรงเรียน ได้แก่  

    ๑.  โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา      
    ๒.  โรงเรียนวัดโคกล่าม "สิริประภาวิชาคาร"        
    ๓.  โรงเรียนบ้านลุงม่วง                              
    ๔.  โรงเรียนบ้านสระคูณ "สิรทิัศน์ประชาสรรค์"     
    ๕.  โรงเรียนวัดโนนส าราญ       
    ๖.  โรงเรียนเรืองทองสามัคคี            
    ๗.  โรงเรียนบ้านหนองกุง                     
    ๘.  โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา       
    ๙.  โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา        
    ๑๐. โรงเรียนบ้านหนองปลิง                  
    ๑๑. โรงเรียนวัดขี้ตุ่น                               
    ๑๒. โรงเรียนบ้านสนวน "ศิรมิงคลวิทยา"  
   ๗.๑๔ งานนิเทศ ติดตาม วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุม่โรงเรียน 

ล าปลายมาศ ๘ ในเขตพ้ืนที่ต าบลเมืองแฝก และต าบลตูบช้าง อ าเภอล าปลายมาศ จ านวน ๘ 
โรงเรียน ดังนี้  

     ๑.  โรงเรียนบ้านหนองแวง  
    ๒.  โรงเรียนบ้านเมืองแฝก                        
    ๓.  โรงเรียนบ้านตูบช้าง  
    ๔.  โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า  
    ๕.  โรงเรียนบ้านหนองครก  



                 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุม่นิเทศ ติตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 

                   ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย์ เขต ๑  

 

๓๘ 

    ๖.  โรงเรียนวัดหนองสองห้อง  
    ๗.  โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ  
    ๘.  โรงเรียนบ้านหนองขุนปราบ  

มีภาระงานดังนี้  
    ๑. ศึกษาสภาพ และวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานทุกด้านของโรงเรียนที่รับผิดชอบทุก 

โรงเรียน  
    ๒. วางแผนการนิเทศร่วมกับผู้รับการนิเทศ ตามสภาพปัญหา และความต้องการใน 

บริบทของแต่ละโรงเรียน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา วิสัยทัศน์และนโยบายการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตลอดจนการจัดท า
ปฏิทินการนิเทศ  

    ๓. สร้างสื่อ และเครื่องมือการนิเทศ และพัฒนาเทคนิค วิธีการต่างๆ เพ่ือใช้ในการ
นิเทศ  

    ๔. ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่รับผิดชอบ  

    ๕. ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูล
จากการวิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศภายใน  

    ๖. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
    ๗. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้มีการศึกษาดูงาน ระหว่าง

โรงเรียน  
    ๘. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการผลิตสื่อ และพัฒนาบุคลากรให้สามารถ 

ผลิตสื่อใช้เองได้  
    ๙. ประเมินผล วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาบุคลากร เทคนิค และเนื้อหาในการนิเทศ  
    ๑๐. งานตามนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  
  ๗.๑๕  งาน/โครงการที่ได้รับมอบหมาย มีดังนี้  
      ๗.๑๕.๑  โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน  
    ๗.๑๕.๒  โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน  
    ๗.๑๕.๓  โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน “เงินทองของมีค่า” (กลุ่ม

สาระการ เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
    ๗.๑๕.๔  โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิเด็กเพ่ือการเรียนรู้  
           ๗.๑๕.๕ โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

“ป้องกันการทุจริต (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
       ๗.๑๕.๖ โครงการเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
       ๗.๑๕.๗  การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ((Integrity & 
Transparency Assesment : ITA) 



                 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุม่นิเทศ ติตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 

                   ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย์ เขต ๑  

 

๓๙ 

     ๗.๑๕.๘ โรงเรียนคุณธรรม 
                     ๗.๑๕.๙ การด าเนินงานตามนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านสถานศึกษา  

    ๗.๑๕.๑๐  งานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการผลิต การเผยแพร่ การพัฒนา
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  

    ๗.๑๕.๑๑  งานรวบรวม และให้บริการสื่อ นวัตกรรม ให้กับสถานศึกษาในสังกัด  
    ๗.๑๕.๑๒  ด าเนินงาน และให้บริการส านักวิทยบริการ ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  
   ๗.๑๖ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาการศึกษาโดยใช้เครือข่ายการนิเทศเป็น
ฐานเขตพัฒนาการศึกษาล าปลายมาศ 

     ๗.๑๗  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   

 ๘. ว่าง……………. ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ต าแหน่งเลขที่ -                                       
       มีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้  

 ๘.๑ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มงาน กรณีหัวหน้ากลุ่มงานไปราชการหรือไม่ สามารถ
มาปฏิบัติราชการได้  

 ๘.๒ งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา มีหน้าที่ดังนี้  
    ๘.๒.๑  งานศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการ ในการพัฒนาสื่อ

นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
    ๘.๒.๒  ด าเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของ 

หน่วยงาน  เพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา  
    ๘.๒.๓  ส่งเสริม และพัฒนาครู ผู้บริหารให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
    ๘.๒.๔  นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

ทางการ ศึกษา เพ่ือน าผลมาปรับปรุง และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ  
    ๘.๒.๕  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพ่ือสนับสนุนในการ 

จัดหาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาแก่สถานศึกษา  
  ๘.๒.๖  ส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
  ๘.๒.๗  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ

ศึกษา  
 ๘.๓ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ

ศึกษา มีหน้าที่ดังนี้  
    ๘.๓.๑  ด าเนินการวิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อต้นแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา  



                 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุม่นิเทศ ติตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 

                   ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย์ เขต ๑  

 

๔๐ 

    ๘.๓.๒  เผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อต้นแบบนวัตกรรม และ 
เทคโนโลยีทางการศึกษา  

    ๘.๓.๓  ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนา
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา แลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย และน าไปใช้ให้เกิด 
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้  

 ๘.๔ งาน / โครงการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
การศึกษา  

 ๘.๕ งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา ของสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนล าปลายมาศ ๗ ในเขตพ้ืนที่ต าบลโคกล่าม ต าบลโคก
สะอาด จ านวน ๑๒ โรงเรียน ได้แก่  

 ๘.๖ งานนิเทศ ติดตาม วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มโรงเรียน 
ล าปลายมาศ ๘ ในเขตพ้ืนที่ต าบลเมืองแฝก และต าบลตูบช้าง อ าเภอล าปลายมาศ จ านวน ๘ 
โรงเรียน ดังนี้  

     มีหน้าที่ดังนี้  
    ๑. ศึกษาสภาพ และวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานทุกด้านของโรงเรียนที่รับผิดชอบทุก 

โรงเรียน  
    ๒. วางแผนการนิเทศร่วมกับผู้รับการนิเทศ ตามสภาพปัญหา และความต้องการใน 

บริบทของแต่ละโรงเรียน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา วิสัยทัศน์และนโยบายการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตลอดจนการจัดท า
ปฏิทินการนิเทศ  

    ๓. การสร้างสื่อและเครื่องมือการนิเทศ ตลอดจนการพัฒนาเทคนิค วิธีการต่างๆ 
เพ่ือใช้ในการนิเทศ  

    ๔. ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา ของสถานศึกษาที่รับผิดชอบ  

    ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูล
จากการวิจัย ในชั้นเรียนและการนิเทศภายใน  

    ๖. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบการประเมินคุณภาพภายใน สถานศึกษา  
    ๗. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้มีการศึกษาดูงาน ระหว่าง

โรงเรียน  
    ๘. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการผลิตสื่อ และพัฒนาบุคลากรให้สามารถผลิต

สื่อใช้เองได้  
    ๙. ประเมินผล วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาบุคลากร เทคนิค และเนื้อหาในการนิเทศ  

 ๘.๗ งานตามนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  
 ๘.๘ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาการศึกษาโดยใช้เครือข่ายการนิเทศเป็น

ฐานเขตพัฒนาการศึกษาล าปลายมาศ 



                 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุม่นิเทศ ติตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 

                   ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย์ เขต ๑  

 

๔๑ 

 ๘.๙ งานอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา(อ.ก.ต.ป.น.) 
กลุ่มโรงเรียน                ล าปลายมาศ ๘  

 ๘.๑๐ การพัฒนาห้องสมุดต้นแบบมีชีวิตในโรงเรียนและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
 ๘.๑๑ โครงการโรงเรียนสุจริต 

   ๘.๑๒ การพัฒนาห้องสมุดต้นแบบมีชีวิตในโรงเรียนและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
   ๘.๑๓ การใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพ่ือยกระดับการเรียนการสอน 

 ๘.๑๔ งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  

 ๙. นางบุศยรินทร์  อาณาเขต  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะ  ศึกษานิเทศก์ 
ช านาญการ    ต าแหน่งเลขที่  ๕๒ 
  มีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้  
   ๙.๑  ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานและปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯกรณี
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ ไมม่ีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ล าดับที่ ๖ 
         ๙.๒  งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ 

       ๙.๒.๑  ด าเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหาร
งบประมาณ และบริหารงานทั่วไป ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ 

       ๙.๒.๒  รวบรวม  วิเคราะห์  และบันทึกข้อมูล  ทางด้านวิชาการ  ด้านบริหารงาน
บุคคล  ด้านบริหารงานงบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป ในระบบฐานข้อมูล 
                ๙.๓.๓  ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
                ๙.๓.๔  เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่าย และ  Internet 
                ๙.๒.๕ รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  
ประเมินผล  และนิเทศการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ 

   ๙.๓  ควบคุม  ก ากับ  และเร่งรัดงาน  ของกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม  
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ทันเวลา  
          ๙.๔  ให้ค าปรึกษาแนะน า และก ากับดูแล  การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานทุก
คนให้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย 
          ๙.๕  ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องและกลุ่มอ่ืน ๆ  ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
         ๙.๖  สรุปรายงานผลการปฏบิัติงาน ของกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เสนอหัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เมื่อเสร็จสิ้น
งาน/โครงการ และสิ้นปีงบประมาณ 

 



                 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุม่นิเทศ ติตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 

                   ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย์ เขต ๑  

 

๔๒ 

   ๙.๗  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ต่อ
คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ 
          ๙.๘  รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
          ๙.๙  วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

  ๙.๑๐  รับผิดชอบโครงการเศรษฐศาสตร์อาเซียน, โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
และการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน (Spirit of ASEAN) และโครงการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   ๙.๑๑  ส่งเสริม พัฒนาการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษา งานอาเซียนศึกษา 
  ๙.๑๒  วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ อาเซียน

ศึกษา 
   ๙.๑๓  ปฏิบัติงานนิเทศการจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัด

กระบวนการเรียนรู้ การวัดประเมินผลสถานศึกษาในสังกัด 
  ๙.๑๔  งาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง กับกลุ่มงานเลขานุการฯ 

      ๙.๑๕  รับผิดชอบการนิเทศการศึกษาทั้งระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา                        
ในเขตพัฒนาการศึกษาช านิ  จ านวน ๑๗ โรงเรียนดังนี้ 

    ๑.  โรงเรียนบ้านเมืองยาง 
     ๒.  โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ 
     ๓.  โรงเรียนบ้านประคอง 
     ๔.  โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา 
     ๕.  โรงเรียนบ้านตาเหล็ง 
     ๖.  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 
     ๗.  โรงเรียนวัดหนองปล่อง 
     ๘.  โรงเรียนบ้านโคกสนวน 

 ๙. โรงเรียนบ้านบุ-หนองเทา 
 ๑๐. โรงเรียนบ้านช่อผกา 
 ๑๑. โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 
 ๑๒. โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 

๑๓. โรงเรียนบ้านส าโรงโคกเพชร 
๑๔. โรงเรียนอนุบาลช านิ 
๑๕. โรงเรียนบ้านหนองพะอง 
๑๖. โรงเรียนบ้านหนองเพิก 
๑๗. โรงเรียนวัดละลวด 
 
 



                 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุม่นิเทศ ติตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 

                   ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย์ เขต ๑  

 

๔๓ 

    ๙.๑๖  นิเทศ  ติดตามและประเมินผลการพัฒนาการศึกษาโดยใช้เครือข่ายการนิเทศ 
เป็นฐานเขตพัฒนาการศึกษาช านิ 

        ๙.๑๗  ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) เขตพัฒนาการศึกษาช านิ 

    ๙.๑๘  ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย  
 

 ๑๐.  (ว่าง)…………………………ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะ  ................................    
ต าแหน่งเลขที่  ๕๒ 
 มีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้  
           ๑๐.๑  งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  

       ๑๐.๑.๑  รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษา
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ 
                   ๑๐.๑.๒  จัดท าแผนยุทธศาสตร์การติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา 
                  ๑๐.๑.๓  เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของ สพป.บุรีรัมย์ เขต  ๑  
     ๑๐.๑.๔  ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  และนิเทศ 
การศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  เพ่ือด าเนินการตามแผน  

    ๑๐.๒  ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และกลุ่มอ่ืน ๆ ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

    ๑๐.๓  รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้………………………….. ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
        ๑๐.๔  วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสังกัด 
       ๑๐.๕ งาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง กับกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
       ๑๐.๖  นิเทศ ติดตาม ก ากับสถานศึกษาทุกแห่ง ให้ได้มาตรฐาน ตามเกณฑ์ 
       ๑๐.๗  ปฏิบัติงานนิเทศการจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัด

กระบวนการเรียนรู้  การวัดประเมินผลสถานศึกษาในสังกัด 
       ๑๐.๘  รับผิดชอบการนิเทศการศึกษาทั้งระบบ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา

ในพ้ืนที่………………………………………………………………………. 
   ๑๐.๙  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาการศึกษาโดยใช้เครือข่ายการนิเทศ

เป็นฐานเขตพัฒนาการศึกษา………………………………………… 
    ๑๐.๑๐  ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) ……………………………………… 

๑๐.๑๑ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 



                 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุม่นิเทศ ติตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 

                   ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย์ เขต ๑  

 

๔๔ 

 กลุ่มงานวัดผล และประเมินผล 

 ๑๑. นายไชยสิทธิ์  พวงศรี ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ 
ช านาญการพิเศษ   ต าแหน่งเลขท่ี ๒๖  
        มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้  

   ๑๑. ๑ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงาน และปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ 
กรณีผูอ้ านวยการกลุ่มนิเทศฯ ไมม่ีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ล าดับที ่๑ 
    ๑๑.๒ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวัด และประเมินผลการศึกษา มีภาระงานดังนี้  
       ๑๑.๒.๑ ประสานงานนิเทศ ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงานวัด และประเมินผลการศึกษา  
       ๑๑.๒.๒ กลั่นกรองการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานวัด และประเมินผล
การศึกษาก่อนน าเสนอหัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
    ๑๑.๓ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 

 ๑๑.๓.๑  รวบรวมเครื่องมือการวัด และประเมินผลการศึกษา 
       ๑๑.๓.๒  ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผล และประเมินผล คัดเลือกให้เหมาะสมกับ

เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด 
      ๑๑.๓.๓  ประสานงาน จัดท า และพัฒนาเครื่องมือวัด และประเมินผลร่วมกับคณะ
ศึกษานิเทศก์ ดังนี้ 

      ๑) เครื่องมือวัดผล และประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 
      ๒) เครื่องมือวัดผล และประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
      ๓) เครื่องมือวัดผล และประเมินผลตามสภาพจริง 
      ๔) เครื่องมือวัดผล และประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
      ๕) เครื่องมือวัดผล และประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์และ

เขียน 
      ๑๑.๓.๔  บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษาในสังกัด 
   ๑๑.๔ งานทดสอบทางการศึกษา 

         ๑๑.๔.๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบวิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผล
การศึกษา 

      ๑๑.๔.๒ วางแผนการทดสอบทางการศึกษา ให้ครอบคลุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง  
๘ กลุ่มสาระของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

      ๑๑.๔.๓ ก าหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามที่
กระทรวงศึกษาธิการและสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติก าหนด 
       ๑๑.๔.๔ ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
       ๑๑.๔.๕ ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ 
ความสามารถให้แก่นักเรียน 

      ๑๑.๔.๖ พัฒนาคลังข้อสอบตามมาตรฐานการศึกษา 
      ๑๑.๔.๗ จัดเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 



                 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุม่นิเทศ ติตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 

                   ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย์ เขต ๑  

 

๔๕ 

    ๑๑.๕ งานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษา  
     ๑๑.๕.๑ ว ิจ ัย พ ัฒนา ส ่งเสร ิม ต ิดตาม ตรวจสอบ และประเม ินเก ี ่ยวก ับการว ัด 

และการประเมินผลการศ ึกษา 
        ๑๑.๕.๒ วางแผนก าหนดแนวทางการวิจัยทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
        ๑๑.๕.๓ ประสานงานการวิจัยกับหน่วยงานอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
        ๑๑.๕.๔ ด าเนินการวิจัย รวบรวมเผยแพร่ และประยุกต์ผลงานวิจัยไปใช้พัฒนา

คุณภาพการศึกษา  ในสถานศึกษาสังกัด 
     ๑๑.๕.๕ ด าเนินการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ O-NET ตามท่ี

ส านักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติก าหนด 
    ๑๑.๖ งานสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้  

     ๑๑.๖.๑  พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
     ๑๑.๖.๒  พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
     ๑๑.๖.๓  พัฒนาระบบ รูปแบบเทคนิค วิธีการ สื่อและเครื่องมือในการจัดการเรียน

การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
     ๑๑.๖.๔  พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา โดยใช้เครือข่ายการนิเทศ

เป็นฐาน และให้การสนับสนุนแนะน า ส่งเสริมการวัดและประเมินผลทางการศึกษา  
     ๑๑.๖.๕  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมนิเทศทางการศึกษา 

   ๑๑.๗ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘  
ต าบลสองห้อง ต าบลเมืองฝาง และต าบลสะแกโพรง จ านวน ๑๑ โรงเรียน ดังนี ้
      ๑.  โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง  
      ๒.  โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่  
      ๓.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 
      ๔.  โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย 
      ๕.  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 
      ๖.  โรงเรียนบ้านตลาดชัย 
      ๗.  โรงเรียนบ้านกระเดื่อง 
      ๘.  โรงเรียนบ้านร่มไทร 
      ๙.  โรงเรียนบ้านโนนแดง 
      ๑๐. โรงเรียนบ้านสะแกโพรงอนุสรณ์ 
      ๑๑. โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 
      ๑๒. โรงเรียนบ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ) 
      ๑๓. โรงเรียนบ้านสมสนุก 
      ๑๔. โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 
     ๑๑.๘ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๗ 
ต าบลบ้านบัว  ต าบลกระสัง และต าบลลุมปุ๊ก จ านวน ๑๓ โรงเรียน ดังนี้ 



                 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุม่นิเทศ ติตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 

                   ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย์ เขต ๑  

 

๔๖ 

      ๑. โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย 
      ๒. โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) 
      ๓. โรงเรียนบ้านหนองม้า 
      ๔. โรงเรียนบ้านหนองค่าย 
      ๕. โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 
      ๖. โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า 
      ๗. โรงเรียนบ้านโคกระกา  
      ๘. โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์(บ้านบัว) 
      ๙. โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก 
      ๑๐. โรงเรียนบ้านหนองทะลอก 
        ๑๑. โรงเรียนวัดสว่างบูรพา 
        ๑๒. โรงเรียนบ้านหนองไทร 
                   ๑๓. บ้านม่วงวิทยาคาร 

     ๑๑.๘ งานอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
( อ.ก.ต.ป.น.) กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๗,๘ 

    ๑๑.๙ งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
 ๑๒. ว่าง……………ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ / ต าแหน่งเลขท่ี ๓๖   
       มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
     ๑๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มงาน กรณีหัวหน้ากลุ่มงานไปราชการหรือ 
ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้ 
     ๑๒.๒ งานส่งเสริมการวัด และประเมินผลการศึกษา  
      ๑๒.๒.๑ ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และ
ประเมินผลการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
     ๑๒.๒.๒ ส่งเสริม และพัฒนาผู้บริหาร ครู ให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดผล 
และประเมินผลการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ๑๒.๒.๓ ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัด และ 
ประเมินผลในสถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
      ๑๒.๒.๔ จัดท าคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  

       ๑๒.๒.๕ จัดท า และพัฒนาระบบเว็บไซต์ กลุ่มงานวัด และประเมินผลการศึกษา 
     ๑๒.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา  

 ๑๒.๓.๑ ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
การศึกษา  

 ๑๒.๓.๒ ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา  
 ๑๒.๓.๓ จัดท ารายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา 



                 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุม่นิเทศ ติตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 

                   ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย์ เขต ๑  

 

๔๗ 

 ๑๒.๓.๔ เผยแพร่ ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษาผลส าเร็จที่ 
คาดหวัง  สถานศึกษามีการวัดผลและประเมินผลการศึกษาที่ถูกต้องและมีคุณภาพ 
      ๑๒.๔ งานส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ๑๒.๔.๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย แนวทางวิจัยทางการศึกษา 
 ๑๒.๔.๒ วางแผนก าหนดแนวทางการวิจัยทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. 

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๑๒.๔.๓ ประสานงานการวิจัยกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 ๑๒.๔.๔ ด าเนินการจัดตั้งเครือข่ายการวิจัยทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ 
          ๑๒.๔.๕  ด าเนินการวิจัย รวบรวมเผยแพร่ และประยุกต์ผลงานวิจัยไปใช้พัฒนา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ 
      ๑๒.๕ รับผิดชอบงานการสอบ NT พัฒนาศูนย์ทดสอบทางการศึกษา และให้บริการ 
ทางการศึกษา  
     ๑๒.๖ งานพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้  

     ๑๒.๖.๑ พัฒนาหลักสูตร/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(งานแนะแนว)  
     ๑๒.๖.๒ พัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
     ๑๒.๖.๓ พัฒนาระบบ รูปแบบเทคนิค วิธีการ สื่อ และเครื่องมือในการจัดการเรียน

การสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
     ๑๒.๖.๔ พัฒนาระบบการวัด และประเมินผลการศึกษา ให้การสนับสนุนแนะน า 

และส่งเสริมการวัด และประเมินผล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
     ๑๒.๖.๕ ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
   ๑๒.๗ ตรวจ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาการ

นิเทศและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน   
    ๑๒.๘ งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 
 ๑๓. ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ / ต าแหน่งเลขที่ ๔๑ (ว่าง)  
         มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้                                     
   ๑๓.๑ งานทดสอบทางการศึกษา 

๑๓.๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบวิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผล 
การศึกษา 

๑๓.๑.๒ วางแผนการทดสอบทางการศึกษา ให้ครอบคลุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘  
กลุ่มสาระ ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๑๓.๑.๓ ก าหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามที่ 
กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติก าหนด 

๑๓.๑.๔ ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 



                 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุม่นิเทศ ติตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 

                   ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย์ เขต ๑  

 

๔๘ 

๑๓.๑.๕  ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้  
ความสามารถให้แก่นักเรียนปกติ และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 

๑๓.๑.๖ จัดท า จัดหา สร้างและพัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา ให้บริการ 
ข้อสอบแก่ครูบุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๑๓.๑.๗ จัดท า และสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูล สารสนเทศ คุณภาพการศึกษาของ 
ผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

        ๑๓.๑.๘ รับผิดชอบโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SchoolMIS) 
    ๑๓.๒ งานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษา  
     ๑๓.๒.๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย แนวทางวิจัยทางการศึกษา 
     ๑๓.๒.๒ วางแผนก าหนดแนวทางการวิจัยทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
     ๑๓.๒.๓ ประสานงานการวิจัยกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
     ๑๓.๒.๔ ด าเนินการวิจัย รวบรวมเผยแพร่ และประยุกต์ผลงานวิจัยไปใช้พัฒนา
คุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ 
    ๑๓.๓ รับผิดชอบงานการสอบข้อสอบกลาง สพฐ. และงานธุรการกลุ่มงานวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 
    ๑๓.๔ งานพัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ดังนี้ 

     ๑๓.๔.๑ พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   

     ๑๓.๔.๒ พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

     ๑๓.๔.๓ พัฒนาระบบ รูปแบบเทคนิค วิธีการ สื่อและเครื่องมือในการจัดการเรียน
การสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

     ๑๓.๔.๔ พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา ให้การสนับสนุนแนะน าและ
ส่งเสริมการวัดและประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

     ๑๓.๔.๕ ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

    ๑๓.๕ งานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการเรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษา 
    ๑๓.๖ คณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  

(อ.ก.ต.ป.น.)  
    ๑๓.๗ งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
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๔๙ 

 กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 ๑๔. นางนฐพร วิชัยเลิศ  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ 
ช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที่ ๕๑ 
    มีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้  

    ๑๔.๑ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหาร 
และการจัดการศึกษาและปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ กรณีผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ 
ไมม่ีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้  ล าดับที่ ๕ 

  ๑๔.๒ ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานกลุ่มงานนิเทศติดตาม และประเมินผลระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา  
    ๑๔.๓ มีหน้าที่นิเทศ ประสานงาน ควบคุม ก ากับ ดูแล และส่งเสริม สนับสนุนการ 
ปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงาน  
    ๑๔.๔ กลั่นกรองการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และ 
ประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา ก่อนน าเสนอผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา  
    ๑๔.๕ ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการศึกษา  
    ๑๔.๖ รวบรวม จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการนิเทศ  
และการจัดกระบวนการเรียนรู้  
    ๑๔.๗ ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการของการนิเทศ และการจัดการกระบวนการ
เรียนรู้  
    ๑๔.๘ จัดท าแผน และด าเนินการส่งเสริม และพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา  
และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
    ๑๔.๙ ด าเนินการนิเทศ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และโครงการเป็นฐาน ดังนี้  
         ๑๔.๙.๑ การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ายบริหารเป็นหลักในการ
นิเทศภายใน ส่งเสริมครูเป็นผู้สร้างกัลยานิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศครูต้นแบบ ครูแกน
น า ผู้ปกครอง ชุมชน และภูมิปัญญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก รวมทั้งส่งเสริมการนิเทศที่มีการรวม
พลังจากทุกฝ่าย 
         ๑๔.๙.๒ การนิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน เช่น โครงการน าร่อง (Pilot Study) 
โครงการร่วมพัฒนา (Joint Project) 
    ๑๔.๑๐ ผลิตสื่อ นวัตกรรม การนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีภาระงานดังนี้  

     ๑๔.๑๐.๑ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
     ๑๔.๑๐.๒ พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
     ๑๔.๑๐.๓ พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
     ๑๔.๑๐.๔ พัฒนาระบบ รูปแบบเทคนิค วิธีการ สื่อและเครื่องมือในการจัดการเรียน

การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
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๕๐ 

     ๑๔.๑๐.๕ พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา ให้การสนับสนุนแนะน า 
และส่งเสริมในเรื่องการวัด และประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

     ๑๔.๑๐.๖ นิเทศการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        
         ๑๔.๑๐.๗ ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
    ๑๔.๑๑ ปฏิบัติงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัด การศึกษาของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ประจ ากลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๒ ต าบล
ชุมเห็ด และต าบลบัวทอง จ านวน  ๑๐  โรงเรียนดังนี้ 
                 ๑. โรงเรียนวัดบ้านรุน 

    ๒. โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ 
    ๓. โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย  
    ๔. โรงเรียนบ้านตะเคียน 
    ๕. โรงเรียนไตรภูมิวิทยา 
    ๖. โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง 
    ๗. โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู 
    ๘. โรงเรียนบ้านหนองเพชร 
    ๙. โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา 
    ๑๐. โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่  
   ๑๔.๑๒ งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพ 

การจัด การศึกษาของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ประจ ากลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๓ ในเขตพ้ืนที่ต าบล
หนองตาด และต าบลพระครู อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จ านวน ๑๓ โรงเรียน ดังนี้ 
       ๑. โรงเรียนบ้านหนองตราด  
      ๒. โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง  
      ๓. โรงเรียนบ้านส าโรงโนนเค็ง  
      ๔. โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด  
      ๕. โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์  
      ๖. โรงเรียนบ้านนากลาง  
      ๗. โรงเรียนบ้านมาบสมอ  
      ๘. โรงเรียนพระครูวิทยา  
      ๙. โรงเรียนบ้านม่วง  
      ๑๐. โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้  
      ๑๑. โรงเรียนบ้านหนองยาง  
      ๑๒. โรงเรียนบ้านสระเกษ  
       ๑๓. โรงเรียนบ้านหนองขวาง 

   ๑๔.๑๓ ส่งเสริมพัฒนานวัตกรรม เทคนิควิธีการ การนิเทศทางตรง การนิเทศทางไกล  
การนิเทศภายในและการนิเทศเชิงระบบ  
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๕๑ 

   ๑๔.๑๔ พัฒนาระบบการนิเทศ และใช้กระบวนการนิเทศ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรบูรณา
การ ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  

   ๑๔.๑๕ พัฒนากระบวนการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ส่งเสริมพัฒนาการนิเทศ
ภายใน ส่งเสริมพัฒนาการนิเทศครูต้นแบบ ครูแกนน า  

   ๑๔.๑๖  พัฒนากระบวนการนิเทศเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ การบริหารวิชาการของโรงเรียน การพัฒนา
ศักยภาพเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ  

   ๑๔.๑๗ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การบริหาร และการจัดการศึกษา อย่างหลากหลายและเป็นระบบ  

   ๑๔.๑๘ พัฒนาระบบการนิเทศและใช้กระบวนการนิเทศ ส่งเสริมการวิจัยและเผยแพร่ 
ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร และกระบวนการการเรียนรู้ของครูผู้สอน และผู้บริหาร  

   ๑๔.๑๙ พัฒนาระบบและใช้กระบวนการนิเทศ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริม
ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
    ๑๔.๒๐ พัฒนาระบบการนิเทศ และใช้กระบวนการนิเทศ ให้ผู้บริหารและครูมีความรู้ 
เกี่ยวกับการวัดผลและใช้วิธีการวัดผลที่หลากหลาย สอดคล้องกับหลักสูตร พัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพ 
ภายนอก  

   ๑๔.๒๑ ประสานการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับเครือข่ายการนิเทศในเขต
พ้ืนที่การศึกษา   

  ๑๔.๒๒ ด าเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศใน
รูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย เช่น 

      ๑๔.๒๒.๑  พัฒนาห้องเรียน หรือสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
      ๑๔.๒๒.๒  จัดตั้ง และด าเนินการในรูปแบบเครือข่ายชุมชน 
      ๑๔.๒๒.๓  จัดเวทีวิชาการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
      ๑๔.๒๒.๔  จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนน า ครูต้นแบบ ครูแห่งชาติ เป็นต้น 
   ๑๔.๒๓ จัดพัฒนาเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนน า ครูต้นแบบ ครูเกียรติยศ  
   ๑๔.๒๔ รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจ าต าบล, โครงการโรงเรียน

ประชารัฐ  โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ โครงการงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๘ ปีการศกึษา ๒๕๖๑ โครงการส่งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา งานตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

   ๑๔.๒๕ งานเลขาคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
(อ.ก.ต.ป.น.) กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๒  กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๓ 

   ๑๔.๒๖ งานตามนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ส่งเสริม
พัฒนาเขตพัฒนาการศึกษาเมืองบุรีรัมย์ 
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๕๒ 

   ๑๔.๒๗ ประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ  
   ๑๔.๒๘ งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  งานธุรการ  

 ๑. นางสาวสุนิสา  ศิลาแก้ว  ต าแหน่ง เจา้พนักงานธรุการช านาญงาน  ต าแหน่งเลขที่  อ ๖๒ 
 มีหน้า และความรับผดิชอบ ดังนี้ 

   ๑.๑  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มงาน ที่มีความช านาญงาน และประสบการณ์สูง
เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณที่มีลักษณะงานยากเป็นพิเศษ ปฏิบัติงานโดยจ าเป็นต้องมีการ
ตัดสินใจหรือ แก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบมาก โดยศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ เสนอแนะงานในกลุ่ม
นิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาเสนอผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา พิจารณาก่อนเสนอ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ 
เขต ๑  
             ๑.๒  งานสารบรรณ 
             ๑.๓  รับ- ส่งหนังสือราชการตามระบบ OBEC GATEWAY 

  ๑.๔  วิเคราะห์ท าความเห็น สรุป รวบรวม หนังสือราชการเข้าใหม่ เสนอ 
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาลงความเห็น น าส่งเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ พร้อมลงทะเบียนรับหนังสือตามงานสารบรรณ  

   ๑.๕  ปฏิบัติงานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ตรวจสอบ
แฟ้มเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ และติดตามแฟ้มที่
เสนอไว้  

   ๑.๖  การเบิกจ่ายพัสดุของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา รวมทัง้
ประสาน  การจัดซื้อจัดหา/จัดซ่อม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา 

  ๑.๗  วาระการประชุมประจ าเดือน/บทความ ของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

  ๑.๘  สรุปวันไปราชการของข้าราชการในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา 
   ๑.๙  ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุม และจดบันทึกการประชุมภายในกลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

  ๑.๑๐  เก็บรวบรวม และแจ้งเวียนหนังสือราชการภายในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 
   ๑.๑๑  ประสานงานกับกลุ่มต่าง ๆ ใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ 
เขต ๑  

  ๑.๑๒  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๕๓ 
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