
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
 

 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



ก 

 
ค าน า 

 
 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ เห็นความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง ในพัฒนา
ระบบการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัด 
การศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางหลักในการปฏิบัติราชการตามบทบาท อ านาจหน้าที่ของกลุ่มงานที่ได้รับ มอบหมาย
ให้ปฏิบัติ รวมทั้งส ามารถน าไปใช้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีความ
ครอบคลุม ถูกต้อง และชัดเจนคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้มีรายละเอียดของกระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจประจ ากลุ่มงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานมีหน้าที่ซึ่งเกี่ยวกับ งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ งานวัดและประเมินผลการศึกษา งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา งานส่งเสริมพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา งานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม) งานธุรการ และภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายจาก
นโยบาย และที่ได้รับมอบหมายตามจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ รวมทั้ง
ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จากการวิเคราะห์ บทบาท อ านาจ หน้าที่ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ   

ขอขอบคุณผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดท าเอกสารเล่มนี้ ให้สามารถ
น าไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
 
 

     กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ 
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สารบัญ 
 

เรื่อง             หน้า 
 
ค าน า            ก 
สารบัญ            ข 
 
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา      ๑ 
การปฏิบัติงานกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา      ๒ 
แนวคิด            ๒ 
วัตถุประสงค์             ๒ 
ขอบข่ายภารกิจ            ๒ 
กรอบแนวทางการปฏิบัติงานตามขอบข่ายภารกิจ         ๔ 
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้       ๔ 
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา       ๖   
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา      ๘ 
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา          ๙ 
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา        ๑๒ 
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา     ๑๔ 
กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)        ๑๖ 
งานธุรการ             ๑๗ 
การมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน          ๑๗ 
คณะท างาน             ๓๐ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ 
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การปฏิบัติงาน 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
 

แนวคิด 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 

เขต ๒ เป็นกลุ่มงานด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน  ส่งผลให้ ผู้เรียนทั้งในระบบ นอก
ระบบและตามอัธยาศัยเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและจัด

กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
๔. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ 
๕. เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 
๖. เพ่ือส่งเสริม การศึกษา วิจัย และพัฒนาให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

 
ขอบข่ายภารกิจ 
๑. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

๑.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถ
พิเศษ 

๑.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๑.๓ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

๒. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
๒.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
๒.๒ งานส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง และชุมชน 



๓ 
 
๒.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัด การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ

สถานศึกษา 
๒.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

๓. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๓.๑ งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๓.๒ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

๔. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
๔.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
๔.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
๔.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
๔.๔ งานทดสอบทางการศึกษา 

๕. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
๕.๑ งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๕.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๕.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๕.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

๖. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
๖.๑ งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
๖.๒ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
๖.๓ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

๗. กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม) 
๘. งานธุรการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

 
กรอบแนวทางการปฏิบัติงานตามขอบข่ายภารกิจ 

 
๑. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

๑.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศกึษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี 
ความสามารถพิเศษ 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
๑. ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี
ความสามารถพิเศษ 

๒. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี ความสามารถพิเศษ ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัยการศึกษาพิเศษ 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา โดย 

๓.๑ พัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาปฐมวัยการศึกษาพิเศษ  
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และดาเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาหลักสูตรได้ 

๓.๒ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้องใน 
การจัดทาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี ความสามารถพิเศษ 

๔. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้มีความสามารถพิเศษ และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้าน การพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ที่จัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ 
ผู้ด้อยโอกาส และมีความสามารถพิเศษ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
นักเรียนก่อนวัยเรียน ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษได้

มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง ในสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้โดยครูและผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีความรู้ 
ความเข้าใจและมีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับ กลุ่มเป้าหมายและมีความทันสมัยอยู่เสมอ 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 

 



๕ 
 
๑.๒ งานส่งเสริม พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
๑. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ และมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ 

รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๒. ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดทาระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษา ดาเนินการ ดังนี้ 

๒.๑ ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร 
๒.๒ รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร 

๓. พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทาหลักสูตร สถานศึกษา 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมี ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียทุกฝ่าย 
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น โรงเรียน๒ ภาษา โรงเรียนตามแนว

พุทธ โรงเรียนกีฬา โรงเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอัจฉริยะ 
๖. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น Home School การศึกษาที่จัดในสถาน

ประกอบการ ฯลฯ เป็นต้น 
๗. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๘. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยในชั้นเรียน

และการนิเทศภายใน 
๙. ด าเนินการนิเทศ กากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สถานศึกษาและนาข้อมูล

มาใช้ในการวางแผนพัฒนา 
ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
นักเรียนวัยเรียนทุกคนที่อยู่ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้รับการจัดการเรียนรู้โดยครูและผู้บริหาสถาน

ศึกษาที่มีความรู้ ความเข้าใจการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้และมีความสามารถในการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

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

 



๖ 
 
๑.๓ 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 
 

๒. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
๒.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
๑. รวบรวม จัดทา ระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัด 

กระบวนการเรียนรู้ 
๒. ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
๓. จัดท าแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
๔. ด าเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ โครงการเป็นฐาน ดังนี้ 

๔.๑ การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ายบริหารเป็นหลักในการนิเทศภายใน  
ส่งเสริมครูเป็นผู้สร้างกัลยาณมิตร นิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศ ครูต้นแบบครูแกนน า ผู้ปกครอง 
ชุมชน และภูมิปัญญา ส่งเสรมิการนิเทศภายนอก รวมทั้ง ส่งเสริมการนิเทศที่มีการรวมพลังจากทุกฝ่าย 

๔.๒ การนิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน เช่น โครงการน าร่อง (Pilot Study) โครงการ 
ร่วมพัฒนา (Joint Project) เป็นต้น 

๕. จัดทาสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ประสบผลส าเร็จ 
ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
สถานศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 



๗ 
 
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 
๒.๒ งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องและชุมชน 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
๑.ประสานการจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่ การศึกษา 
๒. จัดท าแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษาและ สถานศึกษา 
๓. ด าเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ ในรูปแบบต่าง ๆ 

ที่หลากหลาย 
๓.๑ พัฒนาห้องเรียน หรือสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
๓.๒ จัดตั้งและดาเนินการในรูปแบบของเครือข่ายชุมชน 
๓.๓ จัดเวทีวิชาการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
๓.๔ จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนนา 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 

 
๒.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ

สถานศึกษา 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
๑. จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ของสถานศึกษา 
๒. ศึกษาวิเคราะห์และจัดทาเกณฑ์ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ ในการบริหารและการจัดการศึกษา 
๓. ดาเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัด การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ

สถานศึกษา 
๔. สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดทารายงานเผยแพร่ 



๘ 
 
ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา น าผลการรายงานไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาให้ได้

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

 
๒.๔ 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 การบริหารและการจัด
การศึกษา 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบการบริหารและ การจัดการ

ศึกษา และน าผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

๓. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๓.๑ งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
๑. ศึกษา ความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๒. ด าเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพ่ือสนับสนุน

ช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา 
๓. ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
๔. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือน าผลมา

ปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 



๙ 
 
๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา 
๖. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
สถานศึกษามีสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า 
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
๓.๒ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๒. วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ ความต้องการของ

สถานศึกษา 
๓. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย น าไปใช้ และเผยแพร่สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง ได้ศึกษาและน าผลการวิเคราะห์วิจัยไปใช้ในการพัฒนาสื่อ 

นวัตกรรม และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

๔. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
๔.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
๑. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผลและประเมินผล การศึกษาใน

ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลในสถานศึกษาท้ัง

การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
๓. ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาทั้ง

การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 



๑๐ 
 
๔. จัดท าคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัย 
ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
๑. ครูและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งการวัดผล

การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
๒. การวัดผลและประเมินผลสอดคล้องตามแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และตามสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๓. ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล และน าผลการวัดและประเมินผล

ไปพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๒. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 
๔.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
๑. รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา 
๒. ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดท าแล้ว คัดเลือกให้ เหมาะสมกับเขตพ้ืนที่

การศึกษาและสถานศึกษา 
๓.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ ครอบคลุมด้านต่อไปนี้ 

๓.๑ เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุม่สาระ 
๓.๒ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๓.๓ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
๓.๔ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๓.๕ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และการเขียน 

สื่อความ 
๔. บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 
ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
มีคลังเครื่องมือวัดและประเมินผลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา 
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 



๑๑ 
 

๔.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
๑. ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
๒. ด าเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
๓. จัดท ารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
๔. เผยแพร่ผล การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
สถานศึกษามีการวัดผลและประเมินผลการศึกษาที่ถูกต้อง และมีคุณภาพ 
กฎหมาย ระเบียบ และ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 
๔.๔ งานทดสอบทางการศึกษา 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผล การศึกษา 
๒. วางแผนการทดสอบทางการศึกษา ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระของหลักสูตร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๓. ก าหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามที่กระทรวงศึกษาธิการและสถาบัน

ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติก าหนด 
๔. ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
๕. ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถ ให้กับนักเรียน 
๖. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา 
๗. จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
มีคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาและมีข้อมูลคุณภาพการศึกษา

ของผู้เรียน 
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๒. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 
 
 



๑๒ 
 

       ๕. กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
๕.๑ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
๑. ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธกีาร การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจนกฎเกณฑ์ ระเบียบที่

เกี่ยวข้อง 
๒. ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดทามาตรฐาน การศึกษาแล้วน ามาวิเคราะห์

เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนา

คุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น รวมทั้งการก าหนดตัวบ่งชี้และ เกณฑ์ในการแปลผลและ
ตัดสินการผ่านมาตรฐานพร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน 

๕. ร่วมก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขตพ้ืนที่ การศึกษาและระดับ
สถานศึกษา 

๖. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมี หลักการและแนวคิด
อยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา 

๗. นิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
สถานศึกษามีความสามารถในการจัดสร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา            

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
๕.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
๑. จัดท าระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๒. นิเทศ สถานศึกษา เพ่ือให้สามารถดาเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาโดย

การประเมินตนเอง 
๓. ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือหาจุดพัฒนาและนามาเป็นแนวทางในการปรับปรุง

สถานศึกษาท่ียังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 



๑๓ 
 
๔. จัดตั้งคณะท างานเพ่ือรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาท่ียังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์อย่าง

เป็นระบบ 
๕. จัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ดาเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ ผลการประเมินคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา เพ่ือก าหนดนโยบายในการพัฒนาการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา 
๖. จัดท าระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๗. จัดท าเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานจากคณะกรรมการระดับ

เขตพ้ืนที่การศึกษา 
๘. นิเทศ ติดตาม กากับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
สถานศึกษาทุกแห่งในเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ทั้งโดยวิธีการ

ประเมินตนเอง และจากคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. 

๒๕๖๑ 
 
๕.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดท ารายงาน การประเมินตนเอง 

ของสถานศึกษา 
๒. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
๓. ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพ่ือเสนอ รายชื่อสถานศึกษาต่อ

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
๔. ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อถึงก าหนดการ

ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
๕. ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
 

 



๑๔ 
 
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องระบบหลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา พ.ศ. 

๒๕๖๑ 
 

๕.๔ งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก สถานศึกษาของ 

แต่ละหน่วยงาน 
๒. ส่งเสริม สนับสนุนและหรือร่วมกับสถานศึกษาดาเนินการวิจัยมาตรฐานและ การประกันคุณภาพ

การศึกษา 
๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานาผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ใน

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๔. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
๕. นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษาและน าผลมาใช้ใน

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
สถานศึกษาทุกแห่งน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาใช้ในการพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องระบบหลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา           

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓. มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

๖. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
๖.๑ งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
๑. ด าเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและ บริหารงานทั่วไป 

ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 



๑๕ 
 
๒. รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคลด้านบริหารงาน

งบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป ในระบบฐานข้อมูล 
๓. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
๔. เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและ Internet 
๕. รายงานผลการวิเคราะห์ ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลและนิเทศ

การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
๑. ข้อมูลพื้นฐานด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และบริหารงานทั่วไป เป็นปัจจุบันและมี

สภาพพร้อมใช้งาน 
๒. เขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูล เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 
๖.๒ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
๑. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาใน เขตพ้ืนที่การศึกษา 
๒. จัดทาแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
๓. เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
๔. ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเพ่ือด าเนินการ         

ตามแผน 
ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด

การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
 
 



๑๖ 
๖.๓ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
๑. รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการ

จัดการศึกษา 
๒. จัดท าสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูลการติดตามและ

ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 
๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่ใช้ประโยชน์จากการรายงานผลเพ่ือวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๑. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
๒. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด

การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

๗. กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม) 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

๑. งานสนับสนุน  ส่งเสริม  และพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
๒. งานสนับสนุน  ส่งเสริม พฒันาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้การศึกษาแบบเรียนรวม 
๓. งานศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์ วิจัยการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
๔. งานนิเทศ  ก ากับ ติดตามและประเมินผล การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษและการจัดการศึกษา

แบบเรียนรวม 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 

นักเรียนผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษได้มีโอกาสเข้า
รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ในสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้โดยครูและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้ ความเข้าใจและ
มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับ กลุ่มเป้าหมายและมคีวามทันสมัยอยู่เสมอ 

กฎหมาย ระเบียบเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓. ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความ

พิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ 
๔. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 



๑๗ 
 

๘. งานธุรการ 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
๑. จัดท าข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงาน ของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด 

การศึกษา 
๒. รับ-ส่งหนังสือทางระบบ E-Filing / E-Office/My Office 
๓. ประสานงานธุรการกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๔. จัดระบบงานสารบรรณ ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
๕. ส่งเสริมสนับสนุนแนวทางการปฏิบัติงานสารบรรณตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๖. ประชาสัมพันธ์ผลงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามแลประเมินผลการจัดการศึกษา 
๗. จัดการประชุมภายในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานเป็นระบบ สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
กฎหมาย ระเบียบเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๑. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๒. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ 
๓. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๔. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 

๒๕๒๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๕. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการข่าวราชการ พ.ศ. ๒๕๒๕ 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
๙. การมอบหมายงานหน้าที่การปฏิบัติงาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต ๒  ได้ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต ๒  ดังต่อไปนี้ 
          ๑. หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
      ๑.๑  นายเชษฐา   พลธรรม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒  และมีหน้าที่
รับผิดชอบ  ดังนี้ 
 



๑๘ 
 
  ๑)  ควบคุม ก ากับ ติดตาม เร่งรัด วินิจฉัย ให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไข ปรับปรุง และประเมินผล        
การปฏิบัติงานในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบกฎหมาย 
  ๒)  ติดต่อ  ประสานงาน  ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ชี้แจงกับหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้อง 
  ๓)  บริหารงาน และวางแผนการด าเนินงานของกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  ๔)  ตรวจ  กลั่นกรอง และเสนอความคิดเห็นตามกรอบงานที่ผู้รับผิดชอบเสนอก่อนน าเสนอ                  
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒  ตามล าดับเพื่อพิจารณาสั่งการ 
                  ๕)  ส่งเสริม  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลการศึกษา  การ
พัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลระบบบริหารจัดการศึกษา  
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ 
  ๖)  งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขต
พ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
  ๗)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

     ๑.๒  กรณีที่ นายเชษฐา   พลธรรม ไปราชการหรือลา ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ให้บุคคล
ต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่แทน 
  ๑) นายบุญทรัพย์  หลักม่วง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน คนที่ ๑ 
  ๒) นางสาวดรุณี  อาจปรุ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน คนที่ ๒ 
 
        ๒. หน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
      ศึกษานิเทศก์สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงาน
วิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน การจัดประสบการณ์เรียนรู้ ให้ได้มาตรฐาน ศึกษา 
ค้นคว้าทางวิชาการ และวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
การจัดประสบการณ์เรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย ตามลักษณะงานที่
ปฏิบัติ ดังนี้ 
    ๑. งานนิเทศการศึกษา  โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  จัดกระบวนการเรียนรู้ 
มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ พัฒนาการวัดและประเมินผล
การศึกษา  การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพ 
    ๒. การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพ่ือจัดท าเป็นเอกสาร  คู่มือและสื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และ
เผยแพร่ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

     
 



๑๙ 
 

             ๓.  การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ  พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน และเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้สนใจทั่วไป 
    ๔. การติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนนิเทศและการ
พัฒนางานทางวิชาการ 
    ๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
     ๓.  หน้าที่ ความรับผิดชอบตามขอบข่ายภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ๓.๑  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
   ๑. นางจินตนา  คงสิม   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
     ๑)  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
     ๒)  งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
     ๓)  งานพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี ๒๑  
     ๔)  งานสนับสนุนและส่งเสริม การพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

   ๕)  งานพัฒนาครู ผู้บริหารให้มีความรู้ ความเข้าใจการจัดท าหลักสูตรทุจริตศึกษา 
     ๖)  งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้หลักสูตร
สถานศึกษา 
      ๗)  งานนิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลงานพัฒนาหลักสูตรทุจริตศึกษา 
      ๘)  งานประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
     ๙)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 ๒. นางสาวสุเมธตา  งามชัด   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
     ๑)  งานการน าจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ 
     ๒)  งานสนับสนุนและส่งเสริม การพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

   ๓)  งานพัฒนาครู ผู้บริหารให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
   ๔)  งานส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น Home School 
   ๕)  งานส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น โรงเรียน ๒ ภาษา 

     ๖)  งานศึกษา ค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ระดับ             
ขั้นพ้ืนฐาน 
      ๗)  งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน 



๒๐ 
 
          ๘)  งานเผยแพร่ผลงานกาศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวน             
การเรียนรู้ 
     ๙)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
   ๓. นายชัยณรงค์  บรรลังเดช  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
     ๑)  งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
     ๒)  งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ท้องถิ่น 
     ๓)  งานนิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและรายงานผลงานพัฒนาหลักสูตรท้องถิน่ 
      ๔)  งานรวบรวมแหล่งเรียนรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  หลักสูตรท้องถิ่น 
            ๕)  งานส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ๖)  งานส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยใช้ข้อมูลการวิจัยใน            
ชั้นเรียนและการนิเทศภายใน 
     ๗)  งานธุรการ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
     ๘)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 ๓.๒  กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา   ประกอบด้วย           
   ๑. นางสาวดรุณี   อาจปรุ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
      ๑) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
      ๒) งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษาในสถานศึกษา การเทียบโอนผลการศึกษา 
            ๓) งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การประเมินผลตามสภาพจริง  การประเมินผล
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  การประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์และการเขียน  การบริการ
เครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 

   ๔) งานส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครู ให้ได้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล 
          ๕) งานทดสอบทางการศึกษา โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 

           ๖)  งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวดัและประเมินผลการศึกษา 
           ๗)  งานทดสอบทางการศึกษา การประเมินความพร้อมการจัดสอบ Pre O-NET 
             ๘)  งานทดสอบทางการศึกษา การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
           ๙)  งานทดสอบทางการศึกษา การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ ๑  (RT) 
          ๑๐)  งานการทดสอบความสามารถขั้นพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 



๒๑ 
 
                 ๑๑) งานจัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
        ๑๒)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
    ๒. นางสาวกานต์กนิษฐ์  พรมไพร  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
           ๑) งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษาในสถานศึกษา การเทียบโอนผลการศึกษา 

   ๒) งานส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครู ให้ได้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล 
           ๓) งานนเิทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  การวดัและประเมินผลการศึกษา  

          ๔) งานทดสอบทางการศึกษา การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยข้อสอบมาตรฐาน 
ปลายปีชั้นประถมศึกษาปีที ๒,๔,๕   และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑,๒ (CPM2Test) 
                       ๕) งานพัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา 
           ๖)  โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      ๗)  โครงการจัดสอบวิชาการนานาชาติ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                 ๘) งานธุรการ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา   
        ๙)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 ๓.๓  กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  ประกอบด้วย 
  ๑. นายกฤษฎาวัฒน์  ฉัตรรักษา  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
     ๑)  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุม่งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
     ๒)  งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
     ๓)  งานนิเทศ  ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
     ๔)  งานส่งเสริม พัฒนาครู ผู้บริหารสามารถพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง  
การศึกษา 
     ๕)  งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
     ๖)  งานด าเนินโครงการจัดการศึกษาทักษะอาชีพในสถานศึกษา 
     ๗)  งานจัดท า  ปรับปรุงและพัฒนา  Website  ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
     ๘)  งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง 
     ๙)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 ๓. นางสาวณัฏฐ์ฎาพร บัวสระ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
     ๑) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
     ๒) งานนิเทศ  ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
     ๓) งานส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
     ๔) งานจัดท า  ปรับปรุงและพัฒนา  Website  ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา      

 



๒๒ 
 
     
     ๕) งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารคลังข้อมูลของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา          
       ๖) งานธุรการ กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
       ๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 ๓.๔  กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  ประกอบด้วย 
 ๑. นางสุพัตรา   อุตรนคร  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
     ๑) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา   
     ๒) งานส่งเสริม พัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
                          ๓)  งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการบริหารและการจัดการศึกษา                  
ขั้นพ้ืนฐาน 
     ๔) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการศึกษา 

    ๕) การจัดท าแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
     ๖) งานนิเทศ  ส่งเสริม  สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา การนิเทศภายใน 
สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน 
     ๗) สรุปและรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ประสบ
ผลส าเร็จ 
     ๘) สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดท ารายงานเผยแพร่ 
     ๙) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
         ๒. นางธัญกนก  ศรีบุญโรจน์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
     ๑) งานส่งเสริม พัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
     ๒)  งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการบริหารและการจัดการศึกษา                  
ขั้นพ้ืนฐาน 
     ๓) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการศึกษา 

    ๔) การจัดท าแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
     ๕) งานนิเทศ  ส่งเสริม  สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา การนิเทศภายใน 
สถานศึกษา หน่วยงาน องค์กรและชุมชน 
     ๖) สรุปรายงานและเผยแพร่เทคนิควิธีการใช้สื่อ เครื่องมือหรือรูปแบบเครือข่ายการนิเทศ 
     ๗) งานธุรการ กลุ่มงานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
     ๘) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 



๒๓ 
 

๓.๕  กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  ประกอบด้วย 
 ๑. นางสาวจุฬาลักษณ์  ภูปัญญา  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
     ๑)  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน ส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
     ๒)  งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
     ๓)  งานส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา ก าหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษาให้สอดคล้อง 
กับสภาพแวดล้อม และความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
     ๔)  งานส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเองและจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา (SAR) 
     ๕)  งานด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ ผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา   

             ๖)  งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
     ๗)  งานนิเทศ ติดตาม ก ากับการจัดสร้าง และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

    ๘)  การจัดท าระบบสารสนเทศ การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ผลการประเมิน
คุณภาพภายในและผลการประเมินภายนอกสถานศึกษา 
                        ๙)  ปฏิบตัิงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 ๒. นางสาวศิริขวัญ  มีชัย  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
     ๑)  งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
     ๒)  งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
     ๓)  งานด าเนินโครงการพัฒนาการคิด วิเคราะห์ ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ   
     ๔)  งานนิเทศ ติดตาม ก ากับ ให้สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 

    ๕)  งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
     ๖)  งานนิเทศ ติดตาม ก ากับการจัดสร้าง และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

    ๗)  การจัดท าระบบสารสนเทศ การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ผลการประเมิน
คุณภาพภายในและผลการประเมินภายนอกสถานศึกษา 
     ๘)  งานธุรการ กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
                        ๙)  ปฏิบตัิงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 

 



๒๔ 
 
          ๓.๖  กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ  (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)    ประกอบด้วย 
         ๑. นางเทียนทอง  ประทีปเมือง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

   ๑)  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)     
   ๒)  งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาพิเศษ (การ 

จัดการเรียนรวม) ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนและสถานศึกษา 
   ๓)  งานส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาจัดท าและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 

และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิการโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย   
   ๔)  งานศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ  
   ๕)  งานนิเทศ  ก ากับ ติดตาม การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียนพิการเรียนรวม โดยใช้ข้อมูลการวิจัยในชั้นเรียน และน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา 
     ๖)  งานประกันคุณภาพกาศึกษาเรียนรวม 

   ๗)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
         ๒. นางกิติมา  สมวงษา  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้  

   ๑)  งานสนับสนุน  ส่งเสริม  และพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
   ๒)  งานพัฒนาผู้บริหารให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถบริหารจัดการศึกษาพิเศษ (การ 

จัดการเรียนรวม) ได้ 
     ๓)  งานพัฒนาครูให้สามารถคัดกรอง คัดแยก จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
การจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)  
     ๔)  งานส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา และ
หน่วยงาน ที่เก่ียวข้องในการจัดการศึกษาพิเศษ (การจัดการเรียนรวม) 

   ๕)  งานการจัดท าเครื่องมือการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการศึกษาพิเศษ                  
(การจัดการเรียนรวม) 

   ๖)  งานนิเทศ  ก ากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาพิเศษ (การจัดการเรียนรวม)  
และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

   ๗)  งานประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนที่จัดการศึกษาพิเศษ 
   ๘)  งานธุรการ สารสนเทศ กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
   ๙)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 

 



๒๕ 
 

๓.๗  กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
ประกอบด้วย 
 ๑. นายบุญทรัพย์  หลักม่วง   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

    ๑)  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา 
     ๒)  งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา   

     ๓)  งานด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา  

    ๔)  งานจัดท าแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
   ๕)  งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การจัดการเรียนรู้ 

              ๖)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 ๒. นายวาทิศ  สอนกอง   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

     ๑)  งานจัดท าสรุปและรายงานผล การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
     ๒)  งานด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด

การศึกษา  
    ๓)  งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การจัดการเรียนรู้ 
 
    ๔)  งานการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และการเผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและ

อินเตอร์เน็ต 
     ๕)  งานสรุปและรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
     ๖)  งานธุรการ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษา 
     ๗)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  ๓.๘ งานธุรการ 
  ๑. นางอุไรวรรณ  ชัยสงคราม  ลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
     ๑) ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
     ๒) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนระบบข้อมูลสารสนเทศ และการบริหารงานกลุ่มให้สามารถ
ด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

   ๓) ศึกษาวิเคราะห์สภาพของกลุ่ม และออกแบบระบบสารบรรณให้เหมาะสม และสอดคล้อง 
กับระบบสารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 



๒๖ 
     ๔) ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในส านักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานของกลุ่ม  
     ๕) ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่ม ให้ครู บุคลากร
ทารงการศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ 
     ๖) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของกลุ่ม และด าเนินงานเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม 

   ๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
      ๓.๒ นายพิเชษฐ  ช านาญ เจ้าพนักงานธุรการ  ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
     ๑) ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
     ๒) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนระบบข้อมูลสารสนเทศ และการบริหารงานกลุ่มให้สามารถ
ด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

   ๓) ศึกษาวิเคราะห์สภาพของกลุ่ม และออกแบบระบบสารบรรณให้เหมาะสม และสอดคล้อง 
กับระบบสารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     ๔) ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในส านักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานของกลุ่ม  
     ๕) ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่ม ให้ครู บุคลากร
ทารงการศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ 
     ๖) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของกลุ่ม และด าเนินงานเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม 

   ๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

       ๔. หน้าที่ความรับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์  มีหน้าที่ศึกษา 
ค้นคว้าทางวิชาการ วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 
 ๔.๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ประกอบด้วย 
  ๑)  นางกิติมา  สมวงษา  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)   

๒)  นางเทียนทอง  ประทีปเมือง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   
  ๓)  นางสาวดรุณี  อาจปรุ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    
 ๔.๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ประกอบด้วย   
                     ๑)  นางสาวดรุณี  อาจปรุ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)   

๒)  นางธัญกนก  ศรีบุญโรจน์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ    
๓)  นางสาวณัฏฐ์ฎาพร  บัวสระ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
๔)  นางสาวกานต์กนิษฐ์  พรมไพร ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 



๒๗ 
 

 ๔.๓  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ประกอบด้วย 
 ๑)  นางสุพัตรา  อุตรนคร  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)   

  ๒)  นางจินตนา  คงสิม  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   
  ๓)  นายเชษฐา  พลธรรม  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    
  ๔)  นางสาวจุฬาลักษณ์  ภูปัญญา ศึกษานิเทศก์ช านาญการ   

๕)  นางสาวกานต์กนิษฐ์  พรมไพร ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
๔.๔  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ประกอบด้วย 

๑) นางจินตนา  คงสิม  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)   
๒)  นายวาทิศ  สอนกอง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   

  ๓)  นางเทียนทอง  ประทีปเมือง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    
 ๔.๕  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ประกอบด้วย  

๑)  นายบุญทรัพย์  หลักม่วง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)  
  ๒)  นางสุพัตรา  อุตรนคร  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    
  ๓)  นายวาทิศ  สอนกอง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ     
 ๔.๖  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ประกอบด้วย 
  ๑)  นางธัญกนก  ศรีบุญโรจน์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)   
  ๒)  นายบุญทรัพย์  หลักม่วง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    
  ๓)  นางสาวสุเมธตา  งามชัด  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   
 ๔.๗  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  ประกอบด้วย 
  ๑)  นายชัยณรงค์  บรรลังเดช  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)   
  ๒)  นางสาวศิริขวัญ  มีชัย  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    
  ๓)  นายกฤษฎาวัฒน์  ฉัตรรักษา  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ    
 ๔.๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ประกอบด้วย 
  ๑)  นางสาวสุเมธตา   งามชัด  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)   
  ๒)  นางกิติมา  สมวงษา  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   
  ๓)  นายวาทิศ  สอนกอง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ     

๔.๙  กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ประกอบด้วย  
๑) นายชัยณรงค์  บรรลังเดช  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  (หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมฯ)    
๒) นายวาทิศ  สอนกอง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
๓) นางสาวณัฏฐ์ฎาพร  บัวสระ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

  



๒๘ 
 
๔.๑๐  การศึกษาปฐมวัย  ประกอบด้วย     

๑)  นางสาวจุฬาลักษณ์   ภูปัญญา ศึกษานิเทศก์ช านาญการ (หัวหน้ากลุ่มการศึกษาปฐมวัย) 
  ๒)  นางสาวศิริขวัญ  มีชัย  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    

๓)  นายกฤษฎาวัฒน์   ฉัตรรักษา  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ    
 
      ๕. หน้าที่ความรับผิดชอบศูนย์เครือข่ายการศึกษา 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์  มีหน้าที่นิเทศ 
ติดตาม ส่งเสริม  สนับสนุน การจัดการศึกษาและประสานงานศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอในกลุ่มพ้ืนที่โรงเรียน
ต าบล จ านวน ๔๕ ต าบล รวมจ านวน  ๒๖๐ โรงเรียน ๒ สาขา ดังนี้ 
  ๕.๑  ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จ านวน  ๖๔  โรงเรียน  ๑  สาขา 
   ๑)  นางสุพัตรา  อุตรนคร  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  รับผิดชอบโรงเรียนในต าบลบ้านหัน            
ต าบลบ้านเป้า และต าบลหนองโพนงาม   รวม  ๑๗  โรงเรยีน  ๑  สาขา 
   ๒)  นายชัยณรงค์  บรรลังเดช  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  รับผิดชอบโรงเรียนในต าบล 
บ้านเดื่อ และต าบลหนองข่า  รวม  ๑๕  โรงเรียน 
   ๓)  นางสาวกานต์กนิษฐ์  พรมไพร  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  รับผิดชอบโรงเรียนในต าบล  
บ้านบัว  ต าบลโนนกอก และต าบลสระโพนทอง  รวม  ๑๕  โรงเรียน 
   ๔)  นางธัญกนก  ศรีบุญโรจน์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ   รับผิดชอบโรงเรียนในต าบลบ้านยาง            
ต าบลโนนทอง และต าบลกุดเลาะ  รวม  ๑๕  โรงเรียน 
  ๕.๒  ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอแก้งคร้อ  จ านวน  ๕๗  โรงเรียน 
   ๑)  นางสาวดรุณี  อาจปรุ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  รับผิดชอบโรงเรียนในต าบล                 
ช่องสามหมอ  ต าบลนาหนองทุ่ม ต าบลเก่าย่าดี และต าบลท่ามะไฟหวาน  รวม ๒๐  โรงเรียน 
   ๒)  นางสาวณัฏฐ์ฎาพร  บัวสระ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  รับผิดชอบโรงเรียนใน             
ต าบลโคกกุง  ต าบลหนองไผ่ และต าบลบ้านแก้ง  รวม  ๑๘  โรงเรียน 
   ๓)  นางสาวศิริขวัญ  มีชัย  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  รับผิดชอบโรงเรียนในต าบลหลุบคา  
ต าบลหนองขามและต าบลหนองสังข์  รวม ๑๙  โรงเรียน 
  ๕.๓  ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอคอนสาร  จ านวน  ๓๘  โรงเรียน  ๑  สาขา 
   ๑)  นางกิติมา  สมวงษา  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  รับผิดชอบโรงเรียนในต าบลทุ่งลุยลาย                       
ต าบลห้วยยาง  และต าบลคอนสาร  รวม ๑๓  โรงเรียน  ๑ สาขา 
   ๒)  นายกฤษฎาวัฒน์  ฉัตรรักษา  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  รับผิดชอบในโรงเรียนต าบลทุ่งพระ 
และต าบลทุ่งนาเลา  รวม  ๑๑  โรงเรียน 
 



๒๙ 
 
   ๓)  นางสาวจุฬาลักษณ์  ภูปัญญา  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  รับผิดชอบในโรงเรียนต าบล            
โนนคูณ  ต าบลดงบัง  และต าบลดงกลาง  รวม  ๑๕  โรงเรยีน 
         ๕.๔  ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอบ้านแท่น   จ านวน  ๓๒  โรงเรียน 
   ๑)  นายวาทิศ  สอนกอง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  รับผิดชอบโรงเรียนในต าบลสามสวน         
 และต าบลบ้านแท่น รวม ๑๕  โรงเรียน 
   ๒)  นางสาวสุเมธตา  งามชัด  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  รับผิดชอบโรงเรียนในต าบล      
หนองคู  ต าบลบ้านเต่า  และต าบลสระพัง  รวม  ๑๗  โรงเรียน 
         ๕.๕  ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอภูเขียว   จ านวน ๗๒  โรงเรียน    
   ๑)  นางจินตนา  คงสิม   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  รับผิดชอบโรงเรียนในต าบลบ้านแก้ง             
และต าบลโคกสะอาด รวม   ๑๗  โรงเรียน 
   ๒)  นายเชษฐา  พลธรรม  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  รับผิดชอบโรงเรียนในต าบลผักปัง                 
และต าบลหนองคอนไทย รวม   ๑๗  โรงเรียน 
   ๓)  นายบุญทรัพย์  หลักม่วง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  รับผิดชอบโรงเรียนในต าบล
กวางโจน  ต าบลบ้านดอน  และต าบลธาตุทอง  รวม  ๑๘  โรงเรียน 
   ๔)  นางเทียนทอง  ประทีปเมือง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   รับผิดชอบโรงเรียนในต าบล
หนองตูม  ต าบลโอโล  ต าบลกุดยม และต าบลบ้านเพชร รวม ๑๙  โรงเรียน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

คณะท างาน 

 
 
ที่ปรึกษา 
๑.นายมนัส  เจียมภูเขียว  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ 
๒.นายสุดสาคร  เรืองวิเศษ   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ 
๓.นายเชษฐา  พลธรรม  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
คณะท างาน 
๑.นายเชษฐา  พลธรรม   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
๒.นายบุญทรัพย์ หลักม่วง   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
๓.นางสุพัตรา อุตรนคร    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
๔.นางจินตนา คงสิม    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
๕.นายชัยณรงค์ บรรลังเดช   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
๖. นางสาวสุเมธตา งามชัด   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
๗.นายวาทิศ สอนกอง    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
๘.นางเทียนทอง ประทีปเมือง   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
๙.นางสาวจุฬาลักษณ์ ภูปัญญา   ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
๑๐.นายกฤษฎาวัฒน์ ฉัตรรักษา   ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
๑๑.นางกิติมา สมวงษา    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
๑๒. นางธัญกนก ศรีบุญโรจน์   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
๑๓.นางสาวณัฏฐ์ฎาพร บัวสระ   ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
๑๔.นางสาวดรุณี อาจปรุ    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
๑๕.นางสาวศิริขวัญ  มีชัย    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   
๑๖. นางสาวกานต์กนิษฐ์  พรมไพร  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 
 
 
 
 


