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ค าน า 
 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ก าหนดให้ ข้าราชการทุกคนในสังกัดจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
 ข้าพเจ้านางจินตนา คงสิม ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานขึ้น เพ่ือให้ตนเองและบุคลากรในกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา ได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  โดยใช้เป็น
แนวทางในการขับเคลื่อนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการ
จัดการเรียนรู้ 

ส าหรับคู่มือในการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวนการและข้ันตอนใน
การปฏิบัติงานตามภารกิจประจ ากลุ่มงาน ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย นโยบาย
และจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ขอขอบคุณผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้ค าแนะน า และให้การช่วยเหลือใน
การจัดท าคู่มือจนส าเร็จได้ด้วยดี 
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แนวคิด 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เป็นกลุ่มงานที่ด าเนินการเก่ียวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม และ
ประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษา  มีความเข้มแข็งในการบริหาร
และการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ เท่าเทียมกันโดยยึด โรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา ในงานตามภารกิจของกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ที่มีศึกษานิเทศก์แต่ละคนรับผิดชอบตามกรอบงานท่ีได้รับมอบหมาย  จึงต้องมี
คู่มือการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์แต่ละบุคคล 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ ในการปฏิบัติราชการในฐานะบุคลากรกลุ่ม

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
2. เพ่ือสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของตนเอง และของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด

การศึกษา  
3. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา จัด

กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  
4. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
5. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา การวัด และประเมินผลการศึกษา  
6. เพ่ือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาให้มีคุณภาพ เพ่ือส่งเสริมการศึกษาวิจัย 

และพัฒนาให้เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

1 



 
 
 
 
 
1. งานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2 ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับงานวิชาการ และงานนิเทศการศึกษา เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ให้ได้มาตรฐาน และบรรลุเป้าหมาย ดังนี้  

1. งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษาเดี๋ยวจัดกระบวนการ
การจัดการเรียนรู้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาพัฒนาการวัด  และ
ประเมินผลการศึกษา พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษายังมีคุณภาพ  

2. การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ เพ่ือจัดท าเป็นเอกสารคู่มือและสื่อเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน และ
เผยแพร่ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้  

3. การวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการพัฒนามาตรฐาน การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติงาน เผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษาครู และผู้สนใจทั่วไป  

4. การนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนการ
นิเทศและการพัฒนางานวิชาการ  

5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

2. งานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
 กลุ่ มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เป็น
กลุ่มงานที่ด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์  วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
พัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษา มีความเข้มแข็ง ในการบริหารและจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษาเพ่ือ
ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการและวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการนิเทศการศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดการ
ประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือครูและผู้เรียนในระดับสูง มี
ความสามารถในการวางแผนการนิเทศการศึกษา งานวิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัด
การศึกษา และจัดท ารายงานโดยแสดงให้เห็นว่ามีการวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือน าผลไปใช้ใน
การพัฒนาการนิเทศการศึกษา มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง มีการถ่ายทอดและได้รับการยอมรับและมีการ
พัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพ มีเทคนิคชั้นสูงในการนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถพัฒนา
นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเป็นแบบอย่างแก่วิชาชีพส่งผลให้ครูและบุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ตอนที่ ๑ 
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3. ภารกิจ สาระความรู้ และ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
          ๑. การนิเทศการศึกษา ได้แก่ หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและกระบวนการนิเทศ กลยุทธ์
การนิเทศการศึกษาใน เรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสร้างทักษะใน    การนิเทศการใช้
กลยุทธ์ในการนิเทศ การน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ การควบคุมและ การประเมินเพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การนิเทศภายใน โดยสามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบการ
นิเทศภายในสถานศึกษาได้ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้การสอนและการ
บริหารจัดการการศึกษา ประสาน สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศการศึกษาแก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่างหลากหลายด้านความเป็นกัลยาณมิตร  
          ๒. นโยบายและการวางแผนการศึกษา ได้แก่ ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริบททาง 
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่างๆ การ
วิเคราะห์และก าหนดนโยบายการศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและประเมินนโยบาย
การศึกษา โดย สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพื่อจัดท านโยบาย 
แผนและการติดตามประเมินผลด้านการศึกษา ให้ค าแนะนาปรึกษาเก่ียวกับการก าหนดนโยบายและการ
วางแผนด าเนินงานและการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา  ให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมุ่งให้เกิดผลดี คุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม  
          ๓. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา การวัดและการประเมินผล การจัดการศึกษา
พิเศษ โดยสามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
สาธิตแนะน าครูให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน ประเมินหลักสูตรและการน า
หลักสูตรไปใช้ 
          ๔. การประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย การจัดทามาตรฐานและการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยนิเทศ 
ก ากับ ติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะและการ
วางระบบการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับ
การประเมินภายนอก 
          ๕. การบริหารจัดการการศึกษา ได้แก่ หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา หลักการบริหาร
จัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและระเบียบ ที่เก่ียวข้องกับการจัด
การศึกษาโดยสามารถให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของการ
ศึกษานิเทศก์ การบริหารจัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน  เป็น
ฐาน 
          ๖. การวิจัยทางการศึกษา ได้แก่ ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การน าผลการวิจัยไปใช้ โดย
สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาเก่ียวกับการน ากระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการ
สอน ให้ค าแนะน าปรึกษาเก่ียวกับการนาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ด าเนินการ
วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษา 
          ๗. กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ได้แก่ กลวิธีการน าเสนอ
ความรู้แนวคิดทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน  ผลการศึกษาค้นคว้า ฯลฯ 
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การวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์ โดยสามารถเขียนเอกสารทางวิชาการประเภทต่างๆ 
แนะน าและให้ค าปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่คุณครูและบุคลากรทางการศึกษานาเสนอความรู้ 
แนวคิด ทฤษฎีด้วยวิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสมต่อการเรียนรู้ 
          ๘. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ต 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมัลติมีเดียแบบ ปฏิสัมพันธ์ ส านักงานอัตโนมัติ โดยสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาตนและการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม ให้ค าปรึกษา แนะน า การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา 
           ๙. คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับศึกษานิเทศก์  ได้แก่ คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับศึกษานิเทศก์ 
จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)  โดยปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ มีหลักธรรมในการนิเทศและประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้ปฏิบัติมีแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ในส่วนที่

ตนเองรับผิดชอบ และสามารถด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้การวัด และ
การประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของครูอย่างเป็นระบบ
เข้าใจในภาพรวมของงานที่ต้องปฏิบัติ ตลอดจนสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงให้เกิดประสิทธิภาพ ตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร 
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 ชื่อ นางจินตนา คงสิม ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ  
 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
 วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.บ.)  สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน  
 E-mail : jinakar@hotmail.co.th 
 โทรศัพท,์ ID Line 096-1964599 
 
 
 
 

นางจินตนา  คงสิม   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  มีหน้าที่ ความรับผิดชอบตามขอบข่ายภารกิจ
ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระบวนการเรียนรู้     
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ๑)  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
  ๒)  งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พัฒนา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
  ๓)  งานพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี ๒๑   
  ๔)  งานสนับสนุนและส่งเสริม การพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  

๕)  งานพัฒนาครู ผู้บริหารให้มีความรู้ ความเข้าใจการจัดท าหลักสูตรทุจริตศึกษา 
  ๖)  งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้หลักสูตร
สถานศึกษา 
   ๗)   งานนิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลงานพัฒนาหลักสูตรทุจริต
ศึกษา 
   ๘)  งานประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
  ๙)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
 
 
 
 
 

ตอนที่ 2 

บทบาท หน้าท ี่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 
 

ข้อมูลส่วนตัว 
 

ภารกิจงานตามกลุ่มงาน 

ข้อมูลส่วนตัว 
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1. วิเคราะห์สังเคราะห์ ข้อมูล ศึกษาเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 
1.1 วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ หลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลางทัง้ 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1.2 ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการจัด 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนวทางการวัดผลและประเมินผล แนวทางการวัดผล ประเมินผล
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และประเมินผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผู้เรียนในพืน้ที ่รวมทัง้ศึกษาสภาพปัญหา 
บริบททางสังคม ชุมชน ความต้องการของท้องถิ่น และแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

2. ดำเนินการจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ด้วยกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วม 
และเผยแพร่ ให้สถานศึกษาในสังกัดนำไปใช้ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 

3. ส่งเสริม สนบัสนุน และพัฒนาให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาและใช้หลัก
สูตสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐานราชพุทธศัก2551 

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลัาสูตรแกนกลาง 
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และความต้องการเน้นของสถานศึกษา ด้วยกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม  

5. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา สถานศึกษา และชุมชน 
อย่างสม่ าเสมอเพือ่ร่วมมือช่วยเหลือกันในการพัฒนา และใช้หลักสูตรสถานศึกษา 

6. นิเทศกำกับติดตาม ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเพือ่ให้เกิดการ 
ปรับปรุง/ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 

7. ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษา 
 8. สรุปรายงาน เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 

ข้อมูลส่วนตัว 
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แผนผังขั้นตอนการปฏิบัตงิาน

วิเคราะห์สังเคราะห์ ข้อมูล ศึกษาเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง  

 

การจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 

ส่งเสริม สนบัสนุน และพัฒนาให้สถานศึกษาจัดทำ/พัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพืน้ที ่ 
สถานศึกษา และชุมชน 

ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ 

ปรับปรุง/พัฒนา/วิจัย 

นิเทศกำกับติดตาม ให้คำแนะนำ 

ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษา 

สรุปรายงาน เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ 
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ไมม่ีคณุภาพ 



หน้าที่ความรับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 นางจินตนา คงสิม ศึกษานิเทศก์  มีหน้าที่ศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ  วิเคราะห์  วิจัย  นิเทศ  
ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพตามท่ีได้รับมอบหมาย ดังนี้ 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   

หน้าที่ความรับผิดชอบศูนย์เครือข่ายการศึกษา 
 นางจินตนา  คงสิม   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  รับผิดชอบโรงเรียนในต าบลบ้านแก้ง และต าบล
โคกสะอาด รวม   ๑๗  โรงเรียน ดังนี้ 

1. ต าบลบ้านแก้ง จ านวน  10  โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองดินด า(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 
โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎรบ ารุง) โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) โรงเรียนบ้านนาหัวแรด 
โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ โรงเรียนบ้านดอนเตาเหล็ก โรงเรียนบ้านหนองแซง โรงเรียนบ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา 
โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม และโรงเรียนบ้านโป่งดินด า 

2. ต าบลโคกสะอาด จ านวน  6  โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)  
โรงเรียนบ้านกุดโคลน โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ โรงเรียนบ้านกุดแดง โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้  
โรงเรียนบ้านกุดจอก และโรงเรียนบ้านหนองปลา 
 
งานนโยบาย / โครงการพิเศษ 
 นางจินตนา คงสิม ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ รับผิดชอบงานนโยบายจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และงานโครงการพิเศษ ดังนี้  
 1. การน้อมน าพระราโชบายของรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนา
ผู้เรียน 

2. การประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
3.  โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยกระบวนการ active learning 
4. โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
5. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
6. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
7. จัดการเรียนการสอนแบบโค้ดดิ้ง (Coding) ระดับปฐมวัย 
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