
นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสง
ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔



 
 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ // 
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คำนำ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ  พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้กำหนดให้มีการแบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการได้ ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้มีสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ออกเป็น ๘ กลุ่ม  

สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ได้จัดทำคู ่มือการปฏิบัติงานขึ ้น เพื ่อให้            
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๔ เป็นกลุ ่มงานดำเนินงาน เกี ่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการพัฒนาระบบการ บริการและการจัดการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ในการบริหารและ
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ เท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู ้เรียน ทั ้งในระบบ        
นอกระบบ และตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขัน้พื้นฐาน เกี่ยวกับข้อมูลที่สนับสนุนให้การจัดทำคู่มือของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพไว้ ณ โอกาสนี้ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพไว้ ณ โอกาสนี้ 
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ข 

สารบัญ 

 

  หน้า 
คำนำ  ก 
สารบาญ  ข 
ตอนที่ ๑ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ ๑ 
ตอนที่ ๒ การจัดโครงสร้างการบริหาร ๖ 
 วัตถุประสงค์ ๖ 
 ขอบข่ายภารกิจ ๖ 
 โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ๘ 
 ภาระงานที่รับผิดชอบ ๙ 
ตอนที่  ๓ การดำเนินงานเพื่อพัฒนาคณุภาพการศึกษา ๓๖ 
 กรอบแนวคิดการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  
เขต ๔  

๓๖ 

 แนวทางการดำเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๓๘ 
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๑ 
ตอนที่ ๑ 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดขอบของศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ เป็นกลุ่มงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศ
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาเพื ่อให้
สถานศึกษามีความ เข้มแข็ง ในการบริหารและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยยึด  
โรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของการศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศ  การศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้
มาตรฐานศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการและวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ
นิเทศการศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัด การประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบ 
ดูแลช่วยเหลือครูและผู้เรียนในระดับสูง มีความสามารถในการวางแผนการนิเทศการศึกษา  งานวิชาการ งานติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา และจัดทำรายงานโดยแสดงให้เห็น ว่ามีการวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้
ใหม่ เพื่อนำผลไปใช้ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง มีการถ่ายทอดและได้รับการ
ยอมรับและมีการพัฒนาตนและพัฒนา วิชาชีพ มีเทคนิคชั้นสูงในการนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถ
พัฒนานวัตกรรม การนิเทศการศึกษาจนเป็นแบบอย่างแก่วิชาชีพส่งผลให้ครูและบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา
สามารถ จัดกระบวนการเรียนรู ้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของเขตพื ้นที่  
การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 ๑.หน้าที ่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งศึกษานิเทศก์ทุกคน ในสำนักงานเขตพื ้นที่        
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการ และงานนิเทศการศึกษา เพื่อปรับปรุง     
การเรียน ให้ได้มาตรฐาน 
      ๑.๑ งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  จัดกระบวนการเรียนรู้  
มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  พัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา 
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้ อย่างมีคุณภาพ 
       ๑.๒ การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพ่ือจัดทำเป็นเอกสาร คู่มือและสื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และเผยแพร่
ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
      ๑.๓ การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและ การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงาน และเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษาแลผู้สนใจ ทั่วไป  
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               ๑.๔ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผน การนิเทศและ
การพัฒนางานทางวิชาการ  

     ๑.๕ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
๒. หน้าที่ ความรับผิดชอบตามขอบข่ายภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา 
     ๒.๑ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย  

  ๑) งานส่งเสริม พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย                                                             
   ๒) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้      
  ๓) งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลงานพัฒนาหลักสูตร  การศึกษา          
ขัน้พ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
  ๔) งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส การจัดการเรียนร่วม 
ผู้มีความสามารถพิเศษ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
  ๕) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  ระดับปฐมวัยและ
การศึกษาพิเศษ 
  ๖) งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลงานพัฒนาหลักสูตร  การศึกษาปฐมวัย
และการศึกษาพิเศษ  
  ๗) งานส่งเสริม พัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  ๘) งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการพัฒนาหลักสูตร  และกระบวนการ
เรียนรู้ 
  ๙) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
      ๒.๒ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา ประกอบด้วย 
  ๑) งานส่งเสริมการพัฒนาสื่อ เครื่องมือในการวัดและประเมินผลการศึกษา 
  ๒) งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการวัดและประเมินผล การศึกษา 
  ๓) งานประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๔) งานทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

๕) งานประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน (NT)  
๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

     ๒.๓ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ประกอบด้วย 
  ๑) งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
 ๒) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษา 

๓) งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษา  
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๓ 
  ๔) งานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) การจัดการองค์ความรู้ (KM) งานหนึ่งโรงเรียนหนึ่ง 
  ๕) งานจัดทำ ปรับปรุงและพัฒนา Website ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการ
ศึกษา  
  ๖) วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้สอดคล้อง กับความต้องการ
ของสถานศึกษา 
  ๗) ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู ้บริหารให้มีความรู ้ความสามารถในการพัฒนาสื ่อ  นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
  ๘) นิเทศ ติดตาม ให้สถานศึกษาด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์วิจัย และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  ๙) งานธุรการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  ๑๐) งานบริการสื่อและนวัตกรรมแก่โรงเรียน ๑๑) งานส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
  ๑๑) งานส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  ๑๒) งานศูนย์สื่อ และคลังนวัตกรรม  
  ๑๓) งานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (ไกลกังวล) 
  ๑๔) งานข้อมูลสารสนเทศกลุ่มงานสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  ๑๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
      ๒.๔ กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 
  ๑) งานส่งเสริม พัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  ๒) งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการบริหารและ  การจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
  ๓) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการศึกษา 
  ๔) งานนิเทศ ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา  สถานศึกษา หน่วยงาน 
องค์กรและชุมชน 
  ๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
      ๒.๕ กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 
  ๑) งานการประเมินมาตรฐานผู้เรียน 
  ๒) งานการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
  ๓) งานการประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา (สมศ.) 
  ๔) งานการนิเทศ ติดตาม กำกับสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินภายนอก  
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๔ 
  ๕) งานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๖) งานการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ๗) งานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ๘) งานการจัดทำระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ๙) งานการนิเทศ ติดตาม กำกับให้สถานศึกษาทกุแห่งได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 

๑๐) งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพ การศึกษา 
  ๑๑) งานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ๑๒) งานการจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพประจำปีของสถานศึกษา (SAR) 
  ๑๓) งานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับ สถานศึกษา 
  ๑๔) งานการจัดทำมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๑๕) งานการนิเทศ ติดตาม การจัดสร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา 
  ๑๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
       ๒.๖ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ประกอบด้วย 

๑) งานพัฒนานโยบาย และการส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒) งานวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารของสถานศึกษา คุณภาพการเรียนการสอนและ การเรียนรู้งานวิจัย 

สถาบัน การให้คำปรึกษาการวิจัยสถาบัน  
  ๓) งานส่งเสริมเครือข่ายการวิจัยและฐานข้อมูลการวิจัยทางการศึกษา 
  ๔) งานวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารของสถานศึกษา คุณภาพการเรียนการสอนและ การเรียนรู้ 
  ๕) งานประสานการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้กับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น 
  ๖) งานการวิจัยในชั้นเรียน 
  ๗) งานเผยแพร่ผลงานเอกสารการวิจัย และการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย  
  ๘) งานการประชุมอบรมที่เก่ียวกับการวิจัย 
  ๙) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
      ๒.๗ กลุ่มงานเลขาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ประกอบด้วย 
  ๑) ควบคุม กำกับ และเร่งรัดงานของกลุ ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  ๒) รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และ  ประเมินผล การบริหาร
และการจัดการศึกษางานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ นิเทศการศึกษา 
  ๓) ประสานงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและกลุ่มอื่น ๆ ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 
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๕ 
  ๔) สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  ๕) งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ 
  ๖) งานประสานการประชุม ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม และจัดทำบันทึก/รายงาน
การประชุม 
  ๗) เผยแพร่ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา แก่หน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้อง 
และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา 
  ๘) งานผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และ อ.ก.ต.ป.น. 
  ๙) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
      ๒.๘ งานธุรการ ประกอบด้วย 
  ๑) งานประสานการประชุม การเบิกจ่ายวัสดุ การจัดสรรเอกสาร สิ่งพิมพ์ของกลุ่ม  นิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ  บันทึกของเจ้าหน้าที่ ตลอดจน
ให้ความเห็นในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
  ๒) ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในส านักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่ เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  ๓) ศึกษา วิเคราะห์ สภาพของกลุ่ม และออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม และ สอดคล้อง
กับระบบงานสารบรรณ 
  ๔) จัดทำข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ผลงานของกลุ่มให้ครูบุคลากรทาง  การศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป  
  ๕) ควบคุมการ ยืม – ส่ง หนังสือราชการ 
  ๖) รวบรวมและรายงานผลการนิเทศประจ าเดือนของศึกษานิเทศก์ 
  ๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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๖ 

ตอนที่ ๒ 
การจัดโครงสร้างการบริหารงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นกลุ่มงานดำเนินการ
เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  การพัฒนาระบบการบริหารและการ
จัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการ  จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพได้
มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ ผู้เรียนทั้ง  ในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย เกิดการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา  

วัตถุประสงค์  
     ๑. เพื่อให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาและ สถานศึกษา 
     ๒. เพื ่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและจัด  

กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  
     ๓. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน การศึกษาชาติ  

           ๔. เพื่อส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ  เทคโนโลยี
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพ  
           ๕. เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา  

     ๖. เพื่อส่งเสริม การศึกษา วิจัย และพัฒนาให้เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 

ขอบข่ายภารกิจ 
     ๑. งานธุรการ 
     ๒. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร 

  ๒.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู ้ด ้อยโอกาสและผู ้มี
ความสามารถพิเศษ  

๒.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
๒.๓ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  

     ๓. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  
๓.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 

  ๓.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา  
๓.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา  
๓.๔ งานทดสอบทางการศึกษา 
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๗ 
      ๔. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  

๔.๑ งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
๔.๒ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  

     ๕. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
๕.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  
๕.๒ งานส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่ 

เกี่ยวข้อง และชุมชน  
๕.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัด การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ 

สถานศึกษา  
๕.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  

     ๖. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
๖.๑ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
๖.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  
๖.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
๖.๔ งานศกึษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั มาตรฐานและการประกนัคณุภาพการศกึษา 

     ๗. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  
๗.๑ งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ  
๗.๒ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  
๗.๓ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
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ขยายโอกาส   ส่งเสริม พัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและ 
เทคโนโยลี 
ทางการศึกษา 

นายสันติ 
นายนพคุณ 
นางสาวณัฐยาภรณ ์

นายเสรี 
นางสาวกรรยา 

 ปฐมวัย นางสาวอนงค์นาถ  - โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและการศึกษาข้ันพื้นฐาน  นายณัฐพงศ์    นางลัมพร  

ท่าวังพอง     นางสาวบุษบา  -โครงการประเมินพัฒนานักเรียนท่ีจบ
หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐  นางสาวบุษบา   ภาษาไทย นางสาวกรรยา  

น้ำพองสะอาด     นายสันติ  -โครงการส่งเสริมการอ่านฯ 
 นางสาวปิยาภรณ์  พัฒนาหลักสูตร

การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
และหลักสูตร
การศึกษาพิเศษ 

นางสาวอนงค์นาถ 

นางลัมพร 
นางสาวศิริวรรณ 
นางสาวบุษบา 
นางสาวธรรญธร 
นางสาวณัฐยาภรณ ์

  นางสาวภัทริกา  -โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน การทดสอบระดับชาติข้ัน
พื้นฐาน (O-net) 

ม่วงหวานกุดน้ำใส    คณิตศาสตร์ นางลัมพร  
 นางสาวปาณิตา    นางสาวบุษบา  
บัวเงินพังทุย     นางภัทริกา  -โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน การทดสอบระดับชาติข้ัน
พื้นฐาน (NT) 

 นางลัมพร   วิทยาศาสตร์ นายนพคุณ  
หนองกุงทรายมูล     นางสาวณัฐยาภรณ์  
 นางสาวศิริวรรณ  วัดและประเมินผล

การศึกษา 
นางสาวกรรยา 
นางสาวภัทริกา 
นางสาววิชดารัชต ์

  นายเสรี  -โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน การทดสอบระดับชาติข้ัน
พื้นฐาน (RT) 

พระธาตุปรางค์กู่    ภาษาอังกฤษ นางสาววิชดารัชต์  
 นายสันติ    นางสาวศิริวรรณ  
กระนวน   พัฒนาระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา 
นางสาวบุษบา  
นางสาวปาณิตา 
นางสาวธรรญธร 
นายนพคุณ 

  นางสาวปิยาภรณ์  -โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
 นางสาววิชดารัชต์   สังคมศึกษา นางสาวศิริวรรณ  -โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา 
ดูนสาดฝางยางคำ      นางสาวปิยาภรณ์  -โครงการศิลปะหัตกรรมนักเรียน 
 นายเสรี     นางสาวปาณิตา   
หนองโนห้วยโจด   งานเลขา ก.ต.ป.น. นางลัมพร 

นางสาวปิยาภรณ ์

นายนพคุณ 
นางสาวศิริวรรณ 
นายอาทิตย์ 

 ศิลปศึกษา นางสาวบุษบา   
 นางสาวธรรญธร    นางเพชรัตน์   
ซำสูง      นายสันติ   
 นางสาวณัฐยาภรณ ์     นางสาวปาณิตา   
อุบลรัตน์     สุขศึกษาและพลศึกษา ภัทริกา   
 นางสาวกรรยา  นิเทศติดตามและ 

ประเมินผล ระบบ 
บริหารการจัด
การศึกษา 

นางเพชรรัตน์ 
นางสาวณัฐยาภรณ ์

นางสาวธรรญธร 

  นางสาวปิยาภรณ์   

กวางคำ     นางสาวศิริวรรณ   
 นางสาวอนงค์นาถ    นายเสรี   
ดงเมืองแอม     การงานอาชีพ นายสันติ   
 นางเพชรรัตน์      นางสาวกรรยา   
นางิ้วโนนสมบูรณ์       นางสาวบุษบา   
 นายนพคุณ      นางสาวศิริวรรณ   
ภูพานคำ      การศึกษาพิเศษ นางสาวณัฐยาภรณ์   
 นางสาวภัทริกา      นางสาวเพชรัตน์   
       นางสาวธรรญธร   
      พัฒนาผู้เรียน นางสาวศิริวรรณณ   
       นางสาวณัฐยาภรณ์   
       นางสาวภัทริกา   

นายชาญกฤต น้ำใจดี 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 

นายวิโรจน์  ค้อไผ่ 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 

นายณัฐพงศ์  ค่ายไธสง 
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

กลุ่มโรงเรียน การพัฒนาการจัดการเรียนรู ้กลุ่มงาน งานนโยบาย/โครงการ 

๘ 
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  ๙ 
ภาระงานที่รับผิดชอบ  
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นกลุ่มงานด ำเนินการ

เกี่ยวกับ การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา   
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา การพัฒนาสื ่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี งานเลขานุการ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่ การศึกษา และร่วมสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง โดยมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติ ดังนี้   

     ๑.นายณัฐพงศ์  ค่ายไธสง ศึกษานิเทศก ์ชำนาญพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ่งรับผิดชอบ และปฏิบัติงาน ประกอบด้วย  

      ๑.๑ บริหารงานวิชาการของกลุ่ม ซึ่งมี ๘ กลุ่มงาน ดังนี้ 
     ๑) งานธุรการ  
     ๒) กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
     ๓) กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
     ๔) กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
     ๕) กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
     ๖) กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
     ๗) กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การศึกษา 
     ๘) กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม) 
  ๑.๒ งานบริหารบุคลากรภายในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  ๑.๓ งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการบริหารงานและจัดการศึกษาของเขตพื้นที่และ  สถานศึกษา
     ๑) นิเทศโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์  

   ๒) นิเทศโรงเรียนที่เกี่ยวข้องตามนโยบาย  
   ๓) นิเทศการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน 

และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
   ๔) นิเทศโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนท่าระหัดที่รับผิดชอบ  
   ๕) นิเทศโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีรับผิดชอบ  

  ๑.๔ ปฏิบัติงานวิจัยและศึกษาพัฒนางานด้านวิชาการในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา 

๑.๕ งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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                      ๑) วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ หลักสูตร  แกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางทั้ง ๘ กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

     ๒) ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนว ทางการจัดกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน แนวทางการวัดและประเมินผล แนวทางการวัดและประเมิน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน รวมทั้งศึกษาสภาพ บริบททางสังคม ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน แนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต  
                         ๓) ดำเนินการจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นด้วยกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วม และ
เผยแพร่ให้สถานศึกษาในสังกัดนำไปใช้ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  
                          ๔) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
                          ๕) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ หลักสูตร
แกนกลาง กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และความต้องการ จุดเน้นของสถานศึกษาด้วย กระบวนการทำงานแบบมีส่วน
ร่วม  
                           ๖) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และ
ชุมชนอย่างสม่ำเสมอเพ่ือร่วมมือช่วยเหลือกันในการพัฒนาและใช้หลักสูตร สถานศึกษา  
                           ๗) นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน เพื่อให้เกิด
การปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  
             ๑.๖ งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  
            ๑) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูให้ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาการสอน
และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตรโดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยปฏิบัติการและติดตามผลการ  ใช้หลักสูตร 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการนิเทศภายใน  
                           ๒)  ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อการบริหารจัดการ  หลักสูตร
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    
                            ๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูทำวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) เพื่อพัฒนาการจัดการ 
เรียนรู้ของครูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  
                            ๔) นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะนำผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเพื่อให้ 
เกิดการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มี คุณภาพ     
          ๕) นำผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนคุณภาพครูและคุณภาพนักเรียนในระดับ     
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
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๑๑ 
                            ๖) ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและ  
พัฒนาการจัดการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง วิชาการ  
                     ๑.๗ ปฏิบัติงานส่งเสริม ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
ระดับปฐมวัย  
                            ๑) วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ หลักสูตรการศึกษา  
ปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๔๖ มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด สาระท่ีควรเรียนรู้ สภาพที่พึงประสงค์  
                            ๒) ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร แนวทางการจัดประสบการณ์ แนวทางการ  
วัดผลและประเมินพัฒนาการ แนวทางการวัดผลและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาการของ  ผู้เรียน       
ในพื้นที่ รวมทั้งศึกษาสภาพปัญหา บริบททางสังคม และความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน แนวโน้ม  การเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต  
                            ๓) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มี ความรู้
ความเข้าใจในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
                            ๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
การศึกษาปฐมวัย กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และความต้องการ จุดเน้นของสถานศึกษาด้วยกระบวนการ  ทำงาน
แบบมีส่วนร่วม   
                            ๕) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา และ
ชุมชนอย่างสม่ำเสมอเพ่ือร่วมมือช่วยเหลือกันในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา  
                            ๖) นิเทศกำกับติดตาม ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเพื่อให้เกิด
การปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  
                            ๗) ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและ  
พัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็น  เลิศทาง
วิชาการในระดับการศึกษาปฐมวัย  
                             ๘) นำผลการวิจัยไปกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตรและการจัด ประสบการณ ์
                             ๙) ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตร  
                             ๑๐) สรุปรายงาน และเผยแพร่ผลการใช้/การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
                       ๑.๘ ปฏิบัติงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นการนิเทศในกลุ่มโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา  
                             ๑) จัดทำแผนการนิเทศ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม/เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของการ  นิเทศใน
แต่ละป ี
                             ๒) ปฏิบัติการนิเทศ สรุปและรายงานผลการนิเทศในแต่ละปี  
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๑๒ 
                        ๑.๙ งานส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  
                              ๑) ปฏิบัติงานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  
                              ๒) ปฏิบัติงานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
                              ๓) ปฏิบัติงานวิจัยพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
                              ๔) ปฏิบัติงานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก  

งานธุรการ  
     ๒.นายอาทิตย์  พลตรี เจ้าพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

การจัดการศึกษารับผิดชอบ และปฏิบัติงานประสานงานธุรการ ปรับปรุงงาน แก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (My-Office) การเก็บหนังสือ การจัดทำหนังสือราชการต่าง ๆ ช่วยปฏิบัติงานข้อมูลและแผนงาน
โครงการในกลุ่ม นิเทศฯ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ดังนี้  

           ๒.๑ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ ่มให้สามารถดำเนินงานตามภารกิจ       
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

           ๒.๒ ออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม และสอดคล้องกับ ระบบงานสารบรร ณ             
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

           ๒.๓ ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม การพัฒนาบุคลากรภายในกลุ่ม  
           ๒.๔ ดูแลระบบการเสนองานกลุ่มงานภายในกลุ่มต่อ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ ที่ดูแลกลุ่มงาน 
           ๒.๕ ประสานงานกับกลุ่มอื่นในสำนักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่ เกี่ยวข้องกับ

การบริหารงานของกลุ่มนิเทศฯ 
            ๒.๖ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่ม ให้ครูบุคลากรทางการศึกษา และ ประชาชน

ทั่วไปให้ทราบ โดยทำข่าวสารและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มนิเทศฯ  
            ๒.๗ ดูแลจัดสวัสดิการภายในกลุ่มนิเทศฯ  
            ๒.๘ ดำเนินงานอาคารสถานที่ภายในกลุ่มนิเทศฯ  
            ๒.๙ ดำเนินการรับ-ส่งหนังสือภายในกลุ่ม ในระบบ My-office  
            ๒.๑๐ ดำเนินการออกเลขคำสั่ง เลขวุฒิบัตร เลขผลิตเอกสาร  
            ๒.๑๑ การตรวจสอบ ดูแลครุภัณฑ์ประจำกลุ ่มนิเทศฯ ประสานงานกลุ ่มบริหารการเงินและ 

สินทรัพย์ด้านการเงิน กิจกรรรม ๕ ส.  
            ๒.๑๒ การไปราชการ ๑) จัดทำสมุดบันทึกขออนุญาตไปราชการของ รองผู้อำนวยการสำนักงาน

เขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ที่กำกับ ดูแล กลุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่ม และ บุคลากรในกลุ่ม
บริหารงานบุคคล ๒) ทุกเย็นส่งสมุดบันทึกขออนุญาตไปราชการ ให้กลุ่มอำนวยการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ลงเวลา 
ตรวจสอบการไปราชการ เพ่ือจะได้ลงสมุดลงเวลา ได้ถูกต้อง  
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๑๓ 
             ๒.๑๓ การลาทุกประเภท ๑) จัดทำแบบฟอร์มแบบใบลา ๒) ตรวจสอบรายละเอียดแบบใบลาให้

เรียบร้อย กรอกข้อมูลสถิติการลา ในปีงบประมาณ ในแบบใบลา พร้อมลงลายชื่อผู้ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย        
๓) บันทึกขออนุญาตลาของรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรในกลุ่ม ในระบบ My-office ให้ผู้มีอำนาจ
อนุญาตลงนามอนุญาต ๔) จัดทำสมุดขออนุญาตลาของกลุ่ม พร้อมบันทึกการลาของทุกคนที่ขออนุญาตลา  ให้ผู้มี
อำนาจอนุญาตลงนามอนุญาตอีกครั้งหนึ่ง ทุกเย็นส่งให้กลุ่มอำนวยการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ลงเวลา ตรวจสอบการลา   
เพื่อจะได้ลงสมุดลงเวลา ได้ถูกต้อง ๕) จัดทำรายละเอียดการลา เพื่อสรุปการลาทุกประเภท ของ รองผู้อำนวยการ  
ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรในกลุ่ม ๖) สรุปวันลาครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลัง ของปีงบประมาณ และสรุปการลาทุกสิ้นปี  
ปฏิทิน ของ รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรในกลุ่ม ส่งให้กลุ่มบริหารงานบุคคล (สรุปวันลา ครึ่งปีแรก 
เดือน ต.ค.- มี.ค. สรุปวันลาครึ่งปีหลัง เดือน เม.ย. – ก.ย. ของปีงบประมาณ และ สรุปการ ลาทุกสิ้นปีปฏิทิน เดือน 
ม.ค. – ธ.ค. ของปีปฏิทิน) ๗) จัดทำสรุปวันลาของรองผู้อำนวยการ บุคลากรในกลุ่ม กรณี ย้าย หรือไปช่วย ราชการ
สังกัดอ่ืน ๘) จัดเก็บข้อมูลการลาหลังสิ้นปีงบประมาณ เพ่ือสะดวกในการสืบค้น  

          ๒.๑๔ ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้  

               ๓. นางสาวอนงค์นาถ  เคนโพธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ โดยมีหน้าที่นิเทศ ติดตาม กำกับ ช่วยเหลือสถานศึกษาในการ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการ เรียนรู ้ รวมทั ้งปฏิบัติงานตามภารกิจของกลุ ่มงาน ให้บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ ซึ่งมีรายละเอียดภาระ งานที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้  
                   ๓.๑ งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                     ๓.๑.๑ ศึกษานโยบาย แผนงาน และยุทธศาสตร์ในพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร  การพัฒนา
และใช้หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพครูและผู้เรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                      ๓.๑.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น  
                      ๓.๑.๓ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและประเมินผลการใช้หลักสูตร  
                      ๓.๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูให้ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือ พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา  
                      ๓.๑.๕ ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูเพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูล
จากการนิเทศ การวิจัย การประเมินผลการใช้หลักสูตร การประเมินคุณภาพผู้เรียน  ระดับชั ้นเรียนและระดับ
สถานศึกษา  
                      ๓.๑.๖ นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะนำผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน เพ่ือให้เกิด
การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ  
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                      ๓.๑.๗ นำผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง  กำหนด
ยุทธศาสตร์และนโยบายในการบริหารจัดการหลักสูตรในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและ สถานศึกษา  
                      ๓.๑.๘ ส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่ความรู้และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการ  วิจัยและ
พัฒนาหลักสูตร  
                    ๓.๒ ปฏิบัติงานส่งเสริม ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและ  กระบวนการเรียนรู้
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
                     ๓.๒.๑ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ หลักสูตร  การศึกษา
ปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระท่ีควรเรียนรู้ สภาพที่พึง ประสงค ์ 
                      ๓.๒.๒ ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร แนวทางการจัดประสบการณ์ แนว ทางการวัดผล
และประพัฒนาการ แนวทางการวัดผลและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาการของผู้เรียนในพื้นที่ รวมทั้ง
ศึกษาสภาพปัญหา บริบททางสังคม และความต้องการของ ท้องถิ่น ชุมชน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  
                       ๓.๒.๓ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้
ความเข้าใจในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
                       ๓.๒.๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และความต้องการ จุดเน้นของสถานศึกษาด้วย กระบวนการทำงาน
แบบมีส่วนร่วม 
                      ๓.๒.๕ ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สถานศึกษา และ
ชุมชนอย่างสม่ำเสมอเพ่ือร่วมมือช่วยเหลือกันในการพัฒนาและใช้หลักสูตร สถานศึกษา  
                       ๓.๒.๖ นิเทศกำกับติดตาม ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน เพื่อให้เกิด
การปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  
                       ๓.๒.๗ ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการ  วิจัยและ
พัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนโครงการกิจกรรมที่  ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการในระดับการศึกษาปฐมวัย  
                       ๓.๒.๘ นำผลการวิจัยไปกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตรและการจัด ประสบการณ ์ 
                       ๓.๒.๙ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตร  
                       ๓.๒.๑๐ สรุปรายงาน และเผยแพร่ผลการใช้/การพัฒนาหลักสูตร 
                   ๓.๓ ปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปฐมวัย  
                       ๓.๓.๑ รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปฐมวัย  
                       ๓.๓.๒ การจัดทำและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ครอบคลุมด้านต่าง ๆต่อไปนี้     
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                       ๑) เครื่องมือวัดผลและประเมินผลพัฒนาการทางด้านร่างกาย  
                       ๒) เครื่องมือวัดผลและประเมินผลพัฒนาการทางด้านอารมณ์  
                       ๓) เครื่องมือวัดผลและประเมินผลพัฒนาการทางด้านสังคม  ๔) เครื่องมือวัดผลและประเมินผล
พัฒนาการทางด้านสติปัญญา  
                       ๓.๓.๓ บริการเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษาแก่สถานศึกษา  
                   ๓.๔ ปฏิบัติงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในโรงเรียนและกลุ่มสาระการศึกษา
ปฐมวัยที่รับผิดชอบ  
                       ๓.๔.๑ จัดทำเป้าหมายการนิเทศในแต่ละปี  
                       ๓.๔.๒ ทำปฏิทินนิเทศ นิเทศและสรุปผลการนิเทศในแต่ละปี  
                   ๓.๕ ปฏิบัติงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นการนิเทศในกลุ่ม โรงเรียนกวางคำ  
                       ๓.๕.๑ จัดทำแผนการนิเทศ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม/เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของ การนิเทศในแต่
ละป ี 
                       ๓.๕.๒ ปฏิบัติการนิเทศ สรุปและรายงานผลการนิเทศในแต่ละปี  
                   ๓.๖ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
           ๔. นางสาวศิริวรรณ  เสนาวงษ์ รับผิดชอบงานและปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
                   ๔.๑ งานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
                      ๔.๑.๑ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงาน
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน หน้าที่ นิเทศ ติดตาม กำกับ ช่วยเหลือสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ ซึ ่งมี รายละเอียดภาระงานที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
                       ๑) ศึกษานโยบาย แผนงาน และยุทธศาสตร์ในพัฒนาการบริหารจัดการ หลักสูตร การพัฒนาและ
ใช้หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพครูและผู้เรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา  
                       ๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น  
                       ๓) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและประเมินผลการใช้ หลักสูตร  
                       ๔) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูให้ศึกษา วิเคราะห์  วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา  
                       ๕) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูเพื่อพัฒนาหลักสูตร  สถานศึกษาโดยใช้ข้อมูล
จากการนิเทศ การวิจัย การประเมินผลการใช้หลักสูตร การประเมินคุณภาพ  ผู ้เรียนระดับชั ้นเรียนและระดับ
สถานศึกษา  
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                       ๖) นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะนำผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนเพื่อให้เกิด
การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ  
                       ๗) นำผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  รวมทั ้งกำหนด
ยุทธศาสตร์และนโยบายในการบริหารจัดการหลักสูตรในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและ สถานศึกษา  
                       ๘) ส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่ความรู้และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เกี่ยวกับการวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตร 
                    ๔.๒ กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปฏิบัติงานหน้าที่กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลระบบบริหารและ การจัดการศึกษา โดยมีหน้าที่ประสานงานติดตาม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของ
ศึกษานิเทศก์ในกลุ่ม งานและบริหารจัดการตามภารกิจของกลุ่มงานให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ซึ่งมี รายละเอียด
ภาระงาน ที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้   
                 ๔.๒.๑. งานส่งเสริม และพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการ เรียนรู้  
                      ๑) งานส่งเสริม ระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  
                      ๒) งานพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  
                   ๔.๒.๒. งานศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาการนิเทศการบริหารและ การจัดการศึกษา  
                      ๑) งานศึกษาค้นคว้า การพัฒนาการนิเทศการบริหารการศึกษา  
                      ๒) งานศึกษาค้นคว้า การพัฒนาการจัดการศึกษา  
                      ๓) วิเคราะห์วิจัยการพัฒนาการนิเทศระบบบริหาร  
                      ๔) วิเคราะห์วิจัยการพัฒนาการจัดการศึกษา  
                 ๔.๓ งานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ปฏิบัติงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นการ
นิเทศในกลุ่มโรงเรียนหนองกุงทรายมูล ดังนี้ 
                     ๑) จัดทำแผนการนิเทศ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม/เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของการ นิเทศในแต่ละปี 
                     ๒) ปฏิบัติการนิเทศ สรุปและรายงานผลการนิเทศในแต่ละปี  
                     ๓) นิเทศโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
                     ๔) จัดทำสรุป รายงานการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และเผยแพร่  
                 ๔.๔ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้  
                    ๑) ปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  
                    ๒) ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
                    ๓) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้บรรลุผลตามเป้าหมายและ 
ได้มาตรฐานการศึกษา  
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๑๗ 
                    ๔) ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ที ่เน้นผู ้เรียนเป็นสำคัญ การส่งเสริม กระบวนการคิด 
กระบวนการปฏิบัติงานและการเรียนรู้แบบโครงงานในสถานศึกษา  
                    ๕) การส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำ/ จัดหาสื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้เพื่อ พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
                     ๖) ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนและการวิจัย วิเคราะห์ แก้ปัญหาหรือพัฒนาการ  จัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
                     ๗) ส ่งเสริมทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเร ียน แข่งขันความสามารถ  ทาง
ภาษาอังกฤษของนักเรียน  
                    ๘) พัฒนาเครือข่ายครูภาษาอังกฤษเพื่อใช้เป็นยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนคุณภาพการ จัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  

      ๔.๕ งานโครงการพิเศษ/งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้  
         ๑) โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่  
         ๒) โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง 
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  
๕. นางสาวกรรยา  จิตฟุ้ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผล

การศึกษา โดยมีหน้าที่ประสานงาน ติดตาม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงานและบริหารจัดการ
ตามภารกิจของกลุ่มงาน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งมีรายละเอียดภาระงานที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้  
              ๕.๑ ปฏิบัติงานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาและ มัธยมศึกษาตอนต้น 
   ๑) ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และ  ประเมินผลการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  

๒) ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล ในสถานศึกษา 
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  

๓) ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบ วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผลใน สถานศึกษา 
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  

๔) จัดทำคู่มือการวัดผลและประเมินผลการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ การศึกษา นอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัย  

  ๕.๒ ปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา ระดับชั้น  ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

๑) รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษาที่มีผู้จัดทำแล้ว คัดเลือกให้ เหมาะกับเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาและสถานศึกษา  
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๑๘ 
๒) การจัดทำและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ครอบคลุมด้านต่าง ๆต่อไปนี้  

- เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ  
- เครื่องมือวัดผลและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
- เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง  
- เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
- เครื่องมือวัดผลและประเมินผลในการอ่าน คิดวิเคราะห์และการเขียน  
- เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามโครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”  

  ๓) บริการเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษาแก่สถานศึกษา  
 ๕.๓ ปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา  
 ๕.๔ ปฏิบัติงานทดสอบทางการศึกษา  

๑) รับผิดชอบหัวหน้าโครงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษาระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  

๒) รับผิดชอบหัวหน้าโครงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ได้แก่การประเมินผลภาคปฏิบัติใน ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้จัดสอบ O-NET และ การสอบโดยใช้ข้อสอบจาก
ส่วนกลาง  

๓) รับผิดชอบโครงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา PRE O-NET นักเรียนชั้นประถม  
ศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
                     ๔) รับผิดชอบหัวหน้าโครงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การประเมิน  ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง  
                     ๕) รับผิดชอบหัวหน้าโครงการพัฒนาระบบคลังข้อสอบและการทดสอบออนไลน์(I – TEST) ระดับ
เขตพ้ืนที ่ 

 ๕.๕ ปฏิบัติงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นการนิเทศในกลุ่มโรงเรียนเขื่อนอุบลรัตน์ 
         ๑) จัดทำแผนการนิเทศ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม/เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของ การนิเทศในแต่ละปี 
         ๒) ปฏิบัติการนิเทศ สรุปและรายงานผลการนิเทศในแต่ละปี  
         ๓) นิเทศโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
         ๔) จัดทำสรุป รายงานการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และเผยแพร่  
๕.๖ ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาทุกงานที่รับผิดชอบ  
๕.๗ปฏิบัติงานในกิจกรรมโครงการพิเศษ 

๑) โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนแม่เหล็ก  
๒) ชมรมครูภาษาไทย  
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๑๙ 
๕.๘ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
          ๑) แผนงาน/กิจกรรม/งานต่าง ๆ ที่ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔  
          ๒) งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

     ๖. นางสาววิชดารัชต์  วงศ์สะอาด  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานวัดและประเมินผล
การศึกษา โดยมีหน้าที่ประสานงาน ติดตาม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงานและบริหารจัดการ
ตามภารกิจของกลุ่มงาน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งมีรายละเอียดภาระงานที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้  
              ๖.๑ ปฏิบัติงานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาและ มัธยมศึกษาตอนต้น 
   ๑) ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และ  ประเมินผลการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  

๒) ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล ในสถานศึกษา 
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  

๓) ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบ วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผลใน สถานศึกษา 
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  

๔) จัดทำคู่มือการวัดผลและประเมินผลการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ การศึกษา นอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัย  

  ๖.๒ ปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

๑) รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษาที่มีผู้จัดทำแล้ว คัดเลือกให้ เหมาะกับเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาและสถานศึกษา  

๒) การจัดทำและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ครอบคลุมด้านต่าง ๆต่อไปนี้  
- เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ  
- เครื่องมือวัดผลและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
- เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง  
- เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
- เครื่องมือวัดผลและประเมินผลในการอ่าน คิดวิเคราะห์และการเขียน  
- เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามโครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”  

  ๓) บริการเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษาแก่สถานศึกษา  
 ๖.๓ ปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา  
 ๖.๔ ปฏิบัติงานทดสอบทางการศึกษา  
 



 
 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ // 

๒๐ 
๑) รับผิดชอบหัวหน้าโครงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษาระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน 

(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
                     ๒) รับผิดชอบโครงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การประเมิน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง  
                     ๓) รับผิดชอบหัวหน้าโครงการพัฒนาระบบคลังข้อสอบและการทดสอบออนไลน์  (I – TEST) ระดับ
เขตพ้ืนที ่ 

 ๖.๕ ปฏิบัติงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นการนิเทศในกลุ่มโรงเรียนกระนวน 
         ๑) จัดทำแผนการนิเทศ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม/เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของ การนิเทศในแต่ละปี 
         ๒) ปฏิบัติการนิเทศ สรุปและรายงานผลการนิเทศในแต่ละปี  
         ๓) นิเทศโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
         ๔) จัดทำสรุป รายงานการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และเผยแพร่  
๖.๗ ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาทุกงานที่รับผิดชอบ  
๖.๘ ปฏิบัติงานในกิจกรรมโครงการพิเศษ 

๑) โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนแม่เหล็ก  
๒) ชมรมครูภาษาอังกฤษ 

๖.๙ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
          ๑) แผนงาน/กิจกรรม/งานต่าง ๆ ที่ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔  
          ๒) งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

     ๗. นางสาวภัทริกา  ทองยา  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา โดยมี
หน้าที่ประสานงาน ติดตาม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงานและบริหารจัดการตามภารกิจของ
กลุ่มงาน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งมีรายละเอียดภาระงานที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้  
              ๗.๑ ปฏิบัติงานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาและ มัธยมศึกษาตอนต้น 
   ๑) ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และ  ประเมินผลการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  

๒) ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล ในสถานศึกษา 
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  

๓) ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบ วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผลใน สถานศึกษา 
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  

๔) จัดทำคู่มือการวัดผลและประเมินผลการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ การศึกษา นอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัย  



 
 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ // 

๒๑ 
  ๗.๒ ปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนต้น 
๑) รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษาที่มีผู้จัดทำแล้ว คัดเลือกให้ เหมาะกับเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาและสถานศึกษา  
๒) การจัดทำและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ครอบคลุมด้านต่าง ๆต่อไปนี้  

- เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ  
- เครื่องมือวัดผลและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
- เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง  
- เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
- เครื่องมือวัดผลและประเมินผลในการอ่าน คิดวิเคราะห์และการเขียน  
- เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามโครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”  

  ๓) บริการเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษาแก่สถานศึกษา  
 ๗.๓ ปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา  
 ๗.๔ ปฏิบัติงานทดสอบทางการศึกษา  

๑) รับผิดชอบหัวหน้าโครงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษาระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน 
(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  
                     ๒) รับผิดชอบโครงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การประเมิน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง  
                     ๓) รับผิดชอบหัวหน้าโครงการพัฒนาระบบคลังข้อสอบและการทดสอบออนไลน์  (I – TEST) ระดับ
เขตพ้ืนที ่ 
                     ๔) รับผิดชอบโครงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลผู้เรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA)  

                     ๕) รับผิดชอบโครงการจัดทำผลการเรียนของนักเรียน ด้วยโปรแกรมระบบ บริหารจัดกาสถานศึกษา 
(SCHOOL MIS) เพ่ือจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา 

 ๗.๕ ปฏิบัติงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นการนิเทศในกลุ่มโรงเรียนภูพานคำ 
         ๑) จัดทำแผนการนิเทศ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม/เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของ การนิเทศในแต่ละปี 
         ๒) ปฏิบัติการนิเทศ สรุปและรายงานผลการนิเทศในแต่ละปี  
         ๓) นิเทศโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
         ๔) จัดทำสรุป รายงานการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และเผยแพร่  
๗.๗ ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาทุกงานที่รับผิดชอบ  
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๒๒ 
๗.๘ ปฏิบัติงานในกิจกรรมโครงการพิเศษ 

๑) โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนแม่เหล็ก  
๒) ชมรมครูคณิตศาสตร์ 

๗.๙ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
          ๑) แผนงาน/กิจกรรม/งานต่าง ๆ ที่ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔  
          ๒) งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางศึกษา 
๘. นายสันติ  จ้ำแพงจันทร์  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
   ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ  ศึกษาและหัวหน้า

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยมีหน้าที่ประสานงาน ติดตาม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์
ในกลุ่มงานและบริหารจัดการตามภารกิจของกลุ่มงาน ให้  บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ซึ ่งมีรายละเอียดภาระงาน        
ที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้  

 ๘.๑ ปฏิบัติงานกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
             โดยมีหน้าที่ประสานงาน ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานในกลุ่มงานตามภารกิจของกลุ่มงานให้บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ซึ่งมีรายละเอียดภาระงานที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้  
            ๑) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษา  
                    ๒) วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้สอดคล้อง กับความต้องการ
ของสถานศึกษา  
                    ๓) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาที่ดำเนินการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ได้มี โอกาสแลกเปลี่ยน 
ผลการวิเคราะห์ วิจัย นำไปใช้และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
                    ๔) นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ  ศึกษาเพื่อนำผล  
มาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ  
                    ๕) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริมการใช้  สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา  
                    ๖) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
                    ๗) งานส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาใน สถานศึกษา  
                    ๘) งานส่งเสริม ประสานงานการจัดให้มีชมรม/เครือข่ายการเรียนรู้ด้านสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา  
                    ๙) ส่งเสริม วิเคราะห์วิจัยสื่อต้นแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
                   ๑๐) จัดทำเป้าหมายการนิเทศในแต่ละปี 
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๒๓ 
                  ๑๑) ทำปฏิทินนิเทศ นิเทศและสรุปผลการนิเทศในแต่ละปี  
                   ๑๒) ส่งเสริมการศึกษาวิจัยในชั้นเรียน 
                  ๑๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

 ๘.๒ ปฏิบัติงานในกิจกรรมโครงการพิเศษ  
                   ๑) โรงเรียน DLTV  
                   ๒) โรงเรียน DLIT  
                   ๓) โรงเรียนดีประจำตำบล 
                   ๔) โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
                   ๕) หัวหน้าดูแลเว็บไซต์ สื่อ นวัตกรรม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
          ๖) ชมรมครูภาษาไทย 

 ๘.๓ ปฏิบัติงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในกลุ่มโรงเรียนพระธาตุปรางค์กู ่
        ๑) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล  
        ๒) ปฏิบัติการวางแผนการนิเทศ  
        ๓) ดำเนินการนิเทศ  
        ๔) ประเมินและสรุปผลการนิเทศ  
 ๘.๔ ปฏิบัติงานศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  

           ๘.๕ ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนางานที่รับผิดชอบ  
           ๘.๖ งาน โครงการที่เกี่ยวข้องและงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๙. นายนพคุณ  แงวกุดเรือ  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
   ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ ศึกษาและหัวหน้ากลุ่มสาระ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยมีหน้าที่ประสานงาน ติดตาม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงาน
และบริหารจัดการตามภารกิจของกลุ่มงาน ให้ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ซึ่งมีรายละเอียดภาระงานที่รับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้  

 ๙.๑ ปฏิบัติงานกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
             โดยมีหน้าที่ประสานงาน ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานในกลุ่มงานตามภารกิจของกลุ่มงานให้บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ซึ่งมีรายละเอียดภาระงานที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้  
            ๑) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษา  
                    ๒) วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้สอดคล้อง กับความต้องการ
ของสถานศึกษา  
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๒๔ 
                    ๓) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาที่ดำเนินการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ได้มี โอกาสแลกเปลี่ยน 
ผลการวิเคราะห์ วิจัย นำไปใช้และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
                    ๔) นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ  ศึกษาเพื่อนำผล  
มาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ  
                    ๕) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริมการใช้  สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา  
                    ๖) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
                    ๗) งานส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาใน สถานศึกษา  
                    ๘) งานส่งเสริม ประสานงานการจัดให้มีชมรม/เครือข่ายการเรียนรู้ด้านสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา  
                    ๙) ส่งเสริม วิเคราะห์วิจัยสื่อต้นแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
                   ๑๐) จัดทำเป้าหมายการนิเทศในแต่ละปี 
                  ๑๑) ทำปฏิทินนิเทศ นิเทศและสรุปผลการนิเทศในแต่ละปี  
                   ๑๒) ส่งเสริมการศึกษาวิจัยในชั้นเรียน 
                  ๑๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

 ๙.๒ ปฏิบัติงานในกิจกรรมโครงการพิเศษ  
                   ๑) โรงเรียน DLTV  
                   ๒) โรงเรียน DLIT  
                   ๓) โรงเรียนดีประจำตำบล 
                   ๔) โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
                   ๕) ผู้ช่วยดูแลเว็บไซต์ สื่อ นวัตกรรม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
         ๖) ชมรมครูวิทยาศาสตร์ 
                  ๗) โครงการสะเต็มศึกษา 
         ๘) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประถมศึกษา 

 ๙.๓ ปฏิบัติงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในกลุ่มโรงเรียนพระธาตุปรางค์กู ่
        ๑) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล  
        ๒) ปฏิบัติการวางแผนการนิเทศ  
        ๓) ดำเนินการนิเทศ  
        ๔) ประเมินและสรุปผลการนิเทศ  
 ๙.๔ ปฏิบัติงานศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
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๒๕ 
           ๙.๕ ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนางานที่รับผิดชอบ  
           ๙.๖ งาน โครงการที่เกีย่วข้องและงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๑๐. นางสาวณัฐยาภรณ์  โชติการณ์  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
   ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ ศึกษาและหัวหน้ากลุ่มสาระ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยมีหน้าที่ประสานงาน ติดตาม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงาน
และบริหารจัดการตามภารกิจของกลุ่มงาน ให้ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ซึ่งมีรายละเอียดภาระงานที่รับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้  

 ๑๐.๑ ปฏิบัติงานกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
             โดยมีหน้าที่ประสานงาน ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานในกลุ่มงานตามภารกิจของกลุ่มงานให้บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ซึ่งมีรายละเอียดภาระงานที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้  
            ๑) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษา  
                    ๒) วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้สอดคล้อง กับความต้องการ
ของสถานศึกษา  
                    ๓) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาที่ดำเนินการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ได้มี โอกาสแลกเปลี่ยน 
ผลการวิเคราะห์ วิจัย นำไปใช้และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
                    ๔) นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ  ศึกษาเพื่อนำผล  
มาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ  
                    ๕) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริมการใช้  สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา  
                    ๖) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
                    ๗) งานส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาใน สถานศึกษา  
                    ๘) งานส่งเสริม ประสานงานการจัดให้มีชมรม/เครือข่ายการเรียนรู้ด้านสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา  
                    ๙) ส่งเสริม วิเคราะห์วิจัยสื่อต้นแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
                   ๑๐) จัดทำเป้าหมายการนิเทศในแต่ละปี 
                  ๑๑) ทำปฏิทินนิเทศ นิเทศและสรุปผลการนิเทศในแต่ละปี  
                   ๑๒) ส่งเสริมการศึกษาวิจัยในชั้นเรียน 
                  ๑๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

 ๑๐.๒ ปฏิบัติงานในกิจกรรมโครงการพิเศษ  
                   ๑) โรงเรียน DLTV  
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๒๖ 
                   ๒) โรงเรียน DLIT  
                   ๓) โรงเรียนดีประจำตำบล 
                   ๔) โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
                   ๕) ผู้ช่วยดูแลเว็บไซต์ สื่อ นวัตกรรม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
         ๖) ชมรมครูวิทยาศาสตร์ 
                  ๗) โครงการสะเต็มศึกษา 
         ๘) โครงการเด็กพิเศษเรียนรวม 

 ๑๐.๓ ปฏิบัติงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในกลุ่มโรงเรียนพระธาตุปรางค์กู ่
        ๑) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล  
        ๒) ปฏิบัติการวางแผนการนิเทศ  
        ๓) ดำเนินการนิเทศ  
        ๔) ประเมินและสรุปผลการนิเทศ  
 ๑๐.๔ ปฏิบัติงานศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  

           ๑๐.๕ ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนางานที่รับผิดชอบ  
           ๑๐.๖ งาน โครงการที่เกี่ยวข้องและงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๑๑. นายเสรี  โพธิ์นิล  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
   ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ ศึกษาและหัวหน้ากลุ่มสาระ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยมีหน้าที่ประสานงาน ติดตาม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงาน
และบริหารจัดการตามภารกิจของกลุ่มงาน ให้ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ซึ่งมีรายละเอียดภาระงานที่รับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้  

 ๑๑.๑ ปฏิบัติงานกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
             โดยมีหน้าที่ประสานงาน ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานในกลุ่มงานตามภารกิจของกลุ่มงานให้บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ซึ่งมีรายละเอียดภาระงานที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้  
            ๑) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษา  
                    ๒) วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้สอดคล้อง กับความต้องการ
ของสถานศึกษา  
                    ๓) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาที่ดำเนินการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ได้มี โอกาสแลกเปลี่ยน 
ผลการวิเคราะห์ วิจัย นำไปใช้และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
                    ๔) นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ  ศึกษาเพื่อนำผล  
มาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ  
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๒๗ 
                    ๕) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริมการใช้  สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา  
                    ๖) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
                    ๗) งานส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาใน สถานศึกษา  
                    ๘) งานส่งเสริม ประสานงานการจัดให้มีชมรม/เครือข่ายการเรียนรู้ด้านสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา  
                    ๙) ส่งเสริม วิเคราะห์วิจัยสื่อต้นแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
                   ๑๐) จัดทำเป้าหมายการนิเทศในแต่ละปี 
                  ๑๑) ทำปฏิทินนิเทศ นิเทศและสรุปผลการนิเทศในแต่ละปี  
                   ๑๒) ส่งเสริมการศึกษาวิจัยในชั้นเรียน 
                  ๑๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

 ๑๑.๒ ปฏิบัติงานในกิจกรรมโครงการพิเศษ  
                   ๑) โรงเรียน DLTV  
                   ๒) โรงเรียน DLIT  
                   ๓) โรงเรียนดีประจำตำบล 
                   ๔) โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
                   ๕) ผู้ช่วยดูแลเว็บไซต์ สื่อ นวัตกรรม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
         ๖) ชมรมครูวิทยาศาสตร์ 

๑๑.๓ ปฏิบัติงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในกลุ่มโรงเรียนพระธาตุปรางค์กู ่
        ๑) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล  
        ๒) ปฏิบัติการวางแผนการนิเทศ  
        ๓) ดำเนินการนิเทศ  
        ๔) ประเมินและสรุปผลการนิเทศ  
 ๑๑.๔ ปฏิบัติงานศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  

           ๑๑.๕ ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนางานที่รับผิดชอบ  
           ๑๑.๖ งาน โครงการที่เกี่ยวข้องและงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
          ๑๒. นางเพชรรัตน์  อุดมพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  
             รับผิดชอบงานและปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
 



 
 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ // 

๒๗ 
 ๑๒.๑ ปฏิบัติงานหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  

โดยมีหน้าที่ประสานงานติดตาม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่ม งานและบริหารจัดการตามภารกิจ
ของกลุ่มงานให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ซึ่งมีรายละเอียดภาระงาน ที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้  

        ๑) งานส่งเสริม และพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  
         - งานส่งเสริม ระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  
         - งานพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  
        ๒) งานศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาการนิเทศการบริหารและการจัดการศึกษา  
๑๒.๒ ปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย 
๑๒.๓ ปฏิบัติงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในโรงเรียนที่รับผิดชอบ  
        ๑) รับผิดชอบโรงเรียนในกลุ่มดงเมืองแอม 
        ๒) จัดทำแผนการนิเทศ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม/เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของการนิเทศ  
        ๓) ปฏิบัติการนิเทศ สรุปและรายงานผลการนิเทศในแต่ละปี  
        ๔) จัดทำสรุป รายงานการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และเผยแพร่  
        ๕) ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาทุกงานที่รับผิดชอบ  
        ๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
 

          ๑๓. นางสาวธรรญธร  สมบัติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  
             รับผิดชอบงานและปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

 ๑๓.๑ ปฏิบัติงานหน้าที่กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  โดยมี
หน้าที่ประสานงานติดตาม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่ม งานและบริหารจัดการตามภารกิจของ
กลุ่มงานให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ซึ่งมีรายละเอียดภาระงาน ที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้  

        ๑) งานส่งเสริม และพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  
         - งานส่งเสริม ระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  
         - งานพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  
        ๒) งานศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาการนิเทศการบริหารและการจัดการศึกษา  
๑๓.๒ ปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย 
๑๓.๓ กิจกรรมโครงการพิเศษ 
        ๑) โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
        ๒) โครงการภาษาไทย 
        ๓) โครงการเด็กพิเศษเรียนรวม 
๑๓.๔ ปฏิบัติงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในโรงเรียนที่รับผิดชอบ  



 
 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ // 

๒๘ 
        ๑) รับผิดชอบโรงเรียนในกลุ่มหนองโนห้วยโจด 
        ๒) จัดทำแผนการนิเทศ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม/เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของการนิเทศ  
        ๓) ปฏิบัติการนิเทศ สรุปและรายงานผลการนิเทศในแต่ละป ี 
        ๔) จัดทำสรุป รายงานการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และเผยแพร่  
        ๕) ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาทุกงานที่รับผิดชอบ  
        ๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
 

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
๑๔. นางสาวบุษบา  ม่ิงไธสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
     ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ  การศึกษา มีหน้าที่

ประสานงาน ติดตาม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงานและบริหารจัดการตามภารกิจของกลุ่ม
งาน ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ซึ่งมีรายละเอียดภาระงานที่ รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

 ๑๔.๑ ปฏิบัติงานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  
        ๑) ศึกษาระบบหลักเกณฑ์วิธีการ แนวทางการปฏิบัติตลอดจนกฎเกณฑ์ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
        ๒) ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐาน  การศึกษา แล้วนำมา

วิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติมาตรฐานการศึกษาระดับเขต  พื้นที่การศึกษา และมาตรฐานของ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  

         ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  

         ๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินการตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการ  ของชุมชน/ท้องถิ่น อย่างต่อเนื่อง
และเข้มแข็ง รวมทั้งการกำหนดตัวบ่งชี้เกณฑ์ในการแปลผล การตัดสินการผ่านมาตรฐาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างสถานศึกษา  

        ๕) ร่วมกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขตพื้นที่  การศึกษาและระดับ
สถานศึกษา  

        ๖) นิเทศ ติดตาม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่าง ต่อเนื่อง  
                   ๗) สรุปรายงานผลการด าเนินงาน และจัดทำเอกสารเผยแพร่ผลการด าเนินงาน/ วิธีการปฏิบัติที่ดี  
           ๑๔.๒ ปฏิบัติงานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
                   ๑) วางแผนและจัดทำระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัด  การศึกษาระดับ
สถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
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๒๙ 
                   ๒) นิเทศบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถด าเนินการประเมินผลและตรวจสอบ คุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
                   ๓) ดำเนินการตรวจสอบประเมินคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของ สถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง นิเทศติดตาม ประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง วิเคราะห์ผลการ
ตรวจสอบ การประเมินคุณภาพการศึกษา เพื ่อกำหนด นโยบายในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน      
ของสถานศึกษา  
                   ๔) ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ พัฒนาสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์  อย่างเป็นระบบ  
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
                   ๕) จัดทำ จัดหา เผยแพร่ระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพ นวัตกรรมเพื่อ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  
                   ๖) ประสานงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ส่งเสริมสถานศึกษาให้ พร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก  
                   ๗) สรุปรายงานผลการดำเนินการ จัดทำเอกสาร เผยแพร่ผลการปฏิบัติที ่เป็นเลิศ และนวัตกรรม    
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  
           ๑๔.๓ ปฏิบัติงานวิจัยพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
                   ๑) ศึกษา วิเคราะห์วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของแต่ ละหน่วยงาน 
                   ๒) ส่งเสริม สนับสนุน และ/หรือร่วมกับสถานศึกษาดำเนินการวิจัยมาตรฐานและ การประกันคุณภาพ
การศึกษา  
                   ๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกัน คุณภาพการศึกษามาใช้
ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
                   ๔) รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษา 
                   ๕) นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ  สถานศึกษาและนำผลมา
ใช้ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
           ๑๔.๔ ปฏิบัติงานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก  
                   ๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาท่ีเป็นรายงานประจำป ี 
                   ๒) ให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อขอรับการประเมิน
ภายนอก (ซำ้)ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด  
                   ๓) จัดทำข้อมูลสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ประสานงาน  กับสถานศึกษาเพ่ือ
เตรียมความพร้อมกับการประเมินภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
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๓๐ 
                   ๔) ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในการตรวจสอบ
ข้อมูล ผลการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้ได้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกท่ี ถูกต้องและนำผลการประเมินไปใช้พัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา  
                    ๕) จัด/ส่งเสริมบุคลากรของสถานศึกษาให้ได้รับการอบรม สัมมนา พัฒนา  เกี่ยวกับการเตรียมความ
พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
                    ๖) นิเทศ ติดตาม กำกับ สถานศึกษาในการดำเนินการจัดการศึกษาตาม มาตรฐานการศึกษา         
ให้พร้อมรับและผ่านมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก  
                    ๗) สรุปรายงาน สังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อเผยแพร่และ นำไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

๑๔.๕ กิจกรรมโครงการพิเศษ 
        ๑) โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
        ๒) ปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ 
        ๓) ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาทุกงานที่รับผิดชอบ  
        ๔) รับผิดชอบโรงเรียนในกลุ่มท่าวังพอง 
        ๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

 
 

๑๕. นางสาวปาณิตา  ไชยทองศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
     ปฏิบัติหน้าที ่กล ุ ่มงานส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ  การศึกษา มีหน้าที่

ประสานงาน ติดตาม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงานและบริหารจัดการตามภารกิจของกลุ่ม
งาน ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ซึ่งมีรายละเอียดภาระงานที่ รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

 ๑๕.๑ ปฏิบัติงานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  
        ๑) ศึกษาระบบหลักเกณฑ์วิธีการ แนวทางการปฏิบัติตลอดจนกฎเกณฑ์ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
        ๒) ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐาน  การศึกษา แล้วนำมา

วิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติมาตรฐานการศึกษาระดับเขต  พื้นที่การศึกษา และมาตรฐานของ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  

         ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  

         ๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินการตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการ ของชุมชน/ท้องถิ่น อย่างต่อเนื่อง 
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๓๑ 
และเข้มแข็ง รวมทั้งการกำหนดตัวบ่งชี้ เกณฑ์ในการแปลผล การตัดสินการผ่านมาตรฐาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างสถานศึกษา  

        ๕) ร่วมกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขตพื้นที่  การศึกษาและระดับ
สถานศึกษา  

        ๖) นิเทศ ติดตาม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่าง ต่อเนื่อง  
                   ๗) สรุปรายงานผลการด าเนินงาน และจัดทำเอกสารเผยแพร่ผลการด าเนินงาน/ วิธีการปฏิบัติที่ดี  
           ๑๕.๒ ปฏิบัติงานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
                   ๑) วางแผนและจัดทำระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัด  การศึกษาระดับ
สถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                   ๒) นิเทศบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถด าเนินการประเมินผลและตรวจสอบ คุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
                   ๓) ดำเนินการตรวจสอบประเมินคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของ สถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง นิเทศติดตาม ประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง วิเคราะห์ผลการ
ตรวจสอบ การประเมินคุณภาพการศึกษา เพื ่อกำหนด  นโยบายในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน      
ของสถานศึกษา  
                   ๔) ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ พัฒนาสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์  อย่างเป็นระบบ  
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
                   ๕) จัดทำ จัดหา เผยแพร่ระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพ นวัตกรรมเพื่อ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  
                   ๖) ประสานงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ส่งเสริมสถานศึกษาให้ พร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก  
                   ๗) สรุปรายงานผลการดำเนินการ จัดทำเอกสาร เผยแพร่ผลการปฏิบัติที ่เป็นเลิศ  และนวัตกรรม    
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  
           ๑๕.๓ ปฏิบัติงานวิจัยพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
                   ๑) ศึกษา วิเคราะห์วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของแต่ ละหน่วยงาน 
                   ๒) ส่งเสริม สนับสนุน และ/หรือร่วมกับสถานศึกษาดำเนินการวิจัยมาตรฐานและ การประกันคุณภาพ
การศึกษา  
                   ๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกัน คุณภาพการศึกษามาใช้
ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
                   ๔) รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษา 
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                   ๕) นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ  สถานศึกษาและนำผลมา
ใช้ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
           ๑๕.๔ ปฏิบัติงานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก  
                   ๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาท่ีเป็นรายงานประจำปี  
                   ๒) ให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อขอรับการประเมิน
ภายนอก (ซ้ำ)ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด  
                   ๓) จัดทำข้อมูลสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ประสานงาน  กับสถานศึกษาเพ่ือ
เตรียมความพร้อมกับการประเมินภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
                   ๔) ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในการตรวจสอบ
ข้อมูล ผลการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้ได้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกท่ี ถูกต้องและนำผลการประเมินไปใช้พัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา  
                    ๕) จัด/ส่งเสริมบุคลากรของสถานศึกษาให้ได้รับการอบรม สัมมนา พัฒนา  เกี่ยวกับการเตรียมความ
พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
                    ๖) นิเทศ ติดตาม กำกับ สถานศึกษาในการดำเนินการจัดการศึกษาตาม  มาตรฐานการศึกษา         
ให้พร้อมรับและผ่านมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก  
                    ๗) สรุปรายงาน สังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อเผยแพร่และ  นำไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

๑๕.๕ กิจกรรมโครงการพิเศษ 
        ๑) โครงการโรงเรียนขนาดเล็ก 
        ๒) ปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ 
        ๓) ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาทุกงานที่รับผิดชอบ  
        ๔) รับผิดชอบโรงเรียนในกลุ่มม่วงหวานกุดน้ำใส 
        ๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและ  นิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา  

๑๖.นางลัมพร  ดาราษฎร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและ  นิเทศ

การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและงานธุรการ มีขอข่ายและขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 
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  ๑๖.๑ การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ  
        ๑) กำหนดขอบข่ายของข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหาร  งบประมาณและบริหารทั่วไป

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยศึกษาจากนโยบาย แผนพัฒนา การศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี รายงานผล
การปฏิบัติงาน จากกลุ่มต่างๆในสำนักงานเขตพ้ืนที ่การศึกษา  

        ๒) รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดทำระบบข้อมูล สารสนเทศ  
        ๓) ตรวจสอบข้อมูลและสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน  
        ๔) รายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ที ่เป็นข้อมูลและสารสนเทศต่อคณะ  กรรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ถึงจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและ ข้อเสนอแนะ 
        ๕) เผยแพร่ข้อมูลเป็นเอกสารและทางเว็บไซด์ในระบบเครือข่ายและ สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา     
 ๑๖.๒ การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา  
        ๑) วิเคราะห์ผลการบริหารและการจัดการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ด้านวิชาการ 

บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป ให้เห็นจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ  
        ๒) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ในแผนพัฒนาคุณภาพการ  ติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา   
        ๓) นำแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศ  การศึกษา มากำหนด 

วิธีการ เครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
๑๖.๓ จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  ของเขตพื้นที่การศึกษา 

(ก.ต.ป.น.)  
        ๑) นำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพ เครื่องมือ วิธีการการติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและการนิเทศ

การศึกษา ต่อคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การศึกษา  
        ๒) แจ้งแผนพัฒนาคุณภาพการ เครื ่องมือ วิธีการติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและการนิเทศ

การศึกษาให้กลุ่มต่างๆน าไปสู่การดำเนินการตามแผน  
        ๓) ประสานงานกับคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การศึกษา เพ่ือดำเนินการ

ตามแผนและแก้ไขการดำเนินงานระหว่างการปฏิบัติ  
        ๔) รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อคณะกรรมการ 
 ๑๖.๔ ปฏิบัติงานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการบริหารงาน และจัดการศึกษาของ  สำนักงานเขตพื ้นที่

การศึกษา  
        ๑) นิเทศโรงเรียนในสังกัด  
        ๒) นิเทศโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
        ๓) ดำเนินงานนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
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๓๔ 
        ๔) นิเทศโรงเรียนให้ดำเนินการตามนโยบายต่าง ๆ  
       ๕) ปฏิบัติงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาในโรงเรียนที่รับผิดชอบกลุ่มบัวเงินพังทุย 
       ๖) จัดทำเป้าหมายการนิเทศในแต่ละปี สำรวจ ทบทวนความก้าวหน้า ผลสัมฤทธิ์ด้าน ต่าง ๆ  
       ๗) จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล จัดทำปฏิทิน นิเทศ  
       ๘) ดำเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ร่วมกับเครือข่ายนิเทศ  
       ๙) จัดทำสรุป รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และเผยแพร่  
๑๖.๕ กิจกรรมโครงการพิเศษ 
        ๑) โครงการประชุมคณะกรรมการ (ก.ต.ป.น.) 
        ๒) ปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ 
        ๓) ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาทุกงานที่รับผิดชอบ  
        ๔) รับผิดชอบโรงเรียนในกลุ่มบัวเงินพังทุย 
        ๕) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
 

๑๗.นางสาวปิยาภรณ์  นามไพร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
  ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและ  นิเทศการศึกษา

ของเขตพ้ืนที่การศึกษาและงานธุรการ มีขอข่ายและขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 
  ๑๗.๑ การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ  
        ๑) กำหนดขอบข่ายของข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหาร งบประมาณและบริหารทั่วไป

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยศึกษาจากนโยบาย แผนพัฒนา การศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี รายงานผล
การปฏิบัติงาน จากกลุ่มต่างๆในสำนักงานเขตพ้ืนที ่การศึกษา  

        ๒) รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดทำระบบข้อมูล สารสนเทศ  
        ๓) ตรวจสอบข้อมูลและสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน  
        ๔) รายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ที ่เป็นข้อมูลและสารสนเทศต่อคณะ  กรรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ถึงจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและ ข้อเสนอแนะ 
        ๕) เผยแพร่ข้อมูลเป็นเอกสารและทางเว็บไซด์ในระบบเครือข่ายและ สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา     
 ๑๗.๒ การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา  
        ๑) วิเคราะห์ผลการบริหารและการจัดการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่  การศึกษา ด้านวิชาการ 

บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป ให้เห็นจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ  
        ๒) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ในแผนพัฒนาคุณภาพการ  ติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา   
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๓๕ 
        ๓) นำแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศ  การศึกษา มากำหนด 

วิธีการ เครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
๑๗.๓ จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  ของเขตพื้นที่การศึกษา 

(ก.ต.ป.น.)  
        ๑) นำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพ เครื่องมือ วิธีการการติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและการนิเทศ

การศึกษา ต่อคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การศึกษา  
        ๒) แจ้งแผนพัฒนาคุณภาพการ เครื ่องมือ วิธีการติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและการนิเทศ

การศึกษาให้กลุ่มต่างๆน าไปสู่การดำเนินการตามแผน  
        ๓) ประสานงานกับคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การศึกษา เพ่ือดำเนินการ

ตามแผนและแก้ไขการดำเนินงานระหว่างการปฏิบัติ  
        ๔) รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อคณะกรรมการ 
 ๑๗.๔ ปฏิบัติงานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการบริหารงาน และจัดการศึกษาของ  สำนักงานเขตพื ้นที่

การศึกษา  
        ๑) นิเทศโรงเรียนในสังกัด  
        ๒) นิเทศโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
        ๓) ดำเนินงานนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสาระการเรียนภาษาอังกฤษ  
       ๔) นิเทศโรงเรียนให้ดำเนินการตามนโยบายต่าง ๆ  
       ๕) ปฏิบัติงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาในโรงเรียนที่รับผิดชอบกลุ่มบัวเงินพังทุย 
       ๖) จัดทำเป้าหมายการนิเทศในแต่ละปี สำรวจ ทบทวนความก้าวหน้า ผลสัมฤทธิ์ด้าน ต่าง ๆ  
       ๗) จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล จัดทำปฏิทิน นิเทศ  
       ๘) ดำเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ร่วมกับเครือข่ายนิเทศ  
       ๙) จัดทำสรุป รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และเผยแพร่  
๑๗.๕ กิจกรรมโครงการพิเศษ 
        ๑) โครงการประชุมคณะกรรมการ (ก.ต.ป.น.) 
        ๒) ปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนภาษาอังกฤษ 
        ๓) ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาทุกงานที่รับผิดชอบ  
        ๔) รับผิดชอบโรงเรียนในกลุ่มน้ำพองสะอาด 
        ๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
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ตอนที่ ๓ 
การดำเนินงานเพื่อพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นกลุ่มงานดำเนินการ
เกี่ยวกับ การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา  
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา การพัฒนาสื ่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี  งานเลขานุการ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา และร่วมสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง โดยมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติ ดังนี้  

 

กรอบแนวคิดการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔  
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 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ (5Qs Model (5 Qualities model) ดังนี้  
 
 

๑.คุณภาพของผู้เรียน (Q of Students)    

๒.คุณภาพของครู (Q of Teachers)    

๓.คุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษา (Q of Diectors)    

๔.คุณภาพของโรงเรียน (Q of School)    

๕.คุณภาพของสำนักงาน (Q of Organization)    

๓๗ 
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แนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ จัดการเรียนรู้โดยผ่านชมรมครู ๕ ชมรม ดังนี้ 

ชมรมครูปฐมวัย ชมรมครูภาษาไทย ชมรมครูคณิตศาสตร์ ชมรมครูภาษาอังกฤษและชมรมครูคณิตศาสตร์ ดังนี้ 
 

ชมรมครูศึกษาปฐมวัย  
การดำเนินงานตามนโยบาย มาตรการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษามีรายละเอียด ดังนี ้ 
   ๑. ครูจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เต็มตามศักยภาพทุกด้าน  

๑.๑ ครูจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
                     ๑.๒ จัดกิจกรรมตามแนวคิดทางการศึกษาปฐมวัยตามบริบทและศักยภาพ แต่ละโรงเรียน เช่น     
การจัดการเรียนรู้ Active Learning การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด High/Scope การจัดการเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี 
(Montessori Method) การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning: BBL) กิจกรรมเล่นตามรอย
เบื้องพระยุคลบาท และกิจกรรมการเรียนรู้ ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  
                     ๑.๓ จัดประสบการณ์ทางภาษาให้กับเด็กปฐมวัย ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ 
โดยนาแนวคิดด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ไปใช้ในการจัดประสบการณ์ ด้านภาษาให้กับเด็กปฐมวัย (ด้านการอ่าน
ออก เขียนได ้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ)  

๒. ครูใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ในการแก้ปัญหาการจัดประสบการณ์
สำหรับเด็กปฐมวัย  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
การดำเนินงานตามนโยบาย มาตรการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษามีรายละเอียด ดังนี ้ 
   ๑. จัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยกิจกรรมการสอนทักษะที่สัมพันธ์กัน ทั้งด้าน การฟัง ดู พูด อ่าน และเขียน 

โดยการบูรณาการ เชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักเรียนฝึกทักษะต่าง ๆ อย่างหลากหลาย  
   ๒. จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ ด้วยวิธีการแจกลูกสะกดคำ (ซึ่งมีวิธีสอนหลายรูปแบบครูอาจ

ยึดวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือผสมผสานหลายวิธี จนสามารถทาให้นักเรียนอ่านออก เขียนได)้  
   สอนแจกลูก โดยการเทียบเสียง สอนให้จำและออกเสียงคำ แล้วนำรูปคำ ที่เปรียบเสมือนแม่ มากระจาย

หรือแจกลูก โดยเปลี่ยนสระ พยัญชนะต้น หรือเปลี่ยนพยัญชนะท้าย (ตัวสะกด)  
   สอนสะกดคา โดยการนาพยัญชนะต้น สระ วรรณยุกต์ และตัวสะกด มาประสมเป็นคำอ่าน เพื่อเป็น

เครื่องมือในการอ่านคำใหม่ ซึ่งต้องให้นักเรียนสังเกตรูปคำ พร้อมกับการอ่าน การเขียน เมื่อสะกดคำจนจำคำอ่านได้
แล้ว ก็สามารถอ่านเป็นคำได ้ 
 

๓๘ 
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   ๓. เร่งรัดการอ่านคล่อง เขียนคล่อง อ่านรู้เรื่อง (อ่านเข้าใจ) และสื่อสารได้ โดยวิธีการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการอ่าน การเขียนของนักเรียน ให้ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว และมีความเข้าใจในเรื่องที่อ่าน สามารถอธิบายถ่ายทอด
เรื่องราว ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ (ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด ในแต่ละระดับชั้น)  

   ๔. ฝึกนักเรียนท่องจากฎเกณฑ์ หลักภาษาที่ต้องรู้ เช่น เสียงและอักษรไทย (สระ พยัญชนะ และวรรณยุกต์) 
การผันวรรณยุกต ์ไตรยางค์ (อักษรสามหมู)่ รวมถึงกฎเกณฑ์ทางภาษาอ่ืน ๆ ที่จำเป็น  
                 ๔.๑ ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้  เรื่องรูปและเสียงอักษรไทย ได้แก่ สระ พยัญชนะวรรณยุกต์ 
การอ่าน การผันวรรณยุกต์ ไตรยางค ์หรืออักษรสามหมู ่(อักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ำ)  
                 ๔.๒ จัดการเรียนรู้เรื ่องการอ่าน และเขียนคำภาษาไทย การใช้และกฎเกณฑ์ทางภาษาอื่น ๆ เช่น        
คำควบกล้า อักษรนา คาท่ีมีตัวการันต์ คาท่ีมีตัว ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ และอ่ืน ๆ เป็นต้น  

   ๕. ฝึกเขียนตามคำบอก จากคำพื้นฐาน คำในบทเรียน และคำที่นักเรียนควรรู้ ในชีวิตประจำวัน ในแต่ละ
ระดับชั้น ทุกวัน  
                ๕.๑ ฝึกเขียนตามคำบอก จากบัญชีคำพื ้นฐานของสานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
ระดับชั้น ป.๑-๖ ทุกระดับชั้น ทุกวัน โดยชั้นประถมศึกษาปีที ่๑-๓ วันละ ๑๐-๑๕ คำ ชั้นประถมศึกษาปีที ่๔-๖ วันละ 
๑๕-๒๐ คำ 
                ๕.๒ ฝึกเขียนคำในบทเรียน คำที่นักเรียนควรรู้ ในชีวิตประจำวัน เพ่ิมเติม ทุกระดับชั้น วันละ ๕-๑๐ คำ  

   ๖. ฝึกให้นักเรียนท่องอาขยานภาษาไทย ทั้งบทหลัก บทเลือก และบทเพ่ิมเติม ทุกระดับชั้น  
                ๖.๑ ให้นักเรียนฝึกท่องอาขยานภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดย
พิจารณาจากบทหลัก บทเลือก ที่กำหนดให้ตามความเหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียน  
                ๖.๒ ให้นักเรียนท่องบทอาขยานเพิ่มเติม โดยคัดเลือกวรรณกรรม บทกวี คำประพันธ์ ที่มีผู้แต่งไว้ ให้
นักเรียนท่องเพ่ิมเติมได ้ 

   ๗. ฝึกทักษะการคัดลายมือ การเขียนเลขไทย และแก้ไขปัญหาลายมือนักเรียน ทุกระดับชั้น โดยฝึกเขียนตัว
อักษรไทย ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ อย่างประณีต สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ และอ่านเข้าใจง่าย ดังนี้  

      ๗.๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ฝึกคัดลายมือ และเลขไทย ด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด ตามรูปแบบของ
กระทรวงศึกษาธิการ  
                ๗.๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ฝึกคัดลายมือ และเลขไทย ด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด และครึ่งบรรทัด 
ด้วยรูปแบบของกระทรวงศึกษาธิการ และรูปแบบอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม   
 

๓๙ 
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                  ๗.๓ ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ เน้นย้าเรื ่องการเขียนลายมือที ่สวยงาม ถูกต้อง ตามหลักการเขียน    
ทั้งตัวเต็มบรรทัด ครึ่งบรรทัด และตัวหวัดแกมบรรจง  

   ๘. ฝึกทักษะการเขียนและเขียนเชิงสร้างสรรค์ ในรูปแบบต่างๆ เช่น เขียนจดบันทึก เขียนเรื่องจากภาพ 
เขียนเรียงความ ย่อความ คำคล้องจอง เป็นต้น ทุกระดับชั้น โดยสอดแทรกทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์     
ในงานเขียนทุกชนิด  

   ๙. จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ทุกระดับชั้น โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรัก
การอ่าน การศึกษาค้นคว้าที่หลากหลาย ทั้งกิจกรรมตามหลักสูตร และกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น ยอดนักอ่าน      
หนูน้อยนักอ่าน Read Thailand (อ่านเถิดเด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน) เป็นต้น  
     ๑๐. ครูใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ในการแก้ปัญหา การเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
การดำเนินงานตามนโยบาย มาตรการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษามีรายละเอียด ดังนี้  
   ๑. นักเรียนทุกคนท่องสูตรคูณ มาตราชั่ง ตวง วัด สูตรเรขาคณิต ตามความเหมาะสมกับทุกระดับชั้น     

ทุกวัน เช่น ช่วงเช้าก่อนชั่วโมงเรียน หลังเลิกเรียน หรือตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน โดยให้มีครูติดตามและ
ทดสอบการท่องสูตรคูณอย่างต่อเนื่อง  

   ๒. ฝึกทักษะคิดเลขเร็ว ทุกระดับชั้น โดยใช้แบบฝึกคิดเลขเร็วของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ หรือแบบฝึกที่ครูจัดทาขึ้นเอง และใช้เทคนิคกระบวนการของ
การคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) เพิ่มเติม โดยครูแนะนำการคิดแบบใหม่ อย่างหลากหลายวิธี แต่ได้ผลลัพธ์
เท่ากันให้กับนักเรียน  

   ๓. นักเรียนฝึกทักษะวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหา และสามารถตั้งโจทย์ปัญหา เขียนประโยคสัญลักษณ์ 
พร้อมทั้งหาคำตอบได้ถูกต้องตามขั้นตอน และรวดเร็ว  

   ๔. จัดแหล่งเรียนรู้ เพื่อศึกษา ค้นคว้า และฝึกสมองจากการฝึกเล่นเกม ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ เช่น   
จัดมุมคณิตศาสตร์ หรือห้องเรียนคณิตศาสตร์ โดยมีสื่อท่ีส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์  

   ๕. ครูใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ในการแก้ปัญหาการเรียน การเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

๔๐ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
การดำเนินงานตามนโยบาย มาตรการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษามีรายละเอียด ดังนี้  
   ๑. นักเรียนจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์และมีการนาเสนอผลงาน ทุกระดับชั้น  

                 ๑.๑ นักเรียนระดับชั้น ป.๑-ป.๓ จัดทำโครงงาน ไม่น้อยกว่า ๑ โครงงานต่อปีการศึกษา  
                 ๑.๒ นักเรียนระดับชั้น ป.๔-ม.๓ จัดทำโครงงาน ไม่น้อยกว่า ๑ โครงงาน ต่อภาคเรียน  

   ๒. ครูต้องจัดประสบการณ์การทดลองและฝึกปฏิบัติจริง ทั้งในและนอกห้องปฏิบัติการให้กับนักเรียน     
ทุกระดับชั้น  

   ๓. ครูฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน ทั้ง ๑๓ ทักษะ ทุกระดับชั้น ดังนี้  
   ๔. ครูปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยสร้างบรรยากาศ เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 

เช่น เชื่อมโยงเนื้อหาสาระให้นักเรียนสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับวิชาอ่ืน และในชีวิตประจำวันได ้ 
   ๕. ครูใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ในการแก้ปัญหา การเรียนการสอน

กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
การดำเนินงานตามนโยบาย มาตรการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษามีรายละเอียด ดังนี้  
   ๑. จ ัดทำคู ่ม ือการจัดกิจกรรมตามตัวชี ้ว ัด  บทสนทนาภาษาอังกฤษ ตั ้งแต่ระดับ ปฐมวัย จนถึง               

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
   ๒. การจัดทำคลังคาศัพท์ (Word Bank) บัตรคำศัพท์ แต่ละระดับชั ้น สำหรับครู นักเรียน บุคลากร        

ในโรงเรียน พกติดตัว และทดสอบนักเรียน ตามระดับชั้น  
   ๓. จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร Phonics ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  

    ๔. จัดสภาพแวดล้อมให้เอื ้อต่อการเรียนรู ้ภาษาอังกฤษ เพิ ่มคาศัพท์ติดตามสถานที่ต่าง ๆ ห้องสุขา 
(Toilet), English Zone แจกคู่มือคำศัพท ์การจัดบรรยากาศในสถานศึกษา และการใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน 

   ๕. จัดประกวดแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษในระดับต่าง ๆ ทั้งระดับกลุ่มโรงเรียน, ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
และระดับชาติ  

   ๖. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ MEP (Mini English Program) และ EBE (English Bilingual 
Education)  

   ๗. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมเชิงพื้นที่ เช่น ศูนย์ PEER (Primary English Education Resource) ครูชาวต่างชาติ และ
เพ่ือนช่วยเพื่อน เป็นต้น  

   ๘. ครูใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ในการแก้ปัญหา การเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
 

๔๑ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
การดำเนินงานตามนโยบาย มาตรการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษามีรายละเอียด ดังนี้  
   ๑. โรงเรียนจัดกิจกรรมยิ้มไหว้ ทักทายกัน และฝึกมารยาทไทย เช่น  
       ๑.๑ กิจกรรมน้องไหว้พ่ี ในช่วงเช้าก่อนเข้าแถว โรงเรียนอาจจัดรุ่นพ่ี มาต้อนรับนักเรียนที่หน้าประตู

ทางเข้า โดยให้รุ่นน้องไหว้รุ่นพี่ หรือจะจัดพร้อมกัน ตอนกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวัน  
                  ๑.๒ กิจกรรมรณรงค์ ยิ้มไหว้ภายในห้องเรียน และนอกบริเวณโรงเรียน  

   ๒. โรงเรียนจัดกิจกรรมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ และครูต้องอธิบายให้นักเรียนเข้าใจความหมาย         
โดยสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  

   ๓. โรงเรียนดำเนินการประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล ตามหลักค่านิยม ๑๒ ประการ ทุกระดับชั้น 
อย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง  

   ๔. โรงเรียนจัดกิจกรรมปลูกฝังความรักชาติด้วยการร้องเพลงปลุกใจ  วันละ ๑ เพลงทุกวัน โดยอาจจัด
กิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า หรือตอนเลิกเรียนตามความเหมาะสม เช่น เพลงราชาเป็นสง่าแห่งแคว้น สดุดีมหาราชา 
ต้นตระกูลไทย สยามมานุสสติ รักเมืองไทย อนุสรณ์ดอนเจดีย์ เป็นต้น  
    ๕. โรงเรียนจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ และนั่งสมาธิ ภายหลังเคารพธงชาติก่อนเข้าเรียนทุกวัน และตอน
เลิกเรียนในวันสุดท้ายของสัปดาห์ โดยใช้แบบสวดมนต์ตามแบบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการสวดมนต์ไหว้พระของ
นักเรียน พ.ศ. ๒๕๐๓ ให้ครูทุกคนเข้าร่วมสวดมนต์ไหว้พระโดยพร้อมเพรียงกันภายหลังสวดมนต์แล้ว  ให้ผู้บริหาร
โรงเรียนเป็นผู้ให้โอวาทแก่นักเรียน เสร็จแล้วร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
    ๖. โรงเรียนจัดกิจกรรมทาบุญในวันสำคัญทางศาสนา เช่น ทาบุญวันพระ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา   
วันอาสาฬหบูชา วันวิสาขบูชา วันไหว้ครู เป็นต้น  

   ๗. โรงเรียนจัดกิจกรรมจิตอาสา อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ดังนี้  
                 ๗.๑ จัดกิจกรรมบูรณาการใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมชุมนุม สามารถจัดกิจกรรมทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน  
                 ๗.๒ จัดกิจกรรมลักษณะโครงการ โครงงาน เป็นกิจกรรมที่นักเรียนนาเสนอการจัดกิจกรรมต่อครู         
ที่ปรึกษา สามารถจัดกิจกรรมทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน  
                 ๗.๓ จัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรอื่นในลักษณะเพื่อสังคม และสาธารณะประโยชน์ สามารถจัดกิจกรรม 
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนได้  

   ๘. โรงเรียนจัดมุมอาเซียนศึกษา โดยรวบรวมสื่อต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับอาเซียนมาไว้ที่ "มุมอาเซียน" เพ่ือให้
นักเรียนศึกษาข้อมูลแต่ละประเทศสมาชิก อาทิ วิถีชีวิต ประเพณีความเป็นอยู่ ภาษา การเมือง การปกครอง อาหาร 
และแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น  

๔๒ 



 
 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ // 

   ๙. โรงเรียนจัดกิจกรรมฝึกระเบียบวินัยอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างกิจกรรม เช่น วินัยในการแต่งกาย การตรง
ต่อเวลา วินัยในหน้าที่ วินัยในตนเอง วินัยในการเข้าแถว วินัยในการรับประทานอาหาร วินัยในการออม วินัยในการ
รับผิดชอบ เป็นต้น  

   ๑๐. โรงเรียนจัดกิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติด เช่น  
                  ๑๐.๑ โรงเรียนจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาว  
                  ๑๐.๒ โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต  
    ๑๑. โรงเรียนจัดกิจกรรมปลูกฝังประชาธิปไตยให้นักเรียนทุกระดับชั้น  เช่น ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม   
การอยู่ร่วมกันในสังคม จัดกิจกรรมสภานักเรียน เป็นต้น 
    ๑๒. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น  
การรู้รักสามัคคี, ความซื่อสัตย์สุจริต, การพึ่งตนเอง, การคิดแบบองค์รวม, การประหยัดเรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุด 
เป็นต้น โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี รวมทั้งบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ตามความเหมาะสม  

   ๑๓. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน เช่น จัดกิจกรรมธนาคารขยะ กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น  

   ๑๔. โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม ให้เกิดกับนักเรียน ๕ ด้าน คือ ความพอเพียง ความกตัญญู 
ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ ความมีคุณธรรมจริยธรรม  

   ๑๕. ครูใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ในการแก้ไขปัญหา การเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา  
การดำเนินงานตามนโยบาย มาตรการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษามีรายละเอียด ดังนี้  
   ๑. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับสุขบัญญัติ ๑๐ ประการทุกระดับชั้น โดยตอบสนองเกณฑ์

น้าหนักและส่วนสูงของนักเรียน  
   ๒. จัดกิจกรรมกายบริหารหน้าเสาธงตอนเช้าหรือก่อนเลิกเรียนทุกวัน วันละ ๑๐-๒๐ นาที และฝึกให้

นักเรียนได้เล่นกีฬาทุกคน อย่างน้อยคนละ ๒ ชนิด (ประเภทเดี่ยว ๑ ชนิด ประเภททีม ๑ ชนิด)  
   ๓. จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อสร้างจิตสานึกด้านวินัย ซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ เช่น โรง

อาหาร จุดบริการน้าดื่ม ห้องน้าสวนหย่อม เป็นต้น  
   ๔. ครูใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ในการแก้ไขปัญหา การเรียนการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ๖๓  
 

๔๓ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
การดำเนินงานตามนโยบาย มาตรการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษามีรายละเอียด ดังนี้  
   ๑. การดาเนินงานด้านทัศนศิลป์  

                ๑.๑ จัดกิจกรรมชุมนุมหรือกลุ่มสนใจด้านทัศนศิลป์ในโรงเรียน และมีการดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  
                ๑.๒ จัดเวทีให้มีการแสดงผลงานของนักเรียน ด้านทัศนศิลป์ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง  
                ๑.๓ สนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ สู่เวท ีการแข่งขันระดับต่างๆ  

   ๒. การดาเนินงานด้านดนตรี  
                ๒.๑ จัดกิจกรรมชุมนุมหรือกลุ่มสนใจ ด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล ในโรงเรียนและมีการดาเนินการอย่าง
เป็นรูปธรรม  
                ๒.๒ จัดเวทีให้มีการแสดงความสามารถของนักเรียนด้านดนตรี ในโอกาสต่าง ๆ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  
                ๒.๓ สนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี สู่เวทีการแข่งขันระดับต่าง ๆ  

   ๓. การดาเนินงานด้านนาฏศิลป์  
                ๓.๑ จัดกิจกรรมชุมนุมหรือกลุ่มสนใจ ด้านนาฏศิลป์ในโรงเรียนและมีการดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  
                ๓.๒ จัดเวทีให้มีการแสดงผลงานของนักเรียน ด้านนาฏศิลป์อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  
                ๓.๓ สนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ สู่เวทีการแข่งขันระดับต่างๆ  

   ๔. ครูใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ในการแก้ไขปัญหา การเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
การดำเนินงานตามนโยบาย มาตรการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษามีรายละเอียด ดังนี้  
   ๑. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ ที่นักเรียนสนใจทุกระดับชั้น โดยเน้นที่การฝึกปฏิบัติจริงใน

เรื่องของงานบ้าน งานเกษตร งานคหกรรม และงานช่าง  
   ๒. โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนทาโครงงานอาชีพ โครงงานการออกแบบ และเทคโนโลยีตามกิจกรรม

ส่งเสริมทักษะอาชีพ ที่นักเรียนสนใจ อย่างน้อย ๑ โครงงานต่อปีการศึกษา  
   ๓. โรงเรียนมีสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์แท็บ

เล็ต หรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนไอซีที ห้องเรียนอัจฉริยะ ไว้ให้นักเรียนได้ใช้
ศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูลและศึกษาหาความรู้ในแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายด้วยตนเองรวมทั้งมีการใช้สื่อจากระบบ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television: DLTV) และการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Distance Learninginformation technology: DLIT)   

   ๔. ครูใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ในการแก้ปัญหา การจัดการเรียนการ
สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  

 

๔๔ 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
การดำเนินงานตามนโยบาย มาตรการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษามีรายละเอียด ดังนี้  
   ๑. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพสะท้อนภูมิปัญญาไทย เช่น งานจักสาน งานทอผ้า งานประดิษฐ์

จากสิ่งของเหลือใช้ ศิลปะพ้ืนบ้าน เป็นต้น  
   ๒. โรงเรียนจัดกิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียน อย่างน้อยคนละ 1 ชุมนุม เช่น ชุมนุมดนตรีไทย ชุมนุมศิลปะ 

ชุมนุมกีฬา เป็นต้น  
   ๓. โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ทุกสัปดาห์  
   ๔. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เช่น ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการตัดสินใจ 

ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการสื่อสาร ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะการตระหนักในตนเอง ทักษะ
ความเห็นอกเห็นใจ ทักษะการจัดการกับอารมณ์ ทักษะการจัดการกับความเครียด เป็นต้น  
              ๕. โรงเรียนใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ในการแก้ปัญหา การเรียนการ
สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๔๕ 


