
 
 
 
 

 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ 
 

 

กลุ่มงานนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา 
กลุ่มนิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 

นางสุทธาสินี  เปาอินทร์  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าน า 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
หมวด  5  มาตรา  39  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553  มาตรา  8  มาตรา  34  วรรคสอง ได้ก าหนดให้มีการแบ่ง
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการก าหนดให้มีส านักงานเขตพ้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 183 เขต และส านักงาน
เขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต และได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดยแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  ออกเป็น 8 กลุ่ม และออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่ง
ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา  ออกเป็น 7 กลุ่ม 
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานขึ้น 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนา
ระบบการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน   
 ส าหรับ คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล เรื่องกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวนงานและคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ 
ผู้รับผิดชอบในกลุ่มงานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ซึ่งเป็นกลุ่มงานหนึ่งในกลุ่ม
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
มีบทบาท อ านาจ หน้าที่ส าคัญ ซึ่งเกี่ยวกับกลุ่มงานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้เกิดเป็นภาระงาน  
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และผู้ จัดท า ขอขอบพระคุณท่าน
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ท่านรองผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไว้  ณ  โอกาสนี้  
 
 
        (นางสุทธาสินี  เปาอินทร์)  
                                 ศึกษานิเทศก์  
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ตารางวิเคราะห์บทบาท  อ านาจ  หน้าที่   
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

1. 



ตารางวิเคราะห์บทบาท  อ านาจ  หน้าที่  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 

บทบาท/อ านาจ/หน้าที่ 
ตามประกาศ ศธ. 

งาน / เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
บุคคล / หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
นิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

 

1. งานส่งเสริม และพัฒนา
ระบบการนิเทศและการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
 
    1.1. งานส่งเสริม ระบบการ
นิเทศและการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ 
    1.2.  งานพัฒนาระบบการ
นิเทศและการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ 
 

1. รวบรวมจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการนิเทศและ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
2. ศึกษาสภาพความต้องการของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
3. จัดท าแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
4. ด าเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและโครงการเป็นฐาน 
      4.1  การนิเทศโดยโรงเรียนเป็นฐาน ส่งเสริมการนิเทศภายใน  ส่งเสริม
เครือข่ายนิเทศ ครูแกนน า ครูภูมิปัญญา  ส่งเสริมการนิเทศภายนอก การนิเทศ
อย่างมีส่วนร่วม  การระดมพลังนิเทศจากทุกฝ่าย 
      4.2  นิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน โรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนดีประจ าต าบล 
Education Hub World Class โรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนขนาดเล็ก  โรงเรียน
อัจฉริยะภาพ  โรงเรียนสองภาษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ 
5. จัดท าสรุปรายงานผลและเผยแพร่เทคนิคการนิเทศและการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ประสบผลส าเร็จ 
 
 

1. ผู้บริหารระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
2. ศึกษานิเทศก์/กลุ่ม
นิเทศฯ 
3. ผู้บริหารสถานศึกษา 
4. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
5. ครูแกนน า/ครูต้นแบบ/ 
ครูภูมิปัญญา 
 6.  คณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง เช่น             
ก.ต.ป.น. ฯลฯ 

 

 

2. 



ตารางวิเคราะห์บทบาท  อ านาจ  หน้าที่  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 

บทบาท/อ านาจ/หน้าที่ 
ตามประกาศ ศธ. 

งาน / เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
บุคคล / หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
นิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา (ต่อ) 

 

2. งานส่งเสริมสนับสนุน
เครือข่ายการนิเทศของเขต
พ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ชุมชน 
2.1 งานส่งเสริมสนับสนุน
เครือข่ายการนิเทศของเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
2.2 งานส่งเสริมสนับสนุน
เครือข่ายการนิเทศของ
สถานศึกษา 

2.3 งานส่งเสริมสนับสนุน
เครือข่ายการนิเทศของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.  ประสานการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
2. จัดท าแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 
3.  ด าเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศใน
รูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย 
     3.1  พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หรือสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
     3.2  จัดเวทีวิชาการ เผยแพร่นวัตกรรมองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
และการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
     3.3  จัดตั้งเครือข่าย สถานศึกษา เครือข่ายชุมชนเพ่ือการเรียนรู้ 
     3.4  จัดตั้งเครือข่ายบุคคล ครูแกนน า ครูต้นแบบ ชมรมครู  ชมรมผู้บริหาร  
ชมรมบุคลากรทางการศึกษา 
 4.  จัดท าสรุปรายงานและเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบ  
เครือข่ายนิเทศ  และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ 
 
 

1. ผู้บริหารระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
2. ศึกษานิเทศก์/กลุ่ม
นิเทศฯ 
3. ผู้บริหารสถานศึกษา 
4. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
5. ครูแกนน า/ครูต้นแบบ/ 
ครูภูมิปัญญา 
 6.  คณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง เช่นก.ต.ป.น. 
ฯลฯ 

 

3. 



ตารางวิเคราะห์บทบาท  อ านาจ  หน้าที่  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 

บทบาท/อ านาจ/หน้าที่ 
ตามประกาศ ศธ. 

งาน / เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
บุคคล / หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
นิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา (ต่อ) 

 

3. งานนิเทศติดตามตรวจสอบ
และประเมินผล   การบริหาร
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
สถานศึกษา 
    3.1 นิเทศ ติดตาม  การ
บริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ของสถานศึกษา 
    3.2. ตรวจสอบและ
ประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษา 
 

1.  จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศติดตามการบริหารจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
2.  ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าเกณฑ์ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ ในการนิเทศการบริหาร
จัดการศึกษา 
3.  ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
4.  สรุปรายงานผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลและเผยแพร่             
ผลการด าเนินการ 
 

1. ผู้บริหารระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
2. ศึกษานิเทศก์/กลุ่ม
นิเทศฯ 
3. ผู้บริหารสถานศึกษา 
4. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
5. ครูแกนน า/ครูต้นแบบ/ 
ครูภูมิปัญญา 
 6.  คณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง เช่น 
ก.ต.ป.น.ฯลฯ 

 
 
 

 

4. 



ตารางวิเคราะห์บทบาท  อ านาจ  หน้าที่  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 

บทบาท/อ านาจ/หน้าที่ 
ตามประกาศ ศธ. 

งาน / เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
บุคคล / หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
นิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา (ต่อ) 

 

4. งานศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์
วิจัยการพัฒนาการนิเทศการ
บริหารและการจัดการศึกษา 
  4.1 งานศึกษาค้นคว้า การ
พัฒนาการนิเทศการบริหาร
การศึกษา 
  4.2  งานศึกษาค้นคว้า การ
พัฒนาการจัดการศึกษา 
  4.3  วิเคราะห์วิจัยการ
พัฒนาการนิเทศระบบบริหาร 
  4.4  วิเคราะห์วิจัยการ
พัฒนาการจัดการศึกษา 

1.  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศระบบ
บริหาร และการจัดการศึกษา 
2.  ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการบริหารและการจัดการศึกษา 
       2.1  การพัฒนาการนิเทศระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
       2.2  การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 
       2.3  การใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการนิเทศระบบบริหารการจัด
การศึกษา  และเครือข่ายนิเทศ  
3. สนับสนุน ส่งเสริมและเผยแพร่การวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศ
ระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
      3.1  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี 
      3.2  จัดคลังความรู้รูปแบบวิธีการนิเทศการบริหารและการจัดการศึกษาที่ดี 
 
 
 
 

1. ผู้บริหารระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
2. ศึกษานิเทศก์/กลุ่ม
นิเทศฯ 
3. ผู้บริหารสถานศึกษา 
4. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
5. ครูแกนน า/ครูต้นแบบ/ 
ครูภูมิปัญญา 
 6.  คณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง เช่น 
ก.ต.ป.น.ฯลฯ 

 

 

5. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงานตามภารกิจหลัก : กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และ 

ประเมินผลการจัดการศึกษา 
 



คู่มือการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ 
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก : กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 

ชื่องาน งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรยีนรู้ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
วัตถุประสงค์  1.  เพื่อเป็นแนวทางในส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรยีนรู้ของสถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

  2.  เพื่อเป็นคู่มือในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนเิทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศกึษาในสังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
ล าดับที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. 
 

 
 
 

1.วิเคราะห์ภาระงาน นโยบาย จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ศึกษาสภาพความต้องการเกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบนิเทศการศึกษา การบริหารการศึกษา การจัดการเรียนการสอนและการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 

 ตลอดปี
การศึกษา 

ข้อมูลถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน 

กลุ่มงานนิเทศ ฯ 
กลุ่มงานเลขา ฯ 
ศน.สุทธาสินี  

2. 
 

 
 
 

2.จัดท าแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา การบริหารการศึกษา การจัดการ
เรียนการสอนและการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ฐานข้อมูลและสภาพปัญหาความต้องการ 

ทุกภาคเรียน สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาและจุดเน้น
สพฐ. 

กลุ่มงานนิเทศ ฯ 
กลุ่มงานเลขา ฯ 
ศน.สุทธาสินี 

3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 ก าหนดวิธีการ แนวทางด าเนินการ เครื่องมือ นิเทศเพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบนิเทศและการ
จัดการเรียนรู้ 
3.2 สร้าง /พัฒนา /แสวงหาเครื่องมือ  นวัตกรรม เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา การ
นิเทศการบริหารจัดการศึกษา การนิเทศการเรียนการสอนและการจัดการเรียนรู้ 
3.3 ด าเนินการนิเทศตามระบบ 

ทุกภาคเรียน สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มงานนิเทศ ฯ 
ก.ต.ป.น./
ผูบ้ริหาร 
ศน.สุทธาสินี 

4.  
 
 

4.1 ประเมินผลและสรุปการพัฒนาระบบนิเทศทุกระบบ 
4.2 น าผลการประเมินและสรุปผลการนิเทศมาก าหนดเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไข วางแผน
ด าเนินการ ส่งเสริมพัฒนา ต่อไป 

สิ้นภาคเรียน /
สิ้นปีการศึกษา 

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มนิเทศ ฯ 
ศน.สุทธาสินี 

5. 
 

  5. เผยแพร่ระบบการนิเทศท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

ทุกปีการศึกษา สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
ความต้องการ 

กลุ่มนิเทศ ฯ 
ศน.สุทธาสินี 

เอกสารอ้างอิง :     1.  พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบบัที่ 2)  พ.ศ. 2545  2.   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 และ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 
                   3.   หลักการนิเทศ ติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานของสถานศึกษา       4.   การวิจยัและพัฒนา 

วิเคราะห์ภาระงานจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ/ 
ศึกษาสภาพความตอ้งการ 

จัดท าแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ 
และการจัดกระบวนการเรียนรู ้

ประเมนิระบบ 
การด าเนนิงาน 

ก าหนดวธิีการ/สร้างเครื่องมือ/ด าเนินการนิเทศ 

สรุปรายงานผล  เผยแพร่ระบบการนิเทศฯ 

ปรับปรุง
พัฒนา 

ไม่บรรลุ 

บรรลุ 

ระบบการนิเทศ
การศึกษา/การ

บริหาร 

ระบบการนิเทศการเรียน 
การสอน การจัดกระบวนการ

เรียนรู ้

ระบบการนิเทศการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ 

7. 



ประชุม/สมัมนาเครอืข่ายการนิเทศทกุโรงเรยีน 
เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนา 

 
ด าเนินการพัฒนาเครือข่าย 

 

คู่มือการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ 
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก : กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 

ชื่องาน งานสง่เสริมสนบัสนนุเครือขา่ยการนิเทศของ สพม.9 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

วัตถุประสงค์ 1.  เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สถานศึกษาในสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและชุมชน 
                 2.  เพื่อเป็นคู่มือในส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 9 สถานศึกษาในสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและชุมชน 
ล าดับที่ ผังขัน้ตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้ รับผิดชอบ 

1. 
 

 
 
 

1 ประสานงาน จัดระบบข้อมลูสารสนเทศ ศึกษาความต้องการการ
ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 สถานศึกษาในสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ชุมชน  

มกราคม-เมษายน ข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง 
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

กลุ่มงานนิเทศ ฯ 
ศน.สุทธาสิน ี

2. 
 

 
 
 

2  จัดท าแผนส่งเสริมและสนับสนนุเครือข่ายการนิเทศทุกโรงเรียนโดย
ใช้ฐานข้อมูลและสภาพปญัหาความต้องการของเครือข่าย 

เมษายน แผนการส่งเสริมฯ กลุ่มงานนิเทศ ฯ 
ศน.สุทธาสินี  

3. 
 

 
 
 

3  ประชุม/สมัมนาเครือข่ายการนเิทศทุกโรงเรยีน เพื่อสร้างความ
เข้าใจและก าหนดแนวทางการพัฒนาเครือข่าย 

พฤษภาคม แนวทางการพัฒนา กลุ่มงานนิเทศ ฯ 
ศน.สุทธาสิน ี

4.  
 
 
 

4   ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศใน
รูปแบบต่างๆ   

  

ภาคเรยีน 
ละ 1 ครั้ง 

จ านวนเครือข่าย กลุ่มนิเทศ ฯ 
ศน.สุทธาสิน ี

5. 
 

 
  

5   ประเมินผลและสรุปผลการพฒันาเครือข่ายการนิเทศ 
 

ภาคเรยีน 
ละ 1 ครั้ง 

รายงานผลการพัฒนาเครือข่าย กลุ่มนิเทศ ฯ 
ศน.สุทธาสิน ี

  6  สรุปผลการด าเนินงานเครือข่ายการนิเทศและรายงานผลการ
พัฒนาต่อหน่วยงานต้นสังกัด/สถานศึกษา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์       

มีนาคม – 
เมษายน 

รายงานสรุปผล กลุ่มนิเทศ ฯ 
ศน.สุทธาสิน ี

เอกสารอ้างอิง :   1.  พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และทีแ่กไ้ขเพิ่มเติม         2 .  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551และ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
  3.   หลักการสรา้งเครือข่าย       4.   หลักการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการสร้างเครือข่าย 

 
 

บรรลุ 

จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ/ 
ศึกษาสภาพความต้องการ 

จัดท าแผนสร้างความรู้ความเขา้ใจเพื่อสง่เสริม
และสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศทุกโรงเรียน 

 

ประเมินและ
สรุปผลการ

นิเทศ 
 

สรุปรายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัด/ 
สถานศึกษา/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง    

 และประชาสัมพันธ์ 
 

ไม่บรรลุ 

8. 



คู่มือการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ 
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก : กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 

ชื่องาน งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  กลุ่มนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา 
วัตถุประสงค์ : 1.  เพื่อเป็นแนวทางในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา ของกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

    2.  เพื่อเป็นคู่มือในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
ล าดับที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. 
 

 
 
 

จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ตามสภาพปญัหา ความต้องการเกีย่วกับการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด สพม.9 

 ตลอดปีการศึกษา ข้อมูลถูกต้องเป็นปัจจบุัน กลุ่มงานนิเทศฯ 
ศน.สุทธาสินี  
 

2. 
 

 
 
 

จัดท าเกณฑ์ ตัวชีว้ัดความส าเร็จ เครื่องมือและวธิีการนิเทศการตรวจสอบการจดั
การศึกษาของสถานศึกษา 

ทุกภาคเรียน สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาและจุดเน้นสพฐ. 

กลุ่มงานนิเทศ ฯ 
คณะกรรมการ 
ประกันคุณภาพ ฯ 

3. 
 

 
 

สถานศึกษาประเมินตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑ์และตัวชีว้ัด การจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

ทุกภาคเรียน สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาและจุดเน้นสพฐ. 

กลุ่มนิเทศ ฯ 
ก.ต.ป.น./ผู้บริหาร 

4.  
 
 

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์และ
ตัวชี้วัด 

ทุกภาคเรียน สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาและจุดเน้นสพฐ. 

กลุ่มนิเทศ ฯ 
ก.ต.ป.น./ผู้บริหาร 
ศึกษานิเทศก์ 

5. 
 

  สรุปผลการด าเนินงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา/วิจัย พัฒนารูปแบบวิธีการที่เหมาะสม 

ทุกภาคเรียน สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาและจุดเน้นสพฐ. 

กลุ่มนิเทศ ฯ 
ก.ต.ป.น./ผู้บริหาร 
ศึกษานิเทศก์ 

6.  น าผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตาม
เกณฑ์และตัวชี้วัดมาก าหนดเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และวางแผนการ
ด าเนินงาน 

ทุกภาคเรียน กระบวนการที่เป็น
มาตรฐาน 
ผลการประเมิน 

กลุ่มนิเทศฯ 
ก.ต.ป.น./ผู้บริหาร 
ศึกษานิเทศก์ 

7.  สรุป/รายงานผล/เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ปลายปกีารศึกษา  กลุ่มนิเทศฯ 
ศน.สุทธาสินี  

เอกสารอ้างอิง :     1.  พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                 2.   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
   3.  หลักการนิเทศ ติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา                        4.   การจัดท าเกณฑ์  ตัวชีว้ัดความส าเร็จของการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา     

            ค าอธิบายสญัลักษณ์ผังขั้นตอน                 จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                    กิจกรรมงานหรือการปฏิบัต ิ                การตัดสินใจ              ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน  จุดเชื่อมต่อระหวา่งหน้า 

จัดระบบขอ้มูลสารสนเทศ ตามสภาพ
ปัญหาความต้องการเกี่ยวกับการจดั
การศกึษาของสถานศกึษาในสงักดั สพม.9 

 

จัดท าเกณฑ์ ตัวชีว้ัดความส าเร็จ เครื่องมือและ
วิธีการนิเทศ 
 

น าผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลมาก าหนด
แนวทางปรับปรุงแก้ไข และวางแผนการด าเนินงาน 

สรุป/รายงานผล/เผยแพร่
ประชาสัมพันธ ์

บรรลุ 

ไม่บรรลุ 

ประเมินผลการนิเทศ 
ติดตาม 

สถานศึกษาประเมินตนเอง ตรวจสอบตามเกณฑ์
ฑ์ะตัวชี้วัด 
 
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลตามเกณฑ์
และตัวชี้วัด 
 

วิจัย/พัฒนา 
 

9. 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
ประเภทเอกสาร :  คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน : กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม   
                       และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ชื่อเอกสาร       :  งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ 
                      และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  
                งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

2. วัตถุประสงค์  
1.  เพ่ือเป็นแนวทางในส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
  2. เพ่ือเป็นคู่มือในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้

ของสถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

3. ขอบเขตของงาน 
เป็นแนวทางส าหรับกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา น าไปใช้ใน

การส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของของสถานศึกษา
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

4. ค าจ ากัดความ 
 การส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดการเรียนการสอน   หมายถึง การจัด
กิจกรรม รูปแบบ แนวทาง เทคนิค วิธีการ ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รูปแบบแนวทางใน
การด าเนินงาน    การสร้าง จัดหาเครื่องมือ นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาทักษะ ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา
และครู ในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรม
ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนที่เป็น     การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา รวมถึงการ
จัดกิจกรรม เพ่ือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และ
สถานศึกษาในสังกัด 
 ระบบการนิเทศ  หมายถึง  นวัตกรรม รูปแบบ วิธีการให้ค าแนะน า ชี้แนะ ส่งเสริม อบรม 
พัฒนา สร้างเสริมองค์ความรู้ให้แก่ผู้รับการนิเทศทั้งด้านการบริหารจัดการศึกษา การนิเทศการเรียน
การสอน และ  การพัฒนากิจกรมโครงการต่าง ๆ 
 การจัดการเรียนการสอน   หมายถึง ขั้นตอน กระบวนการ วิธีสอน กิจกรรมที่ครูผู้สอนจัด
ให้ผู้เรียน ได้ฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความรู้ 
ทักษะ สามารถน าไปปฏิบัติหรือใช้ประโยชน์ได้ 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1. วิเคราะห์ภาระงาน  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบนิเทศ และการ
จัดการเรียนการสอน 

11. 



       2. ศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการรับการนิเทศการจัดการศึกษาและการจัดการเรียน
การสอนของสถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

3. จัดท าแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน 
4. ก าหนดวิธีการ แนวทางการนิเทศ สร้าง แสวงหาเครื่องมือ นวัตกรรม เพื่อด าเนินการนิเทศ

การศึกษาและการเรียนการสอนภายในโรงเรียน 
5. ติดตามและประเมินผลการนิเทศการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน น าผลการ

ประเมินไปก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบนิเทศและกระบวนการเรียนรู้ในคราวต่อไป 
6. สรุป รายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อหน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษา และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรลผุล 

จัดท าแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเทศและการจัดการเรียนการสอน 

ประเมินผลการนิเทศ 

สรุป รายงาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ระบบการนิเทศฯ 

วิเคราะหภ์าระงาน/ศึกษาสภาพความต้องการ/จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 

ก าหนดวิธีการ/สรา้งเครื่องมือ/ด าเนินการนิเทศ 

ระบบการนเิทศการศึกษา/ 
การนิเทศการบริหารจัดการศึกษา 

ระบบการนเิทศการเรียนการสอนการ
จัดกระบวนการเรียนรู ้

ปรับปรุง/พัฒนา 

ไม่บรรลผุล 

ระบบการนเิทศการศึกษาและการเรียนการสอน 

12. 



7.  แบบฟอร์มท่ีใช้ 

 1. แบบนิเทศติดตามการพัฒนาระบบการนิเทศและจัดการเรียนการสอน 
 2. แบบประเมินผลการพัฒนาระบบการนิเทศและจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา เช่น 
ระบบการนิเทศภายในโรงเรียน การสร้างเครือข่าย 
 3.  แบบประเมินผลโครงการ 
 4.  แบบรายงานผลการพัฒนาระบบการนิเทศและจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน 

8. เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง  
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
3. หลักการพัฒนาระบบการนิเทศภายในและการสร้างเครือข่าย 
4. หลักการติดตามและประเมินผลโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
ประเภทเอกสาร :  คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน : กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม   
                       และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ชื่อเอกสาร       :  งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของ  
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  
             ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
สถานศึกษาในสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน 

2. วัตถุประสงค์  

   1.  เพ่ือเป็นแนวทางในส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 9 สถานศึกษาในสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน 

   2. เพ่ือเป็นคู่มือในส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 9 สถานศึกษาในสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน 

3. ขอบเขตของงาน 

เป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 9 สถานศึกษาในสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน  ที่จะน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในรูปแบบต่างๆ  เช่น  การจัดเครือข่ายบุคคล  ครูแกนน า  ครูต้นแบบ  เครือข่าย
การพัฒนาคุณภาพตามระดับการศึกษา เช่น กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพระดับมัธยมศึกษา  
เครือข่ายโรงเรียนคู่พัฒนา โรงเรียนพี่โรงเรียนน้องเครือข่ายการพัฒนาชุมชน  การพัฒนาคุณภาพโดย
การจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเครือข่ายห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

4.  ค าจ ากัดความ 

ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน  หมายถึง  การจัดระบบการนิเทศที่ต้องอาศัยการท า งานร่วมกันเป็นเครือข่าย
ของบุคคลและหน่วยงาน ทั้งระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษา และชุมชน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 1. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ศึกษาความต้องการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สถานศึกษาในสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ชุมชน  

2.  จัดท าแผนสร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศทุก
โรงเรียน โดยค านึงถึงสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละเครือข่าย 

3.  ประชุม/สัมมนาเครือข่ายการนิเทศทุกโรงเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจและก าหนดแนว
ทางการพัฒนาร่วมกัน 

4.  ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น 
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4.1 จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนน า ครูต้นแบบ ครูแห่งชาติ ฯลฯ 
4.2 จัดเครือข่ายในรูปชุมนุม เช่น ชุมนุมครูปฐมวัย ครูวิทยาศาสตร์ ฯลฯ 
4.3 เครือข่ายในรูปของระดับการศึกษา เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพระดับมัธยมศึกษา 
4.4 เครือข่ายในรูปของชุมชน เช่น เครือข่ายสุขภาพ เครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 
4.5 เครือข่ายในรูปของห้องเรียนหรือสถานศึกษา เช่น การพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 

เครือข่ายโรงเรียนผู้น าการเปลี่ยนแปลง เครือข่ายห้องเรียนโรงเรียนในฝัน MOU วิทยาลัยสารพัดช่างใน
ชุมชน 

5.  ประเมินผลและสรุปผลการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 
6.  น าผลการประเมินไปก าหนดแนวทางการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศทั้งระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนต่อไป    
       7.  สรุปผลการด าเนินงานเครือข่ายการนิเทศและรายงานผลการพัฒนาต่อหน่วยงานต้น
สังกัด/สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรลผุล 

ไม่บรรลผุล 

จัดท าแผนสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศทุกโรงเรียน 

ประเมินและสรุปผล
การนิเทศ 

 

จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ/ศึกษาสภาพความต้องการ 

ประชุม/สัมมนาเครือข่ายการนเิทศทุกโรงเรียน 
เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนา 

ด าเนินการพัฒนาเครือข่าย 

ปรับปรุง/พัฒนา 

สรุปรายงานผลต่อหน่วยงานต้นสงักัด/สถานศึกษา/
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์ 
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7.  แบบฟอร์มท่ีใช้ 

 1. แบบส ารวจความต้องการการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 
 2. แบบติดตามและประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สถานศึกษาในสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน       
 3. แบบรายงานผลการพัฒนาระบบการนิเทศและจัดการเรียนการสอน 
 
8. เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง  
 1.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 2.   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 3.   หลักการสร้างเครือข่าย 
 4.   หลักการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการสร้างเครือข่าย 
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ประเภทเอกสาร :  คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน : กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม   
                       และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ชื่อเอกสาร       :  งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
                       การจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  
งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

2. วัตถุประสงค์  
1.  เพ่ือเป็นแนวทางในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ของกลุ่มนิเทศ

ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

2. เพ่ือเป็นคู่มือในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใน
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

3. ขอบเขตของงาน 
งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกระบวนการนิเทศ ติดตาม 

ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 และสถานศึกษาในสังกัด 

4. ค าจ ากัดความ 
การนิเทศการจัดการศึกษา  หมายถึง การช่วยเหลือ แนะน า ส่งเสริมสนับสนุน รวมถึง

การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเพ่ือให้การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ทุกภาคส่วนมีความพึงพอใจ 

การติดตามการจัดการศึกษา  หมายถึง การติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงาน รวมทั้งปัญหาอาจเกิดขึ้นจากการด าเนินงานของสถานศึกษา เพ่ือจะหาแนวทางแก้ไข โดย
ยึดการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 

การประเมินผลการจัดการศึกษา หมายถึง การตีค่าผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาว่าอยู่ในระดับใดเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  
 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ตามสภาพปัญหา ความต้องการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

2.  จัดท าเกณฑ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เครื่องมือ และวิธีการนิเทศ การตรวจสอบการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 

3.  สถานศึกษาประเมินตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
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4.  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามเกณฑ์และตัวชี้วัด 
วิจัย พัฒนารูปแบบ/วิธีการที่เหมาะสม 

5.  น าผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามเกณฑ์และ
ตัวชี้วัดมาก าหนดเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และวางแผนการด าเนินงาน 

6. สรุปผลการด าเนินงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
7. เผยแพร่ผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา

ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เก่ียวข้อง หรือผู้ที่สนใจ 
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่บรรลุ 

บรรลุ 

จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ตามสภาพ
ปัญหา ความต้องการเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในสงักดั สพม.9 

จัดท าเกณฑ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เครื่องมือและวิธีการนิเทศ 

ประเมินผลการ
นิเทศ ติดตามฯ 

สรุป/รายงานผล/เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

สถานศึกษาประเมินตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑ์และตัวชี้วัด 

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลตามเกณฑ์และตัวชี้วัด 

น าผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลมาก าหนดเป็น
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และวางแผนการด าเนินงาน 

วิจัย/พัฒนา 
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7.  แบบฟอร์มท่ีใช้ 

 7.1 แบบส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการเกี่ยวการบริหารและการจัดการศึกษา 
 7.2 เกณฑ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จของการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของถานศึกษา      
 7.3 แบบติดตาม และสรุปผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา      
 
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
 8.1   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   
 8.2   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560) 
 8.3   หลักการนิเทศ ติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา      

8.4   การจัดท าเกณฑ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จของการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
ของสถานศึกษา      
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 ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9  
 ที่ 127 / 2562  

เรื่อง  กำรก ำหนดหน้ำที่และมอบหมำยให้ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร 
และลูกจ้ำงช่ัวครำวปฏิบัติงำน 

 .............................................   

                 อนุสนธิ ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9  ที่ 174/2559  ลงวันที่  20 เมษำยน  
2559   และค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 ที่ 175/2559  ลงวันที่  20 เมษำยน  2559  เรื่อง 
กำรก ำหนดหน้ำที่และมอบหมำยให้ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติงำน นั้น  

                 เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บังเกิดผลดีต่อทำงรำชกำร  จึงอำศัย
อ ำนำจตำมกฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ.2546 และ
โดยอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 37 (3) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 
บัญญัติให้กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นไปตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง และประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2560 เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
พ.ศ.2560  ก ำหนดหน้ำที่และมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร 
และลูกจ้ำงชั่วครำว  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 ปฏิบัติงำน ตำมรำยละเอียดแนบท้ำยค ำสั่งนี้ 

                 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  20  มิถุนำยน   พ.ศ. 2562 

       
  

(นำยบ ำรุง เสียงเพรำะดี) 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 9  รักษำรำชกำรแทน 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  เป็นกลุ่มที่ด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรนิเทศกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย  ติดตำม  ตรวจสอบ และประเมินผลกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรและกำร
จัดกำรศึกษำ  เพ่ือให้สถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพ     ได้
มำตรฐำนเท่ำเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐำน ส่งผลให้ ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบและตำมอัธยำศัย เกิดกำรเรียนรู้
ตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรศึกษำ  โดยมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติ ดังนี้ 

นำงดวงพร อำยุกำร  ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
  ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ และให้มีหน้ำที่รับผิดชอบใน      
กำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 
  1.  บริหำรงำนวิชำกำรของกลุ่ม  ซึ่งมี  8 งำน  ดังนี้ 

1.1 งำนธุรกำร 
1.2  งำนประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำ หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ 
1.3 งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำหลักสูตรกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
1.4 งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับกำรวัดและประเมินผล                
     กำรจัดกำรศึกษำ 
1.5 งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำนกำรศึกษำ และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประเมิน 
     ติดตำมและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
1.6 งำนนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
1.7 งำนศึกษำวิเครำะห์ วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม และพัฒนำสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
1.8 งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 

   2. บริหำรบุคลำกรภำยในกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ   
  3.  ปฏิบัติงำนนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  

     3.1 งำนส่งเสริม และพัฒนำระบบกำรนิเทศและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้  
      - งำนส่งเสริม ระบบกำรนิเทศและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 
      - งำนพัฒนำระบบกำรนิเทศและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 

    3.2. งำนส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ำยกำรนิเทศของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสถำนศึกษำ หน่วยงำนที่ 
           เกี่ยวข้องและชุมชน 

- งำนส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ำยกำรนิเทศของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
- งำนส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ำยกำรนิเทศของสถำนศึกษำ 
- งำนส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ำยกำรนิเทศของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง   

     3.3. งำนนิเทศติดตำมตรวจสอบและประเมินผล กำรบริหำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 
      - นิเทศ ติดตำม กำรบริหำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 
      - ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 

     3.4. งำนศึกษำค้นคว้ำวิเครำะห์วิจัยกำรพัฒนำกำรนิเทศกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
        - งำนศึกษำค้นคว้ำ กำรพัฒนำกำรนิเทศกำรบริหำรกำรศึกษำ 
        - งำนศึกษำค้นคว้ำ กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 
        - วิเครำะห์วิจัยกำรพัฒนำกำรนิเทศระบบบริหำร 
        - วิเครำะห์วิจัยกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 



4.  ปฏิบัติงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในสหวิทยำเขตวัชรีรมยำดังนี้   
   1. โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยำ      
   2. โรงเรียนสำมพรำนวิทยำ    
   3. โรงเรียน ภ.ป.ร.รำชวิทยำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์    
   4. โรงเรียนภัทรญำณวิทยำ     
  5. โรงเรียนปรีดำรำมวิทยำคม     

6. โรงเรียนอุบลรัตนรำชกัญญำรำชวิทยำลัย  
7. โรงเรียนพลอยจำตุรจินดำ    

 5.  ปฏิบัติงำนกลุ่ม 
   1. สำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
   2. สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

6.  งำนปฏิบัติงำนร่วมกับ หรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
    1. โครงกำรติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
   2. โครงกำรเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำ/ สหวิทยำเขต 
   3. โครงกำร Boot Camp 
    4. โครงกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนว Stem Education 
    5. โครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ 
1. งำนประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ/ งำน
ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำหลักสูตรกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
 1.1  นำงสำวอรไท  แสงลุน  ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ อันดับ 1 โดยมีหน้ำที่ช่วย
บริหำรบุคลำกรและงำนวิชำกำรภำยในกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำน
ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ โดยมีหน้ำที่
ประสำนงำน ติดตำม ก ำกับ ดูแลกำรปฏิบัติงำนของศึกษำนิเทศก์ในกลุ่มงำนและบริหำรจัดกำรตำมภำรกิจของงำน ให้
บรรลุผลตำมวัตถุประสงค์  มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำน ดังต่อไปนี้ 
 1. งำนประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ 
  2. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำหลักสูตร กำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
            1. งำนประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ   
         2. งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำ หลักสูตรกำรสอน และกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
        3.  ปฏิบัติงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำสถำนศึกษำสหวิทยำเขตนเรศวร 

 1. โรงเรียนกรรณสูตศึกษำลัย    
 2. โรงเรียนสงวนหญิง   
 3. โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี   
 4. โรงเรียนบำงปลำม้ำ “สูงสุมำรผดุงวิทย์” 
 5. โรงเรียนบำงแม่หม้ำยรัฐรำษฎร์รังสฤษดิ์ 
 6. โรงเรียนหรรษำสุจิตต์วิทยำ 2 
  7. โรงเรียนสวนแตงวิทยำ 
          8. โรงเรียนตลิ่งชันวทิยำ 



4.  ปฏิบัติงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ   
5.  งำนปฏิบัติงำนร่วมกับ หรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

    1. โครงกำรปลูกฝังค่ำนิยมหลัก 12 ประกำร 
   2. โครงกำร Boot Camp 

   1.2  นำยปรำโมทย์  เจตนเสน  ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
มีหน้ำทีร่ับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำน ดังต่อไปนี้ 

  1. งำนประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ 
  2. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำหลักสูตร กำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
         1. งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำหลักสูตร   
      2. งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
        3.  ปฏิบัติงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำสถำนศึกษำสหวิทยำเขตพุเตย 

 1. โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 3     
 2. โรงเรียนธรรมโชติศึกษำลัย   
 3. โรงเรียนบ่อกรุวิทยำ   
 4. โรงเรียนด่ำนช้ำงวิทยำ 
 5. โรงเรียนหนองหญ้ำไซวิทยำ 
 6. โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 7 
  7. โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้ำงวิทยำ 
4.  ปฏิบัติงำนกลุ่ม 
  1. สำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
  2. สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
5.  งำนปฏิบัติงำนร่วมกับ หรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
       1. โครงกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนว Stem Education 
       2. โครงกำรโรงเรียนในฝัน / Education Hup / โครงกำรมำตรฐำนสำกล 
       3. โครงกำรโรงเรียนคู่พัฒนำ 

2.  งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เกี่ยวกับกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
2.1 นำงศศิธร  ศรีพรหม  ต ำแหน่ง  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 

 ปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ อันดับ 2 โดยมีหน้ำที่ช่วย
บริหำรบุคลำกรและงำนวิชำกำรภำยในกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ และปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำ
งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม และประเมินผลเกี่ยวกับกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ โดยมีหน้ำที่ประสำนงำน 
ติดตำม ก ำกับ ดูแลกำรปฏิบัติงำนของศึกษำนิเทศก์ในงำนและบริหำรจัดกำรตำมภำรกิจของงำน ให้บรรลุผลตำม
วัตถุประสงค์ และให้มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำน  ดังต่อไปนี้ 

1. งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ  
1.1  งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับกำรวัดและประเมินผล 

 ระดับชั้นเรียนและสถำนศึกษำ  
1.2  งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับกำรวัดและประเมินผล 

 ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 



1.3  งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับกำรวัดและประเมินผลระดับชำติ 
               1.4 งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำนกำรศึกษำ และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประเมิน 

     ติดตำมและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
        2.  ปฏิบัติงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำสถำนศึกษำสหวิทยำเขตอภิรมย์ฤดี                                                                                                                                                                   

 1)  โรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน     
 2)  โรงเรียนก ำแพงแสนวิทยำ   
 3)  โรงเรียนคงทองวิทยำ   
 4)  โรงเรียนศำลำตึกวิทยำ 
 5)  โรงเรียนบ้ำนหลวงวิทยำ 
 6)  โรงเรียนบัวปำกท่ำวิทยำ 
  7)  โรงเรียนบำงหลวงวิทยำ 

 3.  ปฏิบัติงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
4.  งำนปฏิบัติงำนร่วมกับ หรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
     4.1 โครงกำรวิจัย 
     4.2 โครงกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนว Stem Education 
 
 

3. งำนนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 3.1 นำงสุทธำสินี  เปำอินทร์  ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ 

ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำนนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ โดยมีหน้ำที่ประสำนงำน ติดตำม ก ำกับ 
ดูแลกำรปฏิบัติงำนของศึกษำนิเทศก์และบริหำรจัดกำรตำมภำรกิจของงำน ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ และให้มีหน้ำที่
รับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำน ดังต่อไปนี้ 

1.  ปฏิบัติงำนนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
    1.1 งำนส่งเสริม และพัฒนำระบบกำรนิเทศและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้  

      - งำนส่งเสริม ระบบกำรนิเทศและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 
      - งำนพัฒนำระบบกำรนิเทศและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 

   1.2. งำนส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ำยกำรนิเทศของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสถำนศึกษำ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและ
ชุมชน 

- งำนส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ำยกำรนิเทศของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
- งำนส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ำยกำรนิเทศของสถำนศึกษำ 
- งำนส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ำยกำรนิเทศของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง   

   1.3. งำนนิเทศติดตำมตรวจสอบและประเมินผล กำรบริหำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ          
      - นิเทศ ติดตำม กำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ 
      - ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

   1.4. งำนศึกษำค้นคว้ำวิเครำะห์วิจัยกำรพัฒนำกำรนิเทศกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
        - งำนศึกษำค้นคว้ำ กำรพัฒนำกำรนิเทศกำรบริหำรกำรศึกษำ 
        - งำนศึกษำค้นคว้ำ กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 



        - วิเครำะห์วิจัยกำรพัฒนำกำรนิเทศระบบบริหำร 
        - วิเครำะห์วิจัยกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 

2.  งำนศึกษำวิเครำะห์ วิจัย พัฒนำ ส่งเสริมและพัฒนำสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ  
        1. งำนส่งเสริม พัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ   
        2. งำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัยกำรพัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ   

3.  ปฏิบัติงำนงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ  
             1. กำรพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศ         

      2. กำรวำงแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินและกำรนิเทศกำรศึกษำ         
      3. งำนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินและรำยงำนผล        

 4.  ปฏิบัติงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในสหวิทยำเขตพิมำนปฐม 
   1. โรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย     
   2. โรงเรียนรำชินีบูรณะ  
   3. โรงเรียนสิรินธรรำชวิทยำลยั 
   4. โรงเรียนศรีวิชัยวิทยำ 
   5. โรงเรียนวัดหว้ยจรเข้วิทยำคม    
   6.  โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยำคม     
   7.  โรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์      
   8.  โรงเรียนสระกะเทียมวิทยำคม    
5.  ปฏิบัติงำนกลุ่ม 
  - สำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
  - สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
6.  งำนปฏิบัติงำนร่วมกับ หรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

  4.1 โครงกำรสถำนศึกษำพอเพียง 
 4.2 โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม 

4. งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 4.1 นำงธนวรรณพร  สังข์พิชัย  ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์  

ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ โดยมีหน้ำที่ประสำนงำน ติดตำม ก ำกับ ดูแลกำรปฏิบัติงำนของศึกษำนิเทศก์ในงำนและบริหำรจัดกำร
ตำมภำรกิจของงำน ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ และให้มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำน ดังต่อไปนี้ 

1.  ปฏิบัติงำนงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ  
             1. กำรพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศ         

      2. กำรวำงแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินและกำรนิเทศกำรศึกษำ         
      3. งำนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินและรำยงำนผล        
2.  ปฏิบัติงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในสหวิทยำเขตวัชรีรมยำดังนี้   

   1)  โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยำ      
   2)  โรงเรียนสำมพรำนวิทยำ    
   3)  โรงเรียน ภ.ป.ร.รำชวิทยำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์    
   4)  โรงเรียนภัทรญำณวิทยำ     



  5)  โรงเรียนปรีดำรำมวิทยำคม     
6)  โรงเรียนอุบลรัตนรำชกัญญำรำชวิทยำลัย  
7)  โรงเรียนพลอยจำตุรจินดำ    

3.  ปฏิบัติงำนกลุ่ม 
  1. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 2. สำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
4.  งำนปฏิบัติงำนร่วมกับ หรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

        1. โครงกำรประชำรัฐ/โครงกำรโรงเรียนดีประจ ำต ำบล 
   2. โครงกำรกำรจัดกำรเรียนรวม 
    3. โครงกำรติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
   4. โครงกำรพัฒนำสมรรถนะทำงสำขำอำชีพตำมแนวทำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21/ ทวิศึกษำ 
5. งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำนกำรศึกษำ และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 5.1 นำยจิรวัฒน์  บุญครอง  ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 

ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำนกำรศึกษำ และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประเมิน 
ติดตำม และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ โดยมีหน้ำที่ประสำนงำน ติดตำม ก ำกับ ดูแลกำรปฏิบัติงำนของศึกษำนิเทศก์
ในงำนและบริหำรจัดกำรตำมภำรกิจของงำน ให้บรรลุผลตำมวัตถุประสงค์ และให้มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำน  
ดังต่อไปนี้ 
 1.  ปฏิบัติงำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริมมำตรฐำนกำรศึกษำ และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประเมิน ติดตำม
และ 
ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ  
        1. กำรพฒันำคุณภำพมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำ 
          2. กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ    
          3. งำนประสำนงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
          4. กำรวิจัย ส่งเสริม พัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ 
 2. งำนประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ 
  3. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำหลักสูตร กำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
         1. งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำหลักสูตร   
      2. งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 

4.  ปฏิบัติงำนนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในสหวิทยำเขตสำมัคคีมุขมำตย์ 
 1. โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม 
 2. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศำลำยำ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ นครปฐม 
 3. โรงเรียนบำงเลนวิทยำ 
 4. โรงเรียนสถำพรวิทยำ 
 5. โรงเรียนงิ้วรำยบุญมีรังสฤษดิ์ 
 6. โรงเรียนเพ่ิมวิทยำ 
 7. โรงเรียนแหลมบัววิทยำ 

          5.  ปฏิบัติงำนกลุ่ม 
    1. สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 



    2. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
6.  งำนปฏิบัติงำนร่วมกับ หรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
       1. โครงกำรโรงเรียนสุจริต 

 3.2 นำยธนกฤต  ธนภัทรมงคล ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 
มีหน้ำทีร่ับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำน  ดังต่อไปนี้ 

  1. ปฏิบัติงำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำนกำรศึกษำ และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประเมิน ติดตำม 
และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ   
       1.1. กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำ 
        1.2 กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ    
        1.3 งำนประสำนงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
        1.4 กำรวิจัย ส่งเสริม พัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ 

2.  ปฏิบัติงำนนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในสหวิทยำเขตสุพรรณกัลยำ 
 1)  โรงเรียนสำมชุกรัตนโภคำรม 
 2)  โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” 
 3)  โรงเรียนสรวงสุทธำวิทยำ 
 4)  โรงเรียนวังหว้ำรำษฎร์สำมัคคี 
 5)  โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 1 
 6)  โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยำ 
 7)  โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 6 
 8)  โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยำคม 

          3.  ปฏิบัติงำนกลุ่ม 
    1. สำระกำรเรียนรู้ศิลปะ  
    2. สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 

4.  งำนปฏิบัติงำนร่วมกับ หรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
      1. โครงกำรลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ 
  2. โครงกำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนมัธยมศึกษำขนำดเล็ก 

4. งำนศึกษำวิเครำะห์ วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม และพัฒนำสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
4.1 นำยวีรกิตติ์ ดิษฎำวีระวัฒน์  ต ำแหน่ง  ศึกษำนิเทศก์  

ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำ ส่งเสริมและพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี  
ทำงกำรศึกษำ โดยมีหน้ำที่ประสำนงำน ติดตำม ก ำกับ ดูแลกำรปฏิบัติงำนของศึกษำนิเทศก์ในกลุ่มงำนและบริหำร
จัดกำรตำมภำรกิจของงำน ให้บรรลุผลตำมวัตถุประสงค์ และให้มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำน ดังต่อไปนี้ 

1.  งำนศึกษำวิเครำะห์ วิจัย พัฒนำ ส่งเสริมและพัฒนำสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ  
        1. งำนส่งเสริม พัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ   
       2. งำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัยกำรพัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ   
  2. ปฏิบัติงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในสหวิทยำเขตทวำรวดี 

      1. โรงเรียนอู่ทอง  
   2. โรงเรียนอู่ทองศึกษำลัย 
   3. โรงเรียนสระยำยโสมวิทยำ     



    4. โรงเรียนดอนคำวิทยำ    
   5. โรงเรียนบำงลี่วิทยำ    
   6. โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 5    

 7. โรงเรียนสองพ่ีน้องวิทยำ 
 8. โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยำ 
 9. โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวทิยำ 

 3.  ปฏิบัติงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
4.  งำนปฏิบัติงำนร่วมกับ หรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
      1. โครงกำรประชำรัฐ/โครงกำรโรงเรียนดีประจ ำต ำบล 
     2. โครงกำร Home School 

            3. โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ DLIT และ DLTV 
                 4. โครงกำรพัฒนำสมรรถนะทำงสำขำอำชีพตำมแนวทำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21/ ทวิศึกษำ 
4.2 นำงสำวอรสำ หนูมงกุฎ  ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ 

งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำ ส่งเสริมและพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี  
ทำงกำรศึกษำ โดยมีหน้ำที่ประสำนงำน ติดตำม ก ำกับ ดูแลกำรปฏิบัติงำนของศึกษำนิเทศก์ในกลุ่มงำนและบริหำร
จัดกำรตำมภำรกิจของงำน ให้บรรลุผลตำมวัตถุประสงค์ และให้มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำน ดังต่อไปนี้ 

1.  งำนศึกษำวิเครำะห์ วิจัย พัฒนำ ส่งเสริมและพัฒนำสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ  
        1. งำนส่งเสริม พัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ   
       2. งำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัยกำรพัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ   
        2.  ปฏิบัติงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำสถำนศึกษำสหวิทยำเขตนเรศวร 

 1. โรงเรียนกรรณสูตศึกษำลัย    
 2. โรงเรียนสงวนหญิง   
 3. โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี   
 4. โรงเรียนบำงปลำม้ำ “สูงสุมำรผดุงวิทย์” 
 5. โรงเรียนบำงแม่หม้ำยรัฐรำษฎร์รังสฤษดิ์ 
 6. โรงเรียนหรรษำสุจิตต์วิทยำ 2 
  7. โรงเรียนสวนแตงวิทยำ 
          8. โรงเรียนตลิ่งชันวทิยำ 

 3.  ปฏิบัติงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
4.  งำนปฏิบัติงำนร่วมกับ หรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

            1. โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ DLIT และ DLTV 
                 2. โครงกำรพัฒนำสมรรถนะทำงสำขำอำชีพตำมแนวทำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21/ ทวิศึกษำ 
7.  งำนธุรกำร 
     7.1 นำงสำวจิรำพร  สังข์พิชัย  ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 
 รับผิดชอบงำนธุรกำร  ดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผนจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและกำรบริหำรงำนของกลุ่ม  ให้สำมำรถด ำเนินงำน
ตำมภำรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 



2. ศึกษำ วิเครำะห์ สถำพของกลุ่ม  และออกแบบ  ระบบงำนสำรบรรณให้เหมำะสมและสอดคล้องกับ
ระบบงำนสำรบรรณของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

3. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประชุมภำยในกลุ่ม 
4. ประสำนงำนกับกลุ่มอ่ืนในส ำนักงำน หน่วยงำนและสถำนศึกษำในงำนธุรกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนของกลุ่ม 
5. ประสำนกำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ ข้อมูลข่ำวสำรและผลงำนของกลุ่ม ให้ครู  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

และประชำชนทั่วไปทรำบ 
6. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม 

    7.2 นำงลลิตำ แย้มมี  ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 
 รับผิดชอบงำนธุรกำร   ดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผนจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและกำรบริหำรงำนของกลุ่ม  ให้สำมำรถด ำเนินงำน
ตำมภำรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2. ศึกษำ วิเครำะห์ สถำพของกลุ่ม  และออกแบบ  ระบบงำนสำรบรรณให้เหมำะสมและสอดคล้องกับ
ระบบงำนสำรบรรณของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

3. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประชุมภำยในกลุ่ม 
4. ประสำนงำนกับกลุ่มอ่ืนในส ำนักงำน หน่วยงำนและสถำนศึกษำในงำนธุรกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนของ

กลุ่ม 
5. ประสำนกำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ ข้อมูลข่ำวสำรและผลงำนของกลุ่ม ให้ครู  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

และประชำชนทั่วไปทรำบ 
6. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม 
กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

  1.  กำรอนุญำตให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำไปรำชกำร  ฝึกอบรมสัมมนำ เป็นวิทยำกร หรือ           
       ครูฝึก สำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ, ครูผู้สอน, ศึกษำนิเทศก์, ลูกจ้ำงประจ ำ,  ลูกจ้ำงชั่วครำว 
  2. กำรด ำเนินกำรแจ้งประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ของหน่วยงำนอื่น                       
      ที่ขอควำมร่วมมือ 
  3. กำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะท่ีสูงขึ้น (ตำม 
      หลักเกณฑ์ ว17) 
  4. กำรส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ กำรคัดเลือก สรรหำบุคคลดีเด่นตำมโครงกำรต่ำง ๆ  
  5. กำรจัดท ำทะเบียนข้อมูลและกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ระดับ   
      เขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ผ่ำนกำรพัฒนำ  
  6. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


