คูมอื

การปฏิบัติงานกลุมนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา

ของ
นายสมาน สาครเสถียรกุล
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

นายสมาน สาครเสถีย รกุล ตํ าแหนง ศึก ษานิ เทศก วิท ยฐานะ ศึก ษานิเทศก ชํา นาญการพิ เศษ
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีหนาที่ควบคุม กํากับ ดูแล
ประสาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศกในกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
จั ด การศึ ก ษา และหั ว หน า กลุ ม งานนิ เทศ ติ ด ตามและประเมิ น ผลระบบบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษา
รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. งานภารกิจ
๑.๑ บริหารและจัดการดานวิชาการ สงเสริม สนับสนุน พัฒนา วิเคราะห วิจัยตามขอบขายภารกิจ
ของกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาทั้ง ๗ กลุมงาน คือ
(๑) งานธุรการ
(๒) กลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู
(๓) กลุมงานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา
(๔) กลุมงานสงเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
(๕ กลุมงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
(๖) กลุมงานสงเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
(๗) กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๑.๒ งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู และงานศึกษา
คนควา วิเคราะห วิจัย
๑.๒.๑ ศึ ก ษารวบรวมข อ มู ล และจั ด ทํ า ระบบสารสนเทศ รวมทั้ ง ส งเสริม ให ส ถานศึ ก ษา
ดําเนินการในเรื่องดังตอไปนี้
๑) ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร
๒) รวบรวมขอมูลแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร
๑.๒.๒. พัฒนาครู ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวของ ใหมีความรู ความเขาใจในการ
จั ดทํ าหลัก สู ตรสถานศึก ษาตามแนวหลัก สู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน พุ ทธศั กราช ๒๕๕๑ การ
ออกแบบการจัดการเรียนรู พัฒนากระบวนการเรียนรู ในรูปแบบตาง ๆ เชน การจัดประชุม เวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู เอกสารเผยแพร นิเทศตรวจเยี่ยม ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนตน
๑.๒.๓. สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยการมีสวนรวมจากทุกฝาย
๑.๒.๔ จัดทํากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่น โดยการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย
๑.๒.๕ สงเสริมและสนับสนุนใหครูผูสอน ออกแบบการเรียนรูและจัดการเรียนรูตามแนวปฏิรูป
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
๑.๒.๖ ใหบริการเครื่องมือ เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ นวัตกรรม ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน และการจัดกระบวนการเรียนรู ใหกับผูบริหารและครูผูสอน ในสังกัด
๑.๒.๗ พัฒนาระบบขอมูล สารสนเทศ และประชาสัมพันธหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๒.๘ พัฒนาเครือขายและประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๒.๙ ดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
และนําขอมูลมาใชในการวางแผนพัฒนา
๑.๓ บริหารและจัดการดานวิชาการ สงเสริม สนับสนุน พัฒนา วิเคราะห วิจัย ตามกลุมสาระ การ
เรียนรูของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในทุกกลุมสาระการเรียนรู กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน การศึกษาระดับปฐมวัย และการศึกษาเฉพาะดาน/อัธยาศัย
๑.๔ สงเสริม สนับสนุน การจัดทํา / พัฒนาแหลักสูตรสถานศึกษา ออกแบบการเรียนรู การจัดการ
เรียนรู การวัดและประเมินผล การใช พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ในทุกกลุมสาระการ
เรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียน การศึกษาระดับปฐมวัย และการศึกษาเฉพาะดาน/อัธยาศัย
๑.๕ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู
การพั ฒ นาระบบประกัน คุณ ภาพการศึก ษา การวัด และประเมิ นผลการจั ด การศึก ษา การใช พั ฒ นาสื่ อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และที่เกี่ยวของกับโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
๒. งานกลุมสาระการเรียนรู
๒.๑ ปฏิบัติงานสงเสริม ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒ นาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ และดําเนินการสงเสริม พัฒนา ดังนี้
๒.๑.๑ พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ โดยรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ
๑) ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
๒) ดานบุคลากรครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษา
๒.๑.๒ สํารวจสภาพปญหาและความตองการจําเปน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๒.๑.๓ ส งเสริ มและพั ฒ นาการเรีย นรูก ลุ มสาระการเรีย นรูศิ ล ปศึ ก ษา เพื่ อ ให เป น ศูน ย
ประสานงาน เผยแพรผลงาน แหลงเรียนรู แหลงรวมสื่อการเรียนการสอน ของครูผูสอน (แยกเปนระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา)
๒.๑.๔ พัฒนาครูผูสอนดานการออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวหลักสูตรการศึกษา
โดยใหครูแกนนํา ครูตนแบบเปนวิทยากรแลกเปลี่ยนประสบการณ
๒.๑.๕ รวมกับองคกร หนวยงาน จัดเวทีเผยแพรผลงาน ของนักเรียน ครูผูสอน โรงเรียน
๒.๑.๖ ประสานความรว มมื อ กั บ หน วยงาน บุ ค ลากรอื่ น ๆ ที่ มีศั ก ยภาพและสามารถ
สนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนรู
๒.๒ ส งเสริมและสนับ สนุน ให สถานศึ กษาจัดทํ า หลัก สูต รสถานศึก ษา กลุม สาระการเรีย นรู
ศิลปศึกษา
๒.๓ สงเสริมและสนับสนุนใหครูออกแบบการเรียนรูและจัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรู
ศิลปศึกษา ตามแนวปฏิรปู กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
๒.๔ สงเสริมและสนับ สนุนให ครูใชวิธีการวัดและประเมิ นผลการเรีย นรูก ลุม สาระการเรีย นรู
ศิลปศึกษา ดวยวิธีที่หลากหลาย
๒.๕ สงเสริมและสนั บ สนุน ให ครูและหรือพั ฒ นาสื่อ นวัต กรรมและเทคโนโลยีทางการศึก ษา
ในการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษา
๒.๖ ดําเนิน การนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล การจัดการเรียนรูกลุม สาระการเรียนรู
ศิลปะ และนําขอมูลมาใชในการพัฒนา
๒.๗ ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูศ ิลปะ
๓. งานนิเทศการศึกษา
๓.๑ รับผิดชอบโรงเรียนเพื่อการนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
โรงเรียนในพื้นที่กลุมโรงเรียนโภคาราม อําเภออูทอง ( ๑๒ โรงเรียน ) และ กลุมพระยาจักร (๘ โรงเรียน)
๓.๑.๑ กําหนดเปาหมาย รูปแบบการนิเทศ ปฏิทิน ตารางการนิเทศ เครื่องมือนิเทศติดตาม ฯ

๓.๑.๒ ดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม
๓.๑.๓ ประเมิน สรุปและรายงานผลดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม
๓.๑.๔ ศึกษา คนควา วิเคราะห และวิจัยทุกระดับ (หองเรียน โรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา)
๓.๑.๕ ประเมิน สรุปและรายงานผลดานการสงเสริมการวิจัย
๓.๒ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาทั้งระดับประถมศึกษาและ
ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
๓.๓ นิเทศ ติดตาม การดําเนินงานของโรงเรียนในภารกิจอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. งานที่ไดรับมอบหมาย
๔.๑ งาน / โครงการการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”
๔.๒ งาน / โครงการ /กิจกรรมที่เกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู Active Learning
๔.๓ งาน/โครงการพลิกโฉมโรงเรียนตามแนวพัฒนาการทางสมอง ( Brain-Base Learning )
๔.๔ งาน / โครงการ / กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
๔.๕ งาน / โครงการ / กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรทองถิ่น
๔.๖ งาน / กิจกรรมการพัฒนาเครือขายครูศิลปะ
๔.๗ งาน / กิจกรรมการหลักสูตรไทดํา
๔.๘ ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต
๒ มอบหมาย
๕. การปฏิบัติห นาที่แ ทนผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติด ตามและประเมิน ผลการจัด การศึกษา
กรณี ผูอํานวยการกลุมฯ ไปราชการ หรือ ไมอาจปฏิบัติราชการได จึงขอมอบหมายใหศึกษานิเทศก กลุ ม
นิ เทศ ติดตาม และประเมิน ผลการจัดการศึกษา ปฏิบั ติหน าที่แ ทนผูอํานวยการกลุม นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ตามลําดับ ดังนี้
๑) นางสุม าลี สุ ธีกุล ตํ าแหนง ศึก ษานิ เทศก วิทยฐานะ ศึ กษานิ เทศกชํ า นาญการพิ เศษ
ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ ๑
๒) นางสาวปราณีย เอกมอญ ตําแหนง ศึกษานิเทศก วิทยฐานะ ศึกษานิเทศกชํานาญการ
พิเศษ ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ ๒
๓) นางสาวนวรัตน พูนใย ตําแหนง ศึกษานิเทศก วิทยฐานะ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ ๓

คูมอื

การปฏิบัติงานกลุมนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา

ของ
นางสุมาลี สุธีกุล
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

นางสุมาลี สุธีกุล ตําแหนง ศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษปฏิบัติหนาที่
หัวหนากลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
มี ห น าที่ แ ละความรับ ผิด ชอบ ส งเสริมพั ฒ นาหลั ก สูต รการศึ ก ษาปฐมวั ย และกระบวนการเรีย นรูระดั บ
กอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนตน ควบคุม กํากับ ดูแล ประสาน ติดตาม
และประเมินผลการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. งานภารกิจ
ปฏิบัติงานสงเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
๑.๑ ปฏิบัติงานสงเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
๑.๑.๑ ส ง เสริม และสนั บ สนุ น ให ส ถานศึ ก ษามี ค วามพรอ มในการจั ด การศึ ก ษาปฐมวัย
ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา
๑.๑.๒ สงเสริมใหสถานศึกษาพัฒ นาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการเรียนรู
ปฐมวัยใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน
๑.๑.๓ สง เสริม และพั ฒ นาครู ผู บ ริห าร ให มี ค วามรูค วามเข าใจในการจั ด ทํ า หลัก สู ต ร
สถานศึกษาระดับปฐมวัยและการนําหลักสูตรไปใช
๑.๑.๔ สงเสริมและสนับสนุนใหครูออกแบบการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวปฏิรูป
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญระดับปฐมวัย
๑.๑.๕ รวบรวมแหลงเรียนรูและภูมิปญ ญาทองถิ่นที่เกี่ยวกับ การบริห ารจัดการหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
๑.๑.๖ สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรจัดทําการวิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศภายใน
๑.๑.๗ สงเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม แหลงเรียนรู การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
การพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนรูระดับปฐมวัย
๑.๑.๘ ดํ า เนิ น การนิ เทศ กํ า กั บ ติ ด ตาม การพั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย ของ
สถานศึกษาและนําขอมูลมาใชในการวางแผนพัฒนา
๑.๑.๙ สงเสริมและพัฒนาระบบขอมูล สารสนเทศที่เกี่ยวของกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
๑.๑.๑๐ ศึ ก ษา คน คว า วิเคราะห วิ จัย การพั ฒ นาหลัก สู ต ร กระบวนการเรีย นรูแ ละ
การพัฒนานวัตกรรมระดับปฐมวัย
๑.๑.๑๑ ประสานความรวมมือกับหนวยงานอื่นที่จัดการศึกษาปฐมวัย เชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เทศบาล เปนตน
๑.๑.๑๒ สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดทําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
๑.๒ ปฏิบัติงานสงเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปฐมวัย
๑.๒.๑ สงเสริมใหครูพัฒนาตนเองโดยศึกษาหาความรูเกี่ยวกับวิธีการวัดผลและประเมินผล
การศึกษาในระดับปฐมวัย
๑.๒.๒ ส ง เสริ ม และพั ฒ นาผู บ ริ ห าร ครู ให ใ ช วิ ธี ก ารที่ ห ลากหลายในการวั ด ผลและ
ประเมินผลการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษา
๑.๒.๓ ศึกษา วิเคราะห รูป แบบ วิธีการในการพัฒ นาแนวทางการวัดผลและประเมินผล
การศึกษาระดับปฐมวัย
๑.๒.๔ พัฒนาวิธีการประเมินพัฒนาการและการจัดระบบสารสนเทศการประเมินพัฒนาการ

๑.๒.๕ สงเสริม จัดทําและพัฒนาเครื่องมือการประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัย
ใหครอบคลุมในแตละดาน ตอไปนี้
๑) เครื่องมือประเมินพัฒนาการดานรางกาย
๒) เครื่องมือประเมินพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ
๓) เครื่องมือประเมินพัฒนาการดานสังคม
๔) เครื่องมือประเมินพัฒนาการดานสติปญญา
๕) เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค
๖) เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
๑.๒.๖ รวบรวมเครื่องมือการประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัย
๑.๒.๗ ศึก ษา วิเคราะห เครื่องมื อการประเมิน พั ฒ นาการระดั บ ปฐมวัย ที่ มี ผูจั ดทํ าแลว
คัดเลือกใหเหมาะสมกับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๑.๒.๘ บริการเครื่องมือการวัดผลและประเมินผลการศึกษาระดับปฐมวัยแกสถานศึกษา
๑.๒.๙ ติดตาม ตรวจสอบ การวัดผลและประเมินผลระดับปฐมวัย
๑.๒.๑๐ จัดทํ ารายงาน การติ ดตาม ตรวจสอบการวัดผลและประเมิ นผลระดับ ปฐมวัย
๑.๒.๑๑ เผยแพรแนวทางการวัดผลและประเมินผลระดับปฐมวัย
๑.๓ สงเสริมและพัฒนาครู ผูบริหาร ใหมีความรูความเขาใจในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับปฐมวัยและการนําหลักสูตรไปใช
๑.๔ สงเสริมและสนับสนุนใหครูออกแบบการจัดประสบการณเรียนรูตามแนวปฏิรูปกระบวน
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญระดับปฐมวัย
๑.๕ รวบรวมแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย
๑.๖ สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรจัดทําการวิจัยในชัน้ เรียนและการนิเทศภายใน
๑.๗ สงเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม แหลงเรียนรู การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒ นาเด็ ก
ปฐมวัย
เพื่อพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนรูระดับปฐมวัย
๑.๘ ดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา และ
นําขอมูลมาใชในการวางแผนพัฒนา
๑.๙ สงเสริมและพัฒนาระบบขอมูล สารสนเทศที่เกี่ยวของกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
๑.๑๐ ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒ นาหลักสูตร กระบวนการเรียนรูและการพัฒนา
นวัตกรรมระดับปฐมวัย เปนตน
๑.๑๑ ประสานความรวมมือกับหนวยงานอื่นที่จัดการศึกษาปฐมวัย เชน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เทศบาล เปนตน
๑.๑๒ สงเสริมและสนั บสนุ นการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดทําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
๒. งานกลุมสาระการเรียนรู
ปฏิบัติงานสงเสริม ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและการจัดประสบการณ
การเรียนรูการศึกษาระดับปฐมวัย

๓.งานนิเทศการศึกษา
๓.๑ รับ ผิ ดชอบโรงเรีย นเพื่อ การนิ เทศ ติ ดตามและประเมิน ผลระบบการบริห ารและการจั ด
การศึกษา ในพื้นที่กลุมโรงเรียนหัวโพธิ์ – ศรีสําราญ ( ๑๑ โรงเรียน ) ดําเนินการ ดังนี้
๓.๑.๑ กําหนดเปาหมาย รูปแบบการนิเทศ ปฏิทิน ตารางการนิเทศ เครื่องมือนิเทศ ติดตาม ฯ
๓.๑.๒ ดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม
๓.๑.๓ ประเมิน สรุปและรายงานผลดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม
๓.๑.๔ ศึกษา คนควา วิเคราะห และวิจัยทุกระดับ (หองเรียน โรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา)
๓.๑.๕ ประเมิน สรุปและรายงานผลดานการสงเสริมการวิจัย
๓.๒ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาปฐมวัย
ของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
๓.๓ นิเทศ ติดตาม การดําเนินงานของโรงเรียนในภารกิจอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. งานที่ไดรับมอบหมาย
๔.๑ การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย
๔.๒ การจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรูเด็กปฐมวัยรวมกับพอแม ผูปกครอง
๔.๓ งานนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาปฐมวัย
๔.๔ กิจกรรมประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
๔.๕ กิจ กรรมประเมิ น โรงเรีย นอนุบ าลประจํ า เขตพื้ น ที่ก ารศึก ษา โรงเรีย นศูน ย เด็ กปฐมวั ย
ตนแบบ / เครือขาย
๔.๖ สงเสริมการวิจัยนวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัย
๔.๗ พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลประจําเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนศูนย
เด็กปฐมวัยตนแบบและโรงเรียนศูนยเด็กปฐมวัยตนแบบเครือขาย
๔.๘ การจัดกิจกรรมตามโครงการ “บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย”
๔.๙ การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณการเรียนรูที่ดี Best Practice
๔.๑๐ การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย
๔.๑๑ นวัตกรรมการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี
๔.๑๒ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต ๒ มอบหมาย

คูมอื

การปฏิบัติงานกลุมนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา

ของ
นางชุติมา แผลงศรี
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

นางชุติมา แผลงศรี ตําแหนง ศึกษานิเทศก วิทยฐานะ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่
กลุ ม งานพั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และกระบวนการเรี ย นรู และหั ว หน า กลุ ม สาระ
การเรีย นรูสั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม มี ห น า ที่ แ ละความรั บ ผิด ชอบ ส งเสริม พั ฒ นาหลั ก สู ต ร
สถานศึกษาตามแนวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และกระบวนการเรียนรู
ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนตน นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา ของโรงเรียน
ในสังกัด รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. งานภารกิจ
รับผิดชอบงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู และงาน
ศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย
๑.๑ ศึกษารวบรวมขอมูลและจัดทําระบบสารสนเทศ รวมทั้งสงเสริมใหสถานศึกษาดําเนินการ ใน
เรื่องดังตอไปนี้
๑.๑.๑ ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร
๑.๑.๒ รวบรวมขอมูลแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร
๑.๒. พัฒ นาครู ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวของ ใหมีความรู ความเขาใจในการ
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สงเสริมใหมีการจัดกระบวนการ
เรียนรู ในรูปแบบตาง ๆ เชน การจัดประชุม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เอกสารเผยแพร นิเทศตรวจเยี่ยม
๑.๓. สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยการมีสวนรวมจากทุกฝาย
๑.๔ สงเสริมและสนับสนุนใหครูผูสอน ออกแบบการเรียนรูและจัดการเรียนรูตามแนวปฏิรูป
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
๑.๕ ให บ ริการเครื่องมื อ เอกสาร สื่ อสิ่งพิ มพ นวัตกรรม ที่ เกี่ย วขอ งกั บ การพั ฒ นาหลักสูต ร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดกระบวนการเรียนรู ใหกับครู ในสังกัด
๑.๖ พัฒนาเครือขายและประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
๑.๗ ดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
และนําขอมูลมาใชในการวางแผนพัฒนา
๒. งานกลุมสาระการเรียนรู
๒.๑ ปฏิบัติงานสงเสริม ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๒.๑.๑ พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ โดยรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ
๑) ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
๒) ดานบุคลากรครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๒.๑.๒ สํารวจสภาพปญหาและความตองการจําเปน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๒.๑.๓ ส ง เสริ ม และพั ฒ นาการเรีย นรูก ลุ ม สาระการเรี ย นรู สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เพื่อใหเปนศูนยประสานงาน เผยแพรผลงาน แหลงเรียนรู แหลงรวมสื่อ การเรียนการสอน ของ
ครูผูสอน (แยกเปนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา)
๒.๑.๔ พัฒนาครูผูสอนดานการออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวหลักสูตรการศึกษา
โดยใหครูแกนนํา ครูตนแบบเปนวิทยากรแลกเปลี่ยนประสบการณ
๒.๑.๕ รวมกับองคกร หนวยงาน จัดเวทีเผยแพรผลงาน ของนักเรียน ครูผูสอน โรงเรียน

๒.๑.๖ ประสานความรว มมื อ กั บ หน วยงาน บุ ค ลากรอื่ น ๆ ที่ มีศั ก ยภาพและสามารถ
สนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนรู
๒.๒ สงเสริมและสนับสนุน ใหสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๒.๓ สงเสริมและสนับสนุนใหครูออกแบบการเรียนรูและจัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามแนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
๒.๔ สงเสริมและสนับสนุนใหครูใชวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดวยวิธีที่หลากหลาย
๒.๕ สงเสริมและสนั บ สนุน ให ครูและหรือพั ฒ นาสื่อ นวัต กรรมและเทคโนโลยีทางการศึก ษา
ในการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๒.๖ ดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล การจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และนําขอมูลมาใชในการพัฒนา
๒.๗ ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๓. งานนิเทศการศึกษา
๓.๑ รับ ผิ ดชอบโรงเรียนเพื่ อการนิ เทศ ติดตามและประเมิน ผลระบบการบริห ารและการจั ด
การศึกษา ในพื้นที่กลุมโรงเรียนเจดียยุทธหัตถี ( ๑๐ โรงเรียน ) ดําเนินการดังนี้
๓.๑.๑ กําหนดเปาหมาย รูปแบบการนิเทศ ปฏิทิน ตารางการนิเทศ เครื่องมือนิเทศ ติดตาม ฯ
๓.๑.๒ ดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม
๓.๑.๓ ประเมิน สรุปและรายงานผลดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม
๓.๑.๔ ศึกษา คนควา วิเคราะห และวิจัยทุกระดับ (หองเรียน โรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา)
๓.๑.๕ ประเมิน สรุปและรายงานผลดานการสงเสริมการวิจัย
๓.๒ นิ เทศ ติ ดตาม และประเมิ น ผลการจัด การศึ ก ษาในกลุม สาระการเรีย นรูสัง คมศึก ษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
๓.๓ นิเทศ ติดตาม การดําเนินงานของโรงเรียนในภารกิจอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. งานที่ไดรับมอบหมาย
๔.๑ งาน / โครงการ / กิจกรรมเกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
๔.๑.๑ โรงเรียนวิถีพุทธ
๔.๑.๒ โรงเรียนคุณธรรม
๔.๑.๓ คานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๔.๑.๔ พระพุทธศาสนา
๔.๑.๕ โครงการเยาวชนคนดี ศรีสุพรรณ ฯ
๔.๒ งาน / โครงการ / กิจกรรมสงเสริม พัฒนาโรงเรียนในฝนสูโรงเรียนมาตรฐานสากล
๔.๓ งาน / โครงการ /กิจกรรมจุดเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
๔.๔ งาน / โครงการ / กิจกรรมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
๔.๕ งาน / โครงการ / กิจกรรมนอมนําแนวพระราชดําริสืบสานพระราชปณิธานและพระบรม
ราโชบายศาสตรพระราชา มาใชในการจัดกระบวนการเรียนรูอยางยั่งยืน
๔.๔ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต ๒ มอบหมาย

คูมอื

การปฏิบัติงานกลุมนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา

ของ
นางสาวนวรัตน พูนใย
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวนวรั ต น พู น ใย ตํ า แหน ง ศึ ก ษานิ เทศก วิ ท ยฐานะศึ ก ษานิ เทศก ชํ า นาญการพิ เศษ
ปฏิบัติหนาที่ หัวหนากลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา และหัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร มี
หนาที่ กํากับ ดูแล ประสาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศกในกลุม งานวัดและ
ประเมิ น ผลการศึก ษา นิ เทศ ติดตาม ประเมิน ผลการจัดการศึกษาของโรงเรีย นในสังกัด รับ ผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. งานภารกิจ
๑.๑ งานทดสอบทางการศึกษา ดังนี้
๑.๑.๑ การประเมิน คุณ ภาพการศึก ษาขั้น พื้ นฐานเพื่ อ การประกัน คุณ ภาพผูเรีย น ( NT )
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๑.๑.๒ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ) นักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ ๖ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
๑.๑.๓ การประเมินคุณ ภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ ทองถิ่นหรือ ขอสอบกลาง (LAS )
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่๑ - ๒, ๔-๕ และมัธยมศึกษาปที่ ๑-๒
๑.๑.๔ ประสานความรวมมือกับ สถาบัน ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ สํานักทดสอบทาง
การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๑.๕ ศึกษา วิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
๑.๑.๖ วางแผนการทดสอบทางการศึกษา ใหครอบคลุมตามกลุมสาระการเรียนรู ๘ กลุม
สาระของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๑.๗ กําหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ใหสอดคลองตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติกําหนด
๑.๑.๘ ดําเนินการทดสอบทางการศึกษาและใหบริการสอบวัดความรู ความสามารถใหกับ
นักเรียน
๑.๑.๙ นิเทศติดตาม ตรวจสอบ การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
๑.๑.๑๐ พัฒนาคลังขอสอบมาตรฐานการศึกษา
๑.๑.๑๑ จัดทําขอมูลสารสนเทศแนวทางการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
๑.๑.๑๒ จัดทํารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
๑.๑.๑๓ เผยแพรผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา
๑.๑.๑๔ บริการขอมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ และขอมูลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหกับสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
๑.๒ งานสงเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา ดังนี้
๑.๒.๑ สงเสริมใหครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรูเกี่ยวกับวิธีการวัดผลและประเมินผล
การศึกษาในระบบ
๑.๒.๒ สงเสริมและพัฒนาผูบริหาร ครู ใหใชวิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล
ในสถานศึกษาของการศึกษาในระบบ
๑.๒.๓ ศึก ษา วิเคราะห รูป แบบ วิธีก ารในการพั ฒ นาแนวทางการวัดและประเมิ น ผลใน
สถานศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๑.๓ งานสงเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา ดังนี้
๑.๓.๑ รวบรวมเครื่องมือ การวัดและประเมินผลการศึกษา

๑.๓.๒ ศึกษาวิเคราะห เครื่องมือวัดผล และประเมินผล ที่รวบรวมคัดเลือกใหเหมาะสมกับเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๑.๓.๓ ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย รูปแบบ การวัดและประเมินผลการศึกษา ตลอดจนสื่อ/
นวัตกรรม เทคนิค เครื่องมือการนิเทศการศึกษา
๑.๓.๔ บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแกสถานศึกษา
๑.๔ การจัดทําและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผล ใหไดมาตรฐานโดยศึกษา วิเคราะห
เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผูจัด ทําแลว มาปรับและพัฒนาใหเหมาะสมกับ เขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึก ษา ครอบคลุม ทั้งดา นความรู คุ ณ ธรรม ทั กษะกระบวนการเพื่ อ บริก ารให แก ครูแ ละผูบ ริห าร
สถานศึกษา ดังนี้
๑.๔.๑ เครื่องมือวัดผลและประเมินผล ตามกลุมสาระการเรียนรู ๘ กลุมสาระของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๑.๔.๒ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๑.๔.๓ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
๑.๔.๔ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค
๑.๔.๕ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอาน คิด วิเคราะห และการเขียน
สื่อความ
๒. งานกลุมสาระการเรียนรู
ปฏิบัติงานสงเสริม ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
๒.๑ ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรกลุม
สาระ การเรียนรูคณิตศาสตร
๒.๒ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให ค รู อ อกแบบการเรี ย นรู แ ละจั ด การเรี ย นรู ต ามแนวปฏิ รู ป
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
๒.๓ ศึ ก ษาหลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละงานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รกลุ ม สาระการเรี ย นรู
คณิตศาสตร
๒.๔ ดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตามการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ กลุม สาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร
๒.๕ งานการศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยหลักสูตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
๓. งานนิเทศการศึกษา
๓.๑ รับ ผิดชอบโรงเรียนเพื่อการนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบการบริห ารและการจัด
การศึกษา ในพื้นที่กลุมโรงเรียนทศมิตร (๙ โรงเรียน) และกลุมสุวรรณสาธุกิจ (๔ โรงเรียน ไดแก โรงเรียนวัด
ทุงคอก โรงเรียนวัดทุงเข็น โรงเรียนวัดดอนมะนาว และโรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต)) ดําเนินการ ดังนี้
๓.๑.๑ กํ าหนดเป าหมาย รูป แบบการนิ เทศ ปฏิ ทิ น ตารางการนิ เทศ เครื่อ งมื อ นิ เทศ
ติดตาม ฯ
๓.๑.๒ ดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม
๓.๑.๓ ประเมิน สรุปและรายงานผลดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม
๓.๑.๔ ศึ ก ษา ค น คว า วิ เ คราะห และวิ จั ย ทุ ก ระดั บ (ห อ งเรี ย น โรงเรี ย น เขตพื้ น ที่
การศึกษา)
๓.๑.๕ ประเมิน สรุปและรายงานผลดานการสงเสริมการวิจัย

๓.๒ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรของ
โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
๓.๓ นิเทศ ติดตาม การดําเนินงานของโรงเรียนในภารกิจอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. งานที่ไดรับมอบหมาย
๔.๑ งาน/โครงการ/กิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกประเภท
๔.๒ งาน / โครงการ / กิจกรรมการจัดการเรียนรู คณิตศาสตร
๔.๓ งาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนาเครือขายครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
๔.๔ งานการจัดการศึกษาพิเศษ/การศึกษาตามอัธยาศัย
๔.๕ งานธุรการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
๔.๖ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต ๒ มอบหมาย

คูมอื

การปฏิบัติงานกลุมนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา

ของ
นางสาวจุฑามาศ วงศแสง
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวจุฑามาศ วงศแสง ตําแหนง ศึกษานิเทศก วิทยฐานะ ศึกษานิเทศกชํานาญการ
ปฏิบัติหนาที่ กลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา และหัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มีหนาที่นิเทศ
ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
๑.งานภารกิจ
๑.๑ งานทดสอบทางการศึกษา ดังนี้
๑.๑.๑ การประเมิน คุณ ภาพการศึก ษาขั้น พื้ นฐานเพื่ อ การประกัน คุณ ภาพผูเรีย น ( NT )
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๑.๑.๒ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ) นักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ ๖ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
๑.๑.๓ การประเมินคุณ ภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ ทองถิ่นหรือ ขอสอบกลาง (LAS )
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่๑ - ๒, ๔-๕ และมัธยมศึกษาปที่ ๑-๒
๑.๑.๔ ประสานความรวมมือกับ สถาบัน ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ สํานักทดสอบทาง
การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๑.๕ ศึกษา วิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
๑.๑.๖ วางแผนการทดสอบทางการศึกษา ใหครอบคลุมตามกลุมสาระการเรียนรู ๘ กลุม
สาระ ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๑.๗ กําหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ใหสอดคลองตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติกําหนด
๑.๑.๘ ดําเนินการทดสอบทางการศึกษาและใหบริการสอบวัดความรู ความสามารถใหกับ
นักเรียน
๑.๑.๙ นิเทศติดตาม ตรวจสอบ การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
๑.๑.๑๐ พัฒนาคลังขอสอบมาตรฐานการศึกษา
๑.๑.๑๑ จัดทําขอมูลสารสนเทศแนวทางการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
๑.๑.๑๒ จัดทํารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
๑.๑.๑๓ เผยแพรผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา
๑.๑.๑๔ บริการขอมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ และขอมูลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหกับสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
๑.๒ งานสงเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา ดังนี้
๑.๒.๑ สงเสริมใหครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรูเกี่ยวกับวิธีการวัดผลและประเมินผล
การศึกษาในระบบ
๑.๒.๒ สงเสริมและพัฒนาผูบริหาร ครู ใหใชวิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล
ในสถานศึกษาของการศึกษาในระบบ
๑.๒.๓ ศึก ษา วิเคราะห รูป แบบ วิธีก ารในการพั ฒ นาแนวทางการวัดและประเมิ น ผลใน
สถานศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๑.๓ งานสงเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา ดังนี้
๑.๓.๑ รวบรวมเครื่องมือ การวัดและประเมินผลการศึกษา
๑.๓.๒ ศึกษาวิเคราะห เครื่องมือวัดผล และประเมินผล ที่รวบรวมคัดเลือกใหเหมาะสมกับเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

๑.๓.๓ ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย รูปแบบ การวัดและประเมินผลการศึกษา ตลอดจนสื่อ/
นวัตกรรม เทคนิค เครื่องมือการนิเทศการศึกษา
๑.๓.๔ บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแกสถานศึกษา
๑.๔ การจัดทําและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผล ใหไดมาตรฐานโดยศึกษา วิเคราะห
เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผูจัด ทําแลว มาปรับและพัฒนาใหเหมาะสมกับ เขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึก ษา ครอบคลุม ทั้งดา นความรู คุ ณ ธรรม ทั กษะกระบวนการเพื่ อ บริก ารให แก ครูแ ละผูบ ริห าร
สถานศึกษา ดังนี้
๑.๔.๑ เครื่องมือวัดผลและประเมินผล ตามกลุมสาระการเรียนรู ๘ กลุมสาระของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๑.๔.๒ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๑.๔.๓ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
๑.๔.๔ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค
๑.๔.๕ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอาน คิด วิเคราะห และการเขียน
สื่อความ
๒. งานกลุมสาระการเรียนรู
๒.๑ สงเสริมและสนับสนุน ใหสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
๒.๒ สงเสริมและสนับสนุนใหครูออกแบบการเรียนรูและจัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยตามแนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
๒.๓ สงเสริมและสนับสนุนใหครูใชวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย ดวยวิธีการที่หลากหลาย
๒.๔ สงเสริมและสนับสนุนใหครูใชและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ใน การจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
๒.๕ ดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล การจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย และนําขอมูลมาใชในการวางแผนพัฒนา
๒.๖ ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย
๓. งานนิเทศการศึกษา
๓.๑ รับ ผิด ชอบโรงเรีย นเพื่อการนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบการบริห ารและการจั ด
การศึกษา ในพื้นที่กลุมโรงเรียนรอยพระพุทธบาท ( ๑๑ โรงเรียน ) ดําเนินการ ดังนี้
๓.๑ กําหนดเปาหมาย รูปแบบการนิเทศ ปฏิทิน ตารางการนิเทศ เครื่องมือนิเทศ ติดตาม ฯ
๓.๒ ดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม
๓.๓ ประเมิน สรุปและรายงานผลดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม
๓.๔ ศึกษา คนควา วิเคราะห และวิจัยทุกระดับ (หองเรียน โรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา)
๓.๕ ประเมิน สรุปและรายงานผลดานการสงเสริมการวิจัย
๓.๒ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
๓.๓ นิเทศ ติดตาม การดําเนินงานของโรงเรียนในภารกิจอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

๔. งานที่ไดรับมอบหมาย
๔.๑ งาน / โครงการ /กิจกรรมรักการอาน
๔.๒ งาน / โครงการ / กิจกรรมสงเสริมความสามารถในการอาน การเขียนของนักเรียน
๔.๓ งาน / โครงการ / กิจ กรรมพั ฒ นาคุณ ภาพผูเรียนตามมาตรฐานดานทัก ษะการคิดขั้ น
พื้นฐาน
๔.๔ งานพัฒนาเครือขายครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
๔.๔.๑ ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาขอมูลสารสนเทศ เครือขายครูกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย
๔.๔.๒ ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูเครือขายกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
๔.๔.๓ ประสาน สงเสริม สนับสนุน การดําเนินงานของเครือขายครูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
๔.๔.๔ นิเทศ ติดตามและประเมินผล การดําเนินงานของเครือขายครูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
๔.๕ โครงการสรางวัฒนธรรมการวิจัยในโรงเรียน
๔.๖ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุ รี
เขต ๒มอบหมาย

คูมอื

การปฏิบัติงานกลุมนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา

ของ
นายนิกร ขวัญเมือง
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

นายนิ ก ร ขวั ญ เมื อ ง ตํ า แหน ง ศึ ก ษานิ เ ทศก วิ ท ยฐานะ ศึ ก ษานิ เ ทศก ชํ า นาญการพิ เศษ
ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมงานสงเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และหัวหนากลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด รับผิดชอบ
และปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. งานภารกิจ
๑.๑. งานสงเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๑.๑.๑ ศึกษาความตองการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๑.๑.๒ ดําเนินการพัฒ นาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา รวมทั้งสื่อตนแบบ
ของหนวยงาน เพื่อสนับสนุนชวยเหลือตามความตองการของสถานศึกษา
๑.๑.๓ สงเสริมและพัฒนาครู ผูบริหารใหมีความรูความสามารถในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และ เทคโนโลยีทางการศึกษา
๑.๑.๔ นิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
เพื่อนําผล มาปรับปรุงและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ
๑.๑.๕ ประสานความรว มมือ กับ หน วยงานภาครัฐ และเอกชนในการสงเสริม การใชสื่ อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๑.๑.๖ เผยแพรประชาสัมพันธการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๑.๒. งานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัยการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๑.๒.๑ ศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง
การศึกษา
๑.๒.๒ วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อตนแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาใหสอดคลองกับ
ความตองการของสถานศึกษา
๑.๒.๓ สงเสริม สนับ สนุนใหสถานศึกษาที่ดําเนินการ ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนาสื่ อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห วิจัย นําไปใช และเผยแพรสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๒. งานกลุมสาระการเรียนรู
ปฏิบัติงานสงเสริม ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเทคโนโลยี) และกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
๒.๑ ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรกลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเทคโนโลยี) และกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
๒.๒ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให ค รู อ อกแบบการเรี ย นรู แ ละจั ด การเรี ย นรู ต ามแนวปฏิ รู ป
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ กลุมสาระการเรียนรูก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเทคโนโลยี)
และกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
๒.๓ ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี (งานเทคโนโลยี) และกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
๒.๔ ดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตามการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ กลุม สาระการ
เรียนรูก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเทคโนโลยี) และกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
๒.๕ งานการศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยหลักสูตร กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี (งานเทคโนโลยี) และกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

๓. งานนิเทศการศึกษา
๓.๑ รับ ผิดชอบโรงเรีย นเพื่ อการนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบการบริห ารและการจั ด
การศึกษา ในพื้นที่กลุมโรงเรียนนเรศวร ( ๑๗ โรงเรียน ) ดําเนินการ ดังนี้
๓.๑.๑ กําหนดเปาหมาย รูปแบบการนิเทศ ปฏิทิน ตารางการนิเทศ เครื่องมือนิเทศ ติดตาม ฯ
๓.๑.๒ ดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม
๓.๑.๓ ประเมิน สรุปและรายงานผลดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม
๓.๑.๔ ศึกษา คนควา วิเคราะห และวิจัยทุกระดับ (หองเรียน โรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา)
๓.๑.๕ ประเมิน สรุปและรายงานผลดานการสงเสริมการวิจัย
๓.๒ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ( งานเทคโนโลยี ) และกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
๓.๓ นิเทศ ติดตาม การดําเนินงานของโรงเรียนในภารกิจอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. งานที่ไดรับมอบหมาย
๔.๑ การพัฒนาเว็บไซตกลุมนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
๔.๒ การพัฒนาระบบคลังขอสอบผานเครือขายอินเตอรเน็ต
๔.๓ การนิเทศทางไกลผานเครือขายอินเตอรเน็ต
๔.๔ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการเรียนการสอน
๔.๕ การบริการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
๔.๖ การจั ด การศึ ก ษาทางไกลผ า นดาวเที ย ม (DLTV) และการจั ด การศึ ก ษาทางไกลผ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
๔.๗ กิจกรรมโครงการทรูปลูกปญญา
๔.๘ งาน/โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM Education)
๔.๙ งาน/โครงการพัฒนาศักยภาพความคิดสรางสรรคสิ่งประดิษฐแนวคิดใหม
๔.๑๐ งาน/โครงการการพัฒนาที่เกี่ยวของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ความรวมมือ และ
การพัฒนาเครือขายครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
๔.๑๑ ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต ๒ มอบหมาย

คูมอื

การปฏิบัติงานกลุมนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา

ของ
นางสาวสุคนธ แสงสุข
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวสุคนธ แสงสุข ตําแหนง ศึกษานิเทศก วิทยฐานะ ศึกษานิเทศกชํานาญการ
ปฏิบัติหนาที่กลุมงานสงเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา หัวหนากลุม
สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา และหัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีหนาที่นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด มีหนาที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. งานภารกิจ
๑.๑ งานสงเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๑.๑.๑ ศึกษาความตองการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๑.๑.๒ ดําเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา รวมทั้งสื่อตนแบบ
ของหนวยงาน เพื่อสนับสนุนชวยเหลือตามความตองการของสถานศึกษา
๑.๑.๓ ส ง เสริ ม และพั ฒ นาครู ผู บ ริ ห ารให มี ค วามรู ค วามสามารถในการพั ฒ นาสื่ อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๑.๑.๔ นิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
เพื่อนําผลมาปรับปรุงและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ
๑.๑.๕ ประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการสงเสริม การใชสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๑.๑.๖ เผยแพรประชาสัมพันธการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๑.๒ งานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัยการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๑.๒.๑ ศึกษาคน ควา วิเคราะห วิจัย เกี่ย วกับ การพั ฒ นาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
๑.๒.๒ วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อตนแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาใหสอดคลอง
กับความตองการของสถานศึกษา
๑.๒.๓ สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาที่ดําเนินการ ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห วิจัย นําไปใช และเผยแพรสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๒. งานกลุมสาระการเรียนรู
ปฏิบัติงานสงเสริม ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
๒.๑ ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา
และพลศึกษา
๒.๒ ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรกลุ ม
สาระการเรียนรูส ุขศึกษาและพลศึกษา
๒.๓ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให ค รู อ อกแบบการเรี ย นรู แ ละจั ด การเรี ย นรู ต ามแนวปฏิ รู ป
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ กลุมสาระการเรียนรูส ุขศึกษาและพลศึกษา
๒.๔ นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและ
พลศึกษา
๒.๕ ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
๓. งานนิเทศการศึกษา
๓.๑ รับ ผิดชอบโรงเรียนเพื่อการนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบการบริห ารและการจัด

การศึกษา ในพื้นที่กลุมโรงเรียนถ้ําเสือ ( ๑๐ โรงเรียน ) ดําเนินการ ดังนี้
๓.๑.๑ กํ าหนดเป าหมาย รูป แบบการนิ เทศ ปฏิ ทิ น ตารางการนิ เทศ เครื่อ งมื อนิ เทศ
ติดตาม ฯ
๓.๑.๒ ดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม
๓.๑.๓ ประเมิน สรุปและรายงานผลดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม
๓.๑.๔ ศึ ก ษา ค น คว า วิ เคราะห และวิ จั ย ทุ ก ระดั บ (ห อ งเรีย น โรงเรี ย น เขตพื้ น ที่
การศึกษา)
๓.๑.๕ ประเมิน สรุปและรายงานผลดานการสงเสริมการวิจัย
๓.๒ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพล
ศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
๓.๓ นิเทศ ติดตาม การดําเนินงานของโรงเรียนในภารกิจอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. งานที่ไดรับมอบหมาย
๔.๑ งาน / โครงการ / กิจ กรรมการพั ฒ นาหอ งสมุด โรงเรียน ห อ งสมุ ดมีชี วิต และกิจ กรรม
สงเสริมนิสัยรักการอาน
๔.๒ งาน / โครงการ กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือและชุมนุม /ชมรม) และกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน
๔.๓ การสงเสริมการดําเนินงานพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
๔.๔ งาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนาเครือขายครูบรรณารักษและยุวบรรณารักษ
๔.๕ งาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนาเครือขายครูกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
๔.๖ งาน/โครงการ/กิ จ กรรมโครงการเสริม สรา งคุ ณ ธรรม จริย ธรรมและธรรมาภิ บ าลใน
สถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” (เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และโรงเรียนสุจริต )
๔.๗ การพัฒนาการสอนเพื่อเสริมสรางทักษะชีวิตดานสุขภาวะทางเพศของเยาวชน
๔.๘ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต ๒มอบหมาย

คูมอื

การปฏิบัติงานกลุมนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา

ของ
นายณัฐพงษ พันธุขะวงศ
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

นายณั ฐ พงษ พัน ธุขะวงศ ตําแหนง ศึกษานิเทศก วิทยฐานะ ศึกษานิเทศกชํานาญการ ปฏิบั ติ
หนาที่กลุมงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา และหัวหนากลุมสาระการ
เรีย นรูศิล ปะ มีห นาที่ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัด การศึกษาของโรงเรีย นในสังกั ด รับ ผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. งานภารกิจ
๑.๑ งานสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู ดังนี้
๑.๑.๑ รวบรวมจัด ทํ า ระบบขอ มูล สารสนเทศเกี ่ย วกับ ระบบการนิเ ทศและการจัด
กระบวนการเรียนรู
๑.๑.๒ ศึกษาสภาพปญหา ความตองการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู
๑.๑.๓ จัดทําแผนการสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู
๑.๑.๔ ดําเนินการนิเทศโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน และโครงการเปนฐาน ดังนี้
๑) การนิเทศโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน เชน สงเสริมฝายบริหารเปนหลักในการ
นิเทศภายใน สงเสริมครูใหเปนผูสรางกัลยาณมิตรนิเทศภายใน สงเสริมเครือขายการนิเทศครูตนแบบ ครู
แกนนํา ผูปกครอง ชุมชน และภูมิปญญา สงเสริมการนิเทศภายนอก รวมทั้งสงเสริมการนิเทศที่มีการรวมพลัง
จากทุกฝาย
๒) การนิ เ ทศโดยใช โ ครงการเป น ฐาน เช น โครงการนํ า ร อ ง (Pilot Study)
โครงการรวมพัฒนา (Joint Project) เปนตน
๑.๑.๕ จัดทําสรุปรายงานผล และเผยแพรการนิเทศ ติดตาม ที่ประสบผลสําเร็จ
๑.๒ งานสงเสริมสนับสนุนเครือขายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาหนวยงาน
ที่เกี่ยวของและชุมชน ดังนี้
๑.๒.๑ ประสานการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือขายการนิเทศในเขตพื้นที่
การศึกษา
๑.๒.๒ จัด ทํ า แผนการส งเสริม สนั บ สนุ น เครือ ข า ยการนิ เทศในเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาและ
สถานศึกษา
๑.๒.๓ ดําเนินการและรวมมือกับ หนวยงานที่เกี่ยวของ พัฒ นาเครือ ขายการนิเทศ ใน
รูปแบบตาง ๆ ที่หลากหลาย
๑) พัฒนาหองเรียนหรือสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรู
๒) จัดตั้งและดําเนินการในรูปแบบของเครือขายชุมชน
๓) จัดเวทีวิชาการใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
๔) จัดเครือขายบุคคล เชน ครูแกนนํา ครูตนแบบ ครูแหงชาติ เปนตน
๑.๒.๔ จัดทําสรุปรายงาน และเผยแพรเทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบเครือขาย
การนิเทศ
๑.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษา ดังนี้
๑.๓.๑ จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศ และติดตามการบริหารและการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
๑.๓.๒ ศึกษาวิเคราะหและจัดทําเกณฑ ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ ในการบริหารและการจัด
การศึกษา

๑.๓.๓ ดําเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
๑.๓.๔ สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดทํารายงานเผยแพร
๑.๔ งานศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยการพัฒนาระบบบริหารการนิเทศและการจัดการศึกษา
๑.๔.๑ ศึกษา คนควา วิเคราะหสภาพปญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัด
การศึกษา
๑.๔.๒ ดําเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา ดังนี้
๑) การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๒) การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
๓) การพัฒนาเครือขายการนิเทศ
๑.๔.๓ สนับสนุน สงเสริม และเผยแพรการวิเคราะห วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
การบริหารและการจัดการศึกษา
๒. งานกลุมสาระการเรียนรู
๒.๑ ปฏิบัติงานสงเสริม ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ และดําเนินการสงเสริม พัฒนา ดังนี้
๒.๑.๑ พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ โดยรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ
๑) ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
๒) ดานบุคลากรครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษา
๒.๑.๒ สํารวจสภาพปญหาและความตองการจําเปน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๒.๑.๓ ส งเสริ มและพั ฒ นาการเรีย นรูก ลุ มสาระการเรีย นรูศิ ล ปศึ ก ษา เพื่ อ ให เป น ศูน ย
ประสานงาน เผยแพรผลงาน แหลงเรียนรู แหลงรวมสื่อการเรียนการสอน ของครูผูสอน (แยกเปนระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา)
๒.๑.๔ พัฒนาครูผูสอนดานการออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวหลักสูตรการศึกษา
โดยใหครูแกนนํา ครูตนแบบเปนวิทยากรแลกเปลี่ยนประสบการณ
๒.๑.๕ รวมกับองคกร หนวยงาน จัดเวทีเผยแพรผลงาน ของนักเรียน ครูผูสอน โรงเรียน
๒.๑.๖ ประสานความรว มมื อ กั บ หน วยงาน บุ ค ลากรอื่ น ๆ ที่ มีศั ก ยภาพและสามารถ
สนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนรู
๒.๒ ส งเสริมและสนับ สนุน ให สถานศึ กษาจัดทํ า หลัก สูต รสถานศึก ษา กลุม สาระการเรีย นรู
ศิลปศึกษา
๒.๓ สงเสริมและสนับสนุนใหครูออกแบบการเรียนรูและจัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรู
ศิลปศึกษา ตามแนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
๒.๔ สงเสริมและสนับ สนุนให ครูใชวิธีการวัดและประเมิ นผลการเรีย นรูก ลุม สาระการเรีย นรู
ศิลปศึกษา ดวยวิธีที่หลากหลาย
๒.๕ สงเสริมและสนั บ สนุน ให ครูและหรือพั ฒ นาสื่อ นวัต กรรมและเทคโนโลยีทางการศึก ษา
ในการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษา
๒.๖ ดําเนิน การนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล การจัดการเรียนรูกลุม สาระการเรียนรู
ศิลปะ และนําขอมูลมาใชในการพัฒนา
๒.๗ ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูศ ิลปะ

๓. งานนิเทศการศึกษา
๓.๑ รับ ผิดชอบโรงเรีย นเพื่ อการนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบการบริห ารและการจั ด
การศึกษา ในพื้นที่กลุมโรงเรียนทาจีน ( ๑๔ โรงเรียน ) ดําเนินการ ดังนี้
๓.๑ กําหนดเปาหมาย รูปแบบการนิเทศ ปฏิทิน ตารางการนิเทศ เครื่องมือนิเทศ ติดตาม ฯ
๓.๒ ดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม
๓.๓ ประเมิน สรุปและรายงานผลดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม
๓.๔ ศึกษา คนควา วิเคราะห และวิจัยทุกระดับ (หองเรียน โรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา)
๓.๕ ประเมิน สรุปและรายงานผลดานการสงเสริมการวิจัย
๓.๒ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะของโรงเรียน
ในสังกัดทุกโรงเรียน
๓.๓ นิเทศ ติดตาม การดําเนินงานของโรงเรียนในภารกิจอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. งานที่ไดรับมอบหมาย
๔.๑ โครงการนิเทศการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในวันเปดภาคเรียน
๔.๒ โครงการสงเสริมการนิเทศภายในโรงเรียน
๔.๓ งาน/โครงการการพัฒนากลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะและพัฒนาเครือขายครูกลุมสาระการเรียนรู
ศิลปะ
๔.๔ งาน/โครงการสิ่งแวดลอมศึกษา (การจัดการขยะ น้ําเสีย พลังงาน มลพิษทางอากาศ ฯลฯ)
๔.๕ งาน/โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ( Zero Waste School )
๔.๖ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต ๒ มอบหมาย

คูมอื

การปฏิบัติงานกลุมนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา

ของ
นางสาวปราณีย เอกมอญ
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวปราณีย เอกมอญ ตําแหนง ศึกษานิเทศก วิทยฐานะ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษปฏิบัติ
หนาที่ หัวหนากลุมงานสงเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา หัวหนากลุมสาระการเรียนรู การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. งานภารกิจ
๑.๑ งานสงเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
๑.๑.๑ สง เสริมและสนั บ สนุ น ให ส ถานศึก ษานํ า ข อ เสนอแนะจากการประเมิน คุ ณ ภาพ
ภายนอกสถานศึกษา มาวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๑.๑.๒ พิจารณาใหขอเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๑.๑.๓ ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพรอมรับการประเมินภายนอก เพื่อเสนอรายชื่อ
สถานศึกษาตอสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
๑.๑.๔ ประสานงานกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
เมื่อถึงกําหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
๑.๑.๕ วิ เคราะห แ ละสรุป ผลการประเมิ น คุณ ภาพการศึ ก ษาภายนอกสถานศึ ก ษาราย
มาตรฐาน และรายโรงเรียน
๑.๑.๖ ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพื่อนํามาใชประโยชนในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
๑.๒ งานสงเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๑.๒.๑ ศึกษาระบบหลักเกณฑ วิธีการ การประกันคุณ ภาพภายในสถานศึกษาตลอดจน
กฎเกณฑ ระเบียบที่เกี่ยวของ
๑.๒.๒ ศึกษา คนควา หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดทํามาตรฐานการศึกษา
แลวนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๑.๒.๓ ส งเสริม และสนับ สนุ น ให ส ถานศึก ษาสรางความตระหนั ก ความรู ความเขา ใจ
เกี่ยวกับ การพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแกบุคลากรทุกคน
๑.๒.๔ สง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให ส ถานศึ ก ษากํ า หนดมาตรฐานระดั บ สถานศึ ก ษา ให
สอดคลอง กับสภาพแวดลอมและความตองการของชุมชน /ทองถิ่น รวมทั้งการกําหนดตัวบงชี้และเกณฑ
ในการแปลผล และตัดสินการผานมาตรฐานพรอมทั้งจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางสถานศึกษา
ดวยกัน
๑.๒.๕ รวมกําหนดกลยุทธในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา
และระดับสถานศึกษา
๑.๒.๖ สงเสริมใหสถานศึกษาจัด สราง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมี
หลักการและแนวคิดอยูบนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา
๑.๒.๗ สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา
๑.๒.๘ พิจารณาใหขอเสนอแนะกับ สถานศึกษาในการจั ดทํารายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา
๑.๒.๙ นิเทศ ติดตาม การจัด สราง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๑.๓ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
๑.๓.๑ จัดทําระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

๑.๓.๒ นิเทศ ติดตามสถานศึกษา เพื่อใหสามารถดําเนินการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง
๑.๓.๓ รวมกับสถานศึกษาวิเคราะหผลการประเมินเพื่อหาจุดพัฒนาและนํามาเปนแนวทาง
ในการปรับปรุงสถานศึกษาที่ยังไมไดมาตรฐานตามเกณฑ
๑.๓.๔ จั ด ตั้ งคณะทํ างานเพื่ อ รับ ผิ ด ชอบและให ค วามช ว ยเหลื อ สถานศึ ก ษาที่ ยัง ไม ได
มาตรฐานตามเกณฑอยางเปนระบบ
๑.๓.๕ จัด ตั้งคณะกรรมการระดั บเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษา ดํ าเนิน การตรวจสอบ วิเคราะห
ผลการประเมิน คุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อกําหนดนโยบายในการพัฒนาการประกันคุณ ภาพภายใน
สถานศึกษา
๑.๓.๖ จัดทําระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
๑.๓.๗ จั ดทํ า เอกสารเผยแพรตั ว อยางสถานศึก ษาที่ ผ า นเกณฑ ก ารประเมิ นมาตรฐาน
จากคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๑.๓.๘ นิเทศ ติดตาม กํากับ สถานศึกษาทุกแหงใหไดมาตรฐานตามเกณฑ
๒. งานกลุมสาระการเรียนรู
ปฏิบัติงานสงเสริม ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู
งานกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
๒.๑ ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี
๒.๒ ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรกลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
๒.๓ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให ค รู อ อกแบบการเรี ย นรู แ ละจั ด การเรี ย นรู ต ามแนวปฏิ รู ป
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ กลุมสาระการเรียนรูก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
๒.๔ ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
๓. งานนิเทศการศึกษา
๓.๑ รับ ผิดชอบโรงเรีย นเพื่ อการนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบการบริห ารและการจั ด
การศึกษา ในพื้นที่ กลุมโรงเรียนบอสุพรรณ – หนองบอ (๑๑ โรงเรียน) และ กลุมโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ ( ๕
โรงเรียน ไดแกโรงเรียนบานหนองจิก โรงเรียนบานบัวขาว โรงเรียนวัดเทพพิทักษ โรงเรียนบานหนองวัลย
เปรียงและโรงเรียนบานโปง) ดําเนินการ ดังนี้
๓.๑.๑ กําหนดเปาหมาย รูปแบบการนิเทศ ปฏิทิน ตารางการนิเทศ เครื่องมือนิเทศ ติดตาม ฯ
๓.๑.๒ ดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม
๓.๑.๓ ประเมิน สรุปและรายงานผลดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม
๓.๑.๔ ศึกษา คนควา วิเคราะห และวิจัยทุกระดับ (หองเรียน โรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา)
๓.๑.๕ ประเมิน สรุปและรายงานผลดานการสงเสริมการวิจัย
๓.๒ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
๓.๓ นิเทศ ติดตาม การดําเนินงานของโรงเรียนในภารกิจอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. งานที่ไดรับมอบหมาย
๔.๑ งาน/ โครงการ /กิจกรรมโรงเรียนดีประจําตําบล
๔.๒ งาน/โครงการ/ กิจกรรมโรงเรียนประชารัฐ

๔.๓ งาน/โครงการ /กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๔.๔ งาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนาเครือขายกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
๔.๕ งาน / โครงการ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
(กิจกรรมแนะแนว)
๔.๖ งาน / โครงการ /กิจกรรมการดําเนินงานสงเสริมผูเรียนวางแผนอาชีพกิจกรรมแนะแนวตาม
นโยบายการเพิ่มปริมาณสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ
๔.๗ งาน / โครงการ สงเสริม “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ”
๔.๘ งาน / โครงการ / กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทํา
๔.๙ การสงเสริม พัฒนานวัตกรรมการศึกษา และงานอาชีพในสถานศึกษา
๔.๑๐ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต ๒ มอบหมาย

คูมอื

การปฏิบัติงานกลุมนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา

ของ
นางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

นางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์ ตําแหนง ศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ ปฏิบัติหนาที่
หัวหนากลุมงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา หัวหนากลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. งานภารกิจ
๑.๑ รับผิดชอบงานพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ ดังนี้
๑.๑.๑ ดําเนินการใหมีฐานขอมูลดานวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงานงบประมาณ
และบริหารงานทั่วไป ของเขตพื้นที่การศึกษา
๑.๑.๒ รวบรวม วิเคราะห และบันทึกขอมูลทางดานวิชาการ ดานบริหารงานบุคคล
ดานบริหารงานงบประมาณ และดานบริหารงานทั่วไป ในระบบฐานขอมูล
๑.๑.๓ ปรับปรุงระบบฐานขอมูลโรงเรียนใหเปนปจจุบัน
๑.๑.๔ เผยแพรขอมูลในระบบเครือขายและ internet
๑.๑.๕ รายงานผลการวิเคราะหขอมูลตอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
๑.๒ รับผิดชอบงานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ดังนี้
๑.๒.๑ รวบรวมวิเคราะหขอมูลที่เกีย่ วของกับการบริหาร และการจัดการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา
๑.๒.๒ จัดทําแผนยุทธศาสตรการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
๑.๒.๓ เสนอแผนยุทธศาสตรตอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา
๑.๒.๔ ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
เพื่อดําเนินการตามแผน
๑.๓ รับผิดชอบงานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ดังนี้
๑.๓.๑ รวบรวม ประมวล วิเคราะหขอมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การบริหารและการจัดการศึกษา
๑.๓.๒ จัดทําสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ตอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๑.๔ รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา และคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ดังนี้
๑.๔.๑ เตรียมการประชุม
๑.๔.๒ จัดการประชุม
๑.๔.๓ บันทึกและรายงานการประชุม
๑.๔.๔ เบิกคาใชจายการประชุม
๑.๕. ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน ผล และนิเทศการศึกษา เพื่ อ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการศึกษา วิเคราะห วิจัยการบริหารและการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๑.๖ ปฏิบั ติห นาที่ ผู ช วยเลขานุ การคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิ นผลและนิ เทศ
การศึกษา
๑.๗ รับ ผิดชอบงานศึกษา วิเคราะห วิจัย การบริหารแนวทางการดําเนินงานพัฒนาคุณ ภาพ
การศึกษา

๒. งานกลุมสาระการเรียนรู
ปฏิบัติงานสงเสริม ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
๒.๑ ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ
๒.๒ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให ค รู อ อกแบบการเรี ย นรู แ ละจั ด การเรี ย นรู ต ามแนวปฏิ รู ป
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ กลุมสาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ
๒.๓ ศึ ก ษาหลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละงานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รกลุ ม สาระการเรี ย นรู
ภาษาตางประเทศ
๒.๔ ดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตามการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ กลุม สาระการ
เรียนรูภ าษาตางประเทศ
๒.๕ งานการศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยหลักสูตร กลุมสาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ
๓. งานนิเทศการศึกษา
๓.๑ รับ ผิดชอบโรงเรียนเพื่อการนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบการบริห ารและการจัด
การศึกษา ในพื้นที่ กลุมโรงเรียนสระยายโสม ( ๑๒ โรงเรียน ) ดําเนินการ ดังนี้
๓.๑.๑ กํ าหนดเป าหมาย รูป แบบการนิ เทศ ปฏิ ทิ น ตารางการนิ เทศ เครื่อ งมื อ นิ เทศ
ติดตาม ฯ
๓.๑.๒ ดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม
๓.๑.๓ ประเมิน สรุปและรายงานผลดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม
๓.๑.๔ ศึก ษา ค นควา วิเคราะห และวิจัย ทุ กระดับ (ห อ งเรียน โรงเรีย นและเขตพื้ น ที่
การศึกษา)
๓.๑.๕ ประเมิน สรุปและรายงานผลดานการสงเสริมการวิจัย
๓.๒ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
๓.๓ นิเทศ ติดตาม การดําเนินงานของโรงเรียนในภารกิจอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. งานที่ไดรับมอบหมาย
๔.๑ งาน/โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
๔.๒ งาน/โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
๔.๓ งาน/โครงการพัฒนาสถานศึกษาสูป ระชาคมอาเซียน
๔.๔ งาน/โครงการการพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษ ( Boot Camp )
๔.๕ งาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนาเครือขายครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
๔.๖ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต ๒มอบหมาย

คูมอื

การปฏิบัติงานกลุมนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา

ของ
นางสาวจันทรพิมพ วงศประชารัตน
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวจันทรพิมพ วงศประชารัตน ตําแหนง ศึกษานิเทศก วิทยฐานะ ศึกษานิเทศกชํานาญการ
พิเศษ ปฏิบัติหนาที่กลุมงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา และหัวหนากลุม
สาระการเรียนรูศิลปะ มีหนาที่นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด รับผิดชอบ
และปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. งานภารกิจ
๑.๑ งานสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู ดังนี้
๑.๑.๑ รวบรวมจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับระบบการนิเทศและการจัด
กระบวนการเรียนรู
๑.๑.๒ ศึกษาสภาพปญหา ความตองการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู
๑.๑.๓ จัดทําแผนการสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู
๑.๑.๔ ดําเนินการนิเทศโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน และโครงการเปนฐาน ดังนี้
๑) การนิเทศโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน เชน สงเสริมฝายบริหารเปนหลักในการ
นิเทศภายใน สงเสริมครูใหเปนผูสรางกัลยาณมิตรนิเทศภายใน สงเสริมเครือขายการนิเทศครูตนแบบ ครู
แกนนํา ผูปกครอง ชุมชน และภูมิปญญา สงเสริมการนิเทศภายนอก รวมทั้งสงเสริมการนิเทศที่มีการรวมพลัง
จากทุกฝาย
๒) การนิเทศโดยใชโครงการเปนฐาน เชน โครงการนํารอง (Pilot Study)
โครงการรวมพัฒนา (Joint Project) เปนตน
๑.๑.๕ จัดทําสรุปรายงานผล และเผยแพรการนิเทศ ติดตาม ที่ประสบผลสําเร็จ
๑.๒ งานสงเสริมสนับสนุนเครือขายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาหนวยงาน
ที่เกี่ยวของและชุมชน ดังนี้
๑.๒.๑ ประสานการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือขายการนิเทศในเขตพื้นที่
การศึกษา
๑.๒.๒ จัดทําแผนการสงเสริมสนับสนุนเครือขายการนิเทศในเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา
๑.๒.๓ ดําเนินการและรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ พัฒนาเครือขายการนิเทศ ใน
รูปแบบตาง ๆ ที่หลากหลาย
๑) พัฒนาหองเรียนหรือสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรู
๒) จัดตั้งและดําเนินการในรูปแบบของเครือขายชุมชน
๓) จัดเวทีวิชาการใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
๔) จัดเครือขายบุคคล เชน ครูแกนนํา ครูตนแบบ ครูแหงชาติ เปนตน
๑.๒.๔ จัดทําสรุปรายงาน และเผยแพรเทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบเครือขาย
การนิเทศ
๑.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษา ดังนี้
๑.๓.๑ จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศ และติดตามการบริหารและการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
๑.๓.๒ ศึกษาวิเคราะหและจัดทําเกณฑ ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ ในการบริหารและการจัด
การศึกษา

๒. งานกลุมสาระการเรียนรู
ปฏิบัติงานสงเสริม ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
๒.๑ ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูส ุขศึกษา
และพลศึกษา
๒.๒ ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรกลุม
สาระ การเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
๒.๓ สงเสริมและสนับสนุนใหครูออกแบบการเรียนรูและจัดการเรียนรูตามแนวปฏิรูป
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ กลุมสาระการเรียนรูส ุขศึกษาและพลศึกษา
๒.๔ นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ กลุมสาระการเรียนรูส ุขศึกษา
และพลศึกษา
๒.๕ ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูส ุขศึกษาและพลศึกษา
๓. งานนิเทศการศึกษา
๓.๑ รับผิดชอบโรงเรียนเพื่อการนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบการบริหารและการจัด
การศึกษา ในพื้นที่กลุมโรงเรียนโภคาราม ( ๑๒ โรงเรียน ) ดําเนินการ ดังนี้
๓.๑ กําหนดเปาหมาย รูปแบบการนิเทศ ปฏิทิน ตารางการนิเทศ เครื่องมือนิเทศ ติดตาม ฯ
๓.๒ ดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม
๓.๓ ประเมิน สรุปและรายงานผลดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม
๓.๔ ศึกษา คนควา วิเคราะห และวิจัยทุกระดับ (หองเรียน โรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา)
๓.๕ ประเมิน สรุปและรายงานผลดานการสงเสริมการวิจัย
๓.๒ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพล
ศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
๓.๓ นิเทศ ติดตาม การดําเนินงานของโรงเรียนในภารกิจอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. งานที่ไดรับมอบหมาย
๔.๑ โครงการนิเทศการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในวันเปดภาคเรียน
๔.๒ โครงการสงเสริมการนิเทศภายในโรงเรียน
๔.๓ งาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนาเครือขายครูกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
๔.๗ การพัฒนาการสอนเพื่อเสริมสรางทักษะชีวิตดานสุขภาวะทางเพศของเยาวชน
๔.๘ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต
๒มอบหมาย

คูมอื

การปฏิบัติงานกลุมนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา

ของ
นายเอกศรัญญ ศิรทิพยภัทรกุล
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

นายเอกศรัญญ ศิรทิพยภัทรกุล ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัตงิ าน/ชํานาญงาน
มีหนาที่รับผิดชอบงานธุรการ และปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑. ศึกษา วิเคราะห วางแผนจัดระบบขอมูลสารสนเทศและบริหารงานของกลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา ใหสามารถดําเนินงานตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒. ศึกษา วิเคราะห สภาพของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ
ออกแบบ ระบบงานสารบรรณใหเหมาะสมและสอดคลองกับระบบงานสารบรรณ ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
๓. ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
๔. ประสานงานกับกลุมอื่นในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
หนวยงานและสถานศึกษา ในงานธุรการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา
๕. ประสานงานการดําเนินงานประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารและผลงานของกลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา ใหครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ
๖. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๗. ลงทะเบียนหนังสือรับ เสนอหนังสือและสงหนังสือ
๘. ดูแล วัสดุ ครุภณ
ั ฑ เบิก – จายวัสดุ ครุภัณฑ และควบคุมการเบิกจายวัสดุ ครุภัณฑ ของ
กลุมกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาใหเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบ
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

