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คำนำ

เอกสารคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเลมนี้

จัดทำข้ึนเพ่ือเปนแนวทางการดำเนินงานตามกรอบงานนิเทศ ซ่ึงประกอบดวย กลุมงานพัฒนาหลักสูตร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุมงานวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา กลุมงานสงเสริมพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษา กลุมงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา กลุมงานสงเสริม

พัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา และกลุมงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา อีกท้ังเปนการนำเสนอรายละเอียดตามภารกิจงาน ผูรับผิดชอบ รูปแบบการ

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ข้ันตอนการดำเนินงานธุรการ และข้ันตอนการติดตอ

ประสานงาน 

เอกสารเลมนี้นอกจากจะเปนประโยชนสำหรับศึกษานิเทศกท่ีตองใชในการปฏิบัติงานแลว ยังเปน

ประโยชนสำหรับผูท่ีเก่ียวของท้ังภายในสำนักงานเขตพ้ืนท่ี และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ท่ีตองมีความเก่ียว

กันกับการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก

      กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๑ 
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กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

แนวคิด

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ปตตานี เขต 

๑ เปนกลุมงานดำเนินการเก่ียวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการ บริหารและการ

จัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพเทาเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเปนฐาน สงผลใหผูเรยีน ท้ังในระบบ 

นอกระบบและตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคและเปูาหมายของการศึกษา

วัตถุประสงค

๑. เพ่ือใชเปนแนวปฏิบัติในการปฏิบัติราชการของบุคลากรกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ จัด

การศึกษา

๒. เพ่ือสรางวัฒนธรรมคุณภาพของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

๓. เพ่ือประชาสัมพันธและสรางความเขาใจแกครูและบุคลากรทางการศึกษาในบทบาท หนาท่ี และ

ภารกิจของศึกษานิเทศก
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ตอนท่ี ๑

บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก

๑. งานตามหนาท่ี ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหนง

 ศึกษานิเทศกทุกคน ในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๑ ปฏิบัติหนาท่ี เก่ียวกับ

งานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนใหไดมาตรฐาน ดังนี้

 ๑.๑ งานนิเทศการศึกษา โดยสงเสริมใหสถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการ เรียนรู 

มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการวัด และประเมินผล

การศึกษา พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ

 ๑.๒ การศึกษา คนควาทางวิชาการ เพ่ือจัดทำเปนเอกสาร คูมือและสื่อใชในการปฏิบัติงานและ เผยแพร

ใหครูไดใชในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน

 ๑.๓ การวิเคราะห วิจัยเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูสื่อนวัตกรรมและ เทคโนโลยี

ทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

เพ่ือใชในการปฏิบัติงานและเผยแพรแกผูบริหารสถานศึกษา ครูและผูสนใจท่ัวไป

 ๑.๔ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือเปนขอมูลและสารสนเทศในการวางแผนการ นิเทศและ

การพัฒนางานวิชาการ

๑.๕ ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

๒. งานตามขอบขาย ภารกิจของกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ปตตานี 

เขต ๑ เปนกลุมงานท่ีดำเนินการเก่ียวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลการพัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาเพ่ือใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง ในการบริหาร และ

จัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพมาตรฐานเทาเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเปนฐาน สงผลใหผูเรียนท้ังใน

ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการศึกษา โดย

ปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับงานวิชาการ และงานนิเทศการศึกษาเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนใหไดมาตรฐาน

ศึกษา คนควาทางวิชาการและวิเคราะห วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือพัฒนาการจัด      

การ เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยใหมีความรู 

ความ เขาใจในหลักการนิเทศการศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัด การประเมินผลการศึกษา 

การ ประกันคุณภาพการศึกษา ระบบดูแลชวยเหลือครูและผูเรียนในระดับสูง มีความสามารถในการวาง

แผนการนิเทศการศึกษา งานวิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา และจัดทำ

รายงานโดยแสดงใหเห็นวามีการวิจัยและพัฒนา สรางองคความรูใหม เพ่ือนำผลไปใชในการพัฒนาการ

นิเทศการศึกษา มีการเผยแพรอยางกวางขวาง มีการถายทอดและไดรับการยอมรับและมีการพัฒนาตน

และพัฒนาวิชาชีพ มีเทคนิคชั้นสูงในการนิเทศอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถพัฒนา นวัตกรรม

การนิเทศการศึกษาจนเปนแบบอยางแกวิชาชีพสงผลใหครูและบุคลากรในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สามารถจัด
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กระบวนการเรียนรูบรรลุเปูาหมายของหลักสูตร มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของเขต พ้ืนท่ีการศึกษา

และกระทรวงศึกษาธกิาร เปนผูมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ภารกิจ สาระความรู และ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ

๑. การนิเทศการศึกษา ไดแก หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและกระบวนการนิเทศ กล ยุทธ

การนิเทศการศึกษาใน เรื่องการวิเคราะหพฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสรางทักษะในการนิเทศ การใช

กลยุทธในการนิเทศ การนำนวัตกรรมมาประยุกตใชในการนิเทศ การควบคุมและการประเมินเพ่ือ การ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศภายใน โดยสามารถวิเคราะห วิจัย สงเสริมใหขอเสนอแนะเพ่ือ พัฒนา

ระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาได ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการ เรียนรูการ

สอนและการบริหารจัดการการศึกษา ประสาน สนับสนุนและเผยแพรผลงานดานการนิเทศ การศึกษาแก

หนวยงานท่ีเก่ียวของ ใชเทคนิคการนิเทศไดอยางหลากหลายดานความเปนกัลยาณมิตร

๒. นโยบายและการวางแผนการศึกษา ไดแก ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริบททาง เศรษฐกิจ สังคม

และการเมืองไทยท่ีมีอิทธิพลตอการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาติและระดับตางๆ การ วิเคราะหและ     

กำหนดนโยบายการศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและประเมิน นโยบาย

การศึกษา โดย สามารถใหคำแนะนำ ปรึกษาเก่ียวกับการวิเคราะหขอมูล และรายงานผลเพ่ือ จัดทำ

นโยบาย แผนและการติดตามประเมินผลดานการศึกษา ใหคำแนะนำปรึกษาเก่ียวกับการกำหนดนโยบาย

และการวางแผนดำเนินงานและการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ใหคำแนะนำ ปรึกษา เก่ียวกับการ

จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมุงใหเกิดผลดี คุมคาตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังคม และ

สิ่งแวดลอม  

 ๓. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ไดแก ความรูเก่ียวกับหลักสูตร การสรางหลักสูตร สถานศึกษา 

หลักการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู จิตวิทยาการศึกษา การวัดและการประเมินผล การจัดการ

ศึกษาพิเศษ โดยสามารถใหคำแนะนำ คำปรึกษา เก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทำ หลักสูตร

สถานศึกษา สาธิตแนะนำครูใหจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการเรียนรูไดเต็มศักยภาพของผูเรียน ประเมินหลักสูตร

และการนำหลักสูตรไปใช  

 ๔. การประกันคุณภาพการศึกษา ไดแก การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐาน

คุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถศึกษา วิเคราะห 

วิจัย การจัดทำมาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยนิเทศ กำกับ 

ติดตามและประเมินผลกาประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ใหคำปรึกษา ขอเสนอแนะและ การวาง

ระบบการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาอยางตอเนื่องและ พรอมรับ

การประเมินภายนอก  

 ๕. การบริหารจัดการการศึกษา ไดแก หลักและระบบขอบขายการจัดการศึกษา หลักการ บริหาร

จัดการการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับ การ

จัดการศึกษาโดยสามารถใหคำปรึกษาแนะนำการจัดการศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคตามเจตนารมณ ของ

การศึกษา นิเทศกการบริหารจัดการสถานศึกษาไปสูองคกรแหงการเรียนรู บริหารจัดการศึกษาโดยใช 

โรงเรียนเปนฐาน  
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 ๖. การวิจัยทางการศึกษา ไดแก ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การนำผลการวิจัยไปใช โดย สามารถ

ใหคำแนะนำ ปรึกษาเก่ียวกับการนำกระบวนการวจิัยไปใชในการแกปญหาและพัฒนาการเรียน การสอน 

ใหคำแนะนำปรึกษาเก่ียวกับการนำผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ดำเนินการวิจัย

เพ่ือสรางองคความรูใหมๆ ดานการเรียนรูและการจัดการศึกษา  

 ๗. กลวิธีการถายทอดความรู แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ไดแก กลวิธีการ นำเสนอความรู

แนวคิดทฤษฎีท่ีเหมาะสมกับการเรียนรู การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษา คนควา ฯลฯ 

การวิเคราะห วิจารณผลงานวิชาการอยางสรางสรรคโดยสามารถเขียนเอกสารทางวิชาการ ประเภทตางๆ 

แนะนำและใหคำปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแกคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา นำเสนอความรู 

แนวคิด ทฤษฎีดวยวิธีการท่ีหลากหลาย และเหมาะสมตอการเรียนรู ๘. การบริหารจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแก หลักการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอรเน็ต คอมพิวเตอรชวยสอน ระบบมัลติมีเดีย

แบบ ปฏิสัมพันธ สำนักงานอัตโนมัติ โดยสามารถใชเทคโนโลยี สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาตนและการ

พัฒนางานไดอยางเหมาะสม ใหคำปรึกษา แนะนำ การใชเทคโนโลยี สารสนเทศ เพ่ือพัฒนาการจัด

การศึกษาแกสถานศึกษา  

 ๙. คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับศึกษานิเทศก ไดแก คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับ ศึกษานิเทศก 

จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี (Good Governance) โดยปฏิบัติ

ตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก มีหลักธรรมในการนิเทศ และประพฤติเปนแบบอยางท่ีดี 

ขอบขายภารกิจ 

 ๑. ภารกิจในงานธุรการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีหนาท่ีความรับผิดชอบ

และปฏิบัติหนาท่ี ดังนี้ ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณคอนขางสูงเก่ียวกับงานธุรการและ

งานสารบรรณ ท่ีมีลักษณะคอนขางยากมา ปฏิบัติงานโดยไมจำเปนตองมีการบำรุง ตรวจสอบ หรือแนะนำ

และปฏิบัติ หนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยปฏิบัติงานท่ีคอนขางยากมากเก่ียวกับงานธุรการและงาน

สารบรรณ โดยปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน รางโตตอบ บันทึก ยอเรื่อง ประมวล

รายงานท่ีตอง ใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการดานใดดานหนึ่ง ไดแก ความรูเก่ียวกับงานชางสาขาตางๆ 

วิทยาศาสตร หรือเศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ การรวบรวม การตรวจสอบ ติดตาม แกไขเปลี่ยนแปลงรายการ 

เก็บรักษา ทรัพยสินและเอกสารสำคัญทางราชการ การดำเนินงานซอมบำรุงยานพาหนะและงานพัสดุทาง

ชาง การ รวบรวมขอมูลหรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม เปนตน ตอบปญหา ชี้แจง

เรื่อง ตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี ฝกอบรมและใหคำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับ 

รองลงมาและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

ภารกิจ สาระความรู และ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

 ๑. วิเคราะห วางแผนจัดระบบขอมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุมนิเทศ ติดตามและ 

ประเมินผลการจัดการศึกษา ใหสามารถดำเนินงานตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 ๒. วิเคราะหสภาพของกลุมและออกแบบระบบงานสารบรรณใหเหมาะสมและสอดคลองกับงาน สาร

บรรณของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

๓. ดำเนินการเก่ียวกับการประชุมกลุมและหัวหนากลุม 
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 ๔. ประสานงานกับกลุมอ่ืนในสำนักงาน หนวยงานและสถานศึกษาในงานธุรการท่ีเก่ียวของกับ การ

บริหารกลุม  

 ๕. ประสานดำเนินการประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารและผลงานของกลุมใหครู บุคลากรทางการ ศึกษา 

และประชาชนท่ัวไปทราบ  

 ๖. จัดทำระบบสารสนเทศของกลุม  

 ๗. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกลุม  

 ๘.ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย  

 

ภารกิจในกลุมภารกิจที่ ๑ วัดผล สื่อ และเลขานุการ ก.ต.ป.น. 

 ๑. งานวัดและประเมินผลการศึกษา  

  (๑.๑) งานสงเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา ไดแก สงเสริมใหครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษา

หาความรูเก่ียวกับวิธีการวัดผล และประเมินผลการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ การศึกษา

ตามอัธยาศัย สงเสริมและพัฒนาผูบริหาร ครูใหใชวิธีการท่ีหลากหลายในการวัดและประเมินผล ใน

สถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ศึกษา วิเคราะห 

รูปแบบ วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลกและประเมินผลในสถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ 

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จัดทำคูมือการวัดผลเทียบโอนผลการศึกษาสำหรับ 

การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

  (๑.๒) งานสงเสริมเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา ไดแก รวบรวมเครื่องมือ

การวัดและประเมินผลการศึกษา ศึกษา วิเคราะห เครื่องมือวัดผลและประเมินผลท่ีมีผูจัดทำแลว คัดเลือก

ใหเหมาะสมกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและพัฒนาเครื่องมือ

วัดและประเมินผลใหครอบคลุมดานตอไปนี้ (๑๐.๒.๑) เครื่องมือวัดและ ประเมินผลตามกลุมสาระการ

เรียนรู ๘ กลุมสาระ (๑๐.๒.๒) เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภท ของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

(๑๐.๒.๓) เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง (๑๐.๒.๔) เครื่องมือ วัดผลและประเมินผล

คุณลักษณะท่ีพ่ึงประสงค(๑๐.๒.๕) เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถใน การอาน คิด วิเคราะห 

และการเขียน สื่อความ (๑๐.๒.๖) บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการ ศึกษาแกสถานศึกษา  

  (๑.๓) งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา ไดแก (๑) ศึกษา 

วิเคราะห แนวทาง ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา (๒) ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลการศึกษา (๓) จัดทำรายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การศึกษา (๔)

เผยแพรผล การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  

  (๑.๔) งานทดสอบทางการศึกษา ไดแก ศึกษา วิเคราะห วิจัย เก่ียวกับระบบ วิธีการ เครื่องมือวัด

และประเมินผล การศึกษา วางแผนการทดสอบทางการศึกษา ใหครอบคลุมสาระการเรียนรู ท้ัง ๘ กลุม

สาระของสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กำหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ใหสอดคลอง ตามท่ี

กระทรวง ศึกษาธิการและสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติกำหนด ประสานความรวมมือกับ สถาบัน

ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาและใหบริการสอบวัดความรู 
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ความสามารถใหกับนักเรียน พัฒนาคลังขอสอบมาตรฐานการศึกษา จัดสรางโปรแกรมเก็บขอมูลคุณภาพ 

การศึกษาของผูเรียนทุกกลุมสารระการเรียนรู 

 ๒. งานสงเสริมพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  

  (๒.๑) งานสงเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ไดแก ศึกษา ความตองการ 

สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ดำเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมท้ังสื่อ

ตนแบบของหนวยงานเพ่ือสนับสนุนชวยเหลือตามความตองการของสถานศึกษา สงเสริมและ พัฒนาครู 

ผูบริหาร ใหมีความรู ความสามารถในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี นิเทศติดตาม และ

ประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือนำผลมาปรับปรุงและพัฒนา ใหมี

ประสิทธิภาพ ประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการสงเสริมการใชสื่อ นวัตกรรมแล

เทคโนโลยีทางการศึกษา เผยแพรประชาสัมพันธการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ทางการศึกษา 

  (๒.๒) งานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยี ทางการศึกษา 

ไดแก ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยีทางการ ศึกษา วิจัยเพ่ือ

พัฒนาสื่อตนแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการ ของสถานศึกษา 

สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาท่ีดำเนินการ ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

ทางการศึกษา ไดมีโอกาสและเปลี่ยนผลการวิเคราะห วิจัย นำไปใช และเผยแพรสื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ๓. งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

  (๓.๑) งานพัฒนาระบบขอมูล และสารสนเทศ ไดแก ดำเนินการใหมีฐานขอมูลดาน วิชาการ 

บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และบริหารงานท่ัวไป ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รวบรวม วิเคราะห 

และบันทึกขอมูลทางดานวิชาการ ดานบริหารงานบุคคลดานบริหารงานงบประมาณ และดาน บริหารงาน

ท่ังไป ในระบบฐานขอมูล ปรับปรุงระบบฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน เผยแพรขอมูลในระบบ เครือขายและ 

Internet รายงานผลการวิเคราะห ขอมูลตอคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผล และนิเทศ

การศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

  (๓.๒) งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ไดแก รวบรวม วิเคราะห

ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จัดทำแผน ยุทธศาสตรการ

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เสนอแผนยุทธศาสตรตอ คณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

และนิเทศการศึกษาเพ่ือดำเนินการตามแผน  

  (๓.๓) งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ไดแก รวบรวม 

ประมวล วิเคราะหขอมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมนผลการบริหารและการจัด การศึกษา

จัดทำสรุป และรายงานผลการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาตอ คณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาตอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ

การศึกษา 
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ภารกิจในกลุมภารกิจท่ี ๒ สงเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตร และนิเทศการจัด

การศึกษา  

 

 ๑. งานสงเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  

  (๑.๑) งานสงเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ไดแก ศึกษาระบบ

หลักเกณฑ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจน กฎเกณฑ ระเบียบท่ี เก่ียวของ ศึกษา 

คนควา หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการจัดทำมาตรฐานการศึกษาแลวนำมา วิเคราะห

เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริมและสนับสนุนให สถานศึกษา

สรางความตะหนัก ความรู ความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพ การศึกษาแก

บุคลากรทุกคนสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษากำหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษาให สอดคลองกับ

สภาพแวดลอมและความตองการของชุมชน/ ทองถ่ิน รวมท้ังการกำหนดตัวบงชี้และเกณฑ ในการแปลผล

และตัดสินการผานมาตรฐานพรอมท้ังจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวาสถานศึกษา ดวยกัน รวม

กำหนดกลยุทธในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพท้ังระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและระดับ สถานศึกษา 

สงเสริมใหสถานศึกษาจัด สราง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีหลักการและ แนวคิดอยูบน

พ้ืนฐานการปรับปรุงพัฒนานิเทศ ติดตาม การจัด สราง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ภายใน

สถานศึกษา  

  (๑.๒) งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ไดแก จัดทำระบบการตรวจสอบ คุณภาพภายใน

สถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นิเทศสถานศึกษาเพ่ือใหสามารถดำเนินการ ประเมินผลและ

ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง รวมกับสถานศึกษาวิเคราะห ผลการประเมิน

เพ่ือนหาจุดพัฒนาและนำมาเปนแนวทางในการปรับปรุงสถานศึกษาท่ียังไมไดมาตรฐาน ตามเกณฑ จัดตั้ง

คณะทำงานเพ่ือรับผิดชอบและใหความชวยเหลือสถานศึกษาท่ียังไมไดมาตรฐานตาม เกณฑอยางเปนระบบ

จัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะหผลการ ประเมินคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา เพ่ือกำหนดนโยบายในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา จัดทำระบบ

สารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดทำเอกสารเผยแพร คูมือกำหนดมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ขอนแกน เขต ๑ หนา ๘ ตัวอยางสถานศึกษาท่ีผานเกณฑการประเมินมาตรฐานจากคณะกรรมการระดับ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา นิเทศ ติดตาม กำกับ สถานศึกษาทุกแหงใหไดมาตรฐานตามเกณฑ  

  (๑.๓) งานสงเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก สถานศึกษา ไดแก 

สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาประเมินตนเองและจัดทำรายงานการประเมิน ตนเองของสถานศึกษา

พิจารณาใหขอเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของ สถานศึกษา 

ประสานงานกับสถานศึกษาท่ีมีความพรอมรับการประเมินภายนอก เพ่ือเสนอรายชื่อ สถานศึกษาตอ

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ประสานงานกบ ส านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เม่ือถึงกำหนดการประเมินคุณภาพ ภายนอกของ

สถานศึกษา ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพ่ือนำมาใชประโยชนในการจดั การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน  
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  (๑.๔) งานศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ไดแก ศึกษา 

วิเคราะห วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพ ภายในและภายนอกสถานศึกษาของแตละ หนวยงาน 

สงเสริม สนับสนุน และหรือรวมกับสถานศึกษาดำเนินการวิจัยมาตรฐานและการประกัน คุณภาพการศึกษา 

สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษานำผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ การศึกษามาใชในการ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รวบรวมและเผยแพรผลการวิจัย มาตรฐานและการประกัน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการ ประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาและนำผลมาใชในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา 

 ๒. งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู ประกอบดวย  

  (๒.๑) งานสงเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผูดวยโอกาส และผูมี

ความสามารถพิเศษ ไดแก ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมท้ังวิเคราะหแนวโนมและทิศทางในการจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู

ดวยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษา พิเศษ ผูดอยโอกาส 

และผูมีความสามารถพิเศษท้ังในและตางประเทศ สงเสริมและสนับสนุนให สถานศึกษามีความพรอมในการ

จัดการศึกษาปฐมวัยการศึกษาพิเศษ ผูดอยโอกาสและผูมีความสามารถ พิเศษ ในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับ

ศักยภาพของสถานศึกษา โดยพัฒนาครู ผูบริหาร ใหมีความรูความเขาใจ สมารถจัดการศึกษาปฐมวัย

การศึกษาพิเศษ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ และกรเนินการวิจัย ในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนา

หลักสูตรได การมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและ หนวยงานท่ีเก่ียวของใน

การจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผูดอยโอกาส และผูมี ความสามารถพิเศษ นิเทศ 

ติดตามและประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผูดอยโอกาส และผูมี

ความสามารถพิเศษ และใหความชวยเหลื่อสถานศึกษาในดานการพัฒนาหลักสูตร อยางตอเนื่อง ประสาน

ความรวมมือกับหนวยงานอ่ืน ท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษผูดวยโอกาส และมีความสามารถ

พิเศษ เชน องคกรปรกครองสวนทองถ่ิน เปนตน  

  (๒.๒) งานสงเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดแก ศึกษาหลักสูตร การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมาตรฐานการเรียนรูท้ัง ๘ กลุมสาระ รวมท้ังกิจกรรมพัฒนา ผูเรียน ศึกษา 

รวบรวมขอมูลและจัดทำระบบสารสนเทศ รวมท้ังสงเสริมใหสถานศึกษาดำเนินการ ดังนี้ (๒.๑) ศึกษา

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเก่ียวกับการบริหารจัดการหลักสูตร (๒.๒) รวบรวม ขอมูลแหลงเรียนรู

และภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการหลักสูตร พัฒนาครู ผูบริหาร สถานศึกษาใหมีความรู 

ความเขาใจในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษา จัดทำหลักสูตร

สถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย สงเสริมและสนับสนุนให สถานศึกษาจัด

หลักสูตรเฉพาะดาน เชน โรงเรียน ๒ ภาษา โรงเรียนตามแนวพุทธ โรงเรียนกีฬา โรงเรียน วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี โรงเรียนอัจฉริยะสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย เชน Home School 

การศึกษาท่ีจัดในสถานประกอบการ ฯลฯ เปนตน สงเสริมและสนับสนุนใหครูออกแบบ การเรียนรูและ

จัดการเรียนรูตามแนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ สงเสริมและ สนับสนุนให

สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใชขอมูลจากการ วิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศภายใน 

ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา และนำ ขอมูลมา

ใชในการวางแผนพัฒนา  
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  (๒.๓) งานศึกษา คนควาเคราะห วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ไดแก ศึกษาสภาพ

ปญหา งานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูดำเนินการวิจัยการ บริหารหลักสูตร

และกระบวนการเรียนรูสนับสนุนการศึกษา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการ พัฒนา

กระบวนการเรียนรูของครู ผูบริหารตลอดจนผูเก่ียวของ เผยแพรผลงานการศึกษา วิจัยเก่ียวกับการ พัฒนา

หลักสูตร และการพัฒนากระบวนการเรียนรู น าผลการวิจัยไปกำหนด นโยบายเพ่ือพัฒนางาน บริหาร

หลักสูตร และกระบวนการเรียนรู 

 ๓. งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบการบริหารจัดการศึกษา  

  (๓.๑ ) งานสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจดัการะบวนการเรยีนรู ไดแก รวบรวม จัดทำ 

ระบบขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดการะบวนการ เรียนรู ศึกษาสภาพปญหา 

ความตองการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู จัดทำแผนการ สงเสริมและพัฒนาระบบการ

นิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรูดำเนินการนิเทศโดยใชโรงเรียนเปนฐาน และโครงการเปนฐาน และ 

ดังนี้(๑) การนิเทศโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เชน สงเสริมฝายบริหารเปนหลักใน การนิเทศภายใน สงเสริมครู

เปนผูสรางกัลยาณมิตร นิเทศภายใน สงเสริมเครือขายการนิเทศครูตนแบบ ครูแกนนำ ผูปกครอง ชุมชน 

และภูมิปญญา สงเสริมการนิเทศภายนอก รวมท้ังสงเสริมการนิเทศท่ีมีการ รวมพลังจากทุกฝาย (๒) การ

นิเทศโดยใชโครงการเปนฐาน เชน โครงการนำรอง (Pilot Study) โครงการ รวมพัฒนา (Joint Project) 

เปนตน จัดทำสรุปรายงานและเผยแพรเทคนิคการนิเทศ และการจัดการะ บวนการเรียนรูท่ีประสบ

ผลสำเร็จ 

  (๓.๒) งานสงเสริม สนับสนุนเครือขายการนิเทศของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสถานศึกษา หนวยงานท่ี

เก่ียวของและชุมชน ไดแก ประสานการจัดทำระบบขอมูลสารสนเทศ เก่ียวกับเครือขาย การนิเทศในเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา จัดทำแผนการสงเสริมสนับสนุนเครือขายการนิเทศในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 

ดำเนินการและรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของพัฒนาเครือขายการนิเทศในรูปแบบตาง ๆ ท่ีหลากหลาย 

พัฒนาหองเรียนหรือสถานศึกษา ใหเปนแหลงเรียนรูจัดตั้งและดำเนินการในรูปแบบของ เครือขายชุมชน 

จัดเวทีวิชาการใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจัดเครือขายบุคคล เชน ครูแกนนำ ครูตนแบบ คูมือกำหนด

มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑ หนา ๗ ครูแหงชาติ เปนตน จัดทำสรุปรายงานและเผยแพรเทคนิค วิธีการ 

สื่อ เครื่องมือหรือรูปแบบเครือขายการ นิเทศ  

  (๓.๓) งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการบริหาร และการจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา ไดแก จัดทำระบบขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับการนิเทศ และติดตาม

การบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา ศึกษาวิเคราะหและจัดทำเกณฑ ดัชนีชี้วัด

ความสำเร็จ ในการบริหารและการจัดการศึกษา ดำเนินการนิเทศ ติตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลการ

บริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผล และจัดทำรายงานเผยแพร 

  (๓.๔) งานศึกษาคนควา วิเคราะหวิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา ไดแก ศึกษา 

คนควา วิเคราะหสภาพปญหาเก่ียวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา ดำเนินการวิจัย

เก่ียวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจดัการศึกษา การพัฒนาระบบบริหารและการจัด การศึกษา    
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การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การพัฒนาเครือขายการนิเทศ สนับสนุน สงเสริม และเผยแพร การวิเคราะห 

วิจัย เก่ียวกับการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 

 

๓ งานกลุมสาระการเรียนรู  
  สาระการเรียนรู หมายถึง องคความรู ทักษะและคานิยมท่ีผูเรียนควรเรียนรู เพ่ือจะชวยนำพาให 

บรรลุคุณภาพตามเปาหมายท่ีกำหนด กลุมสาระการเรียนรู หมายถึง กลุมขององคความรู ทักษะและ

คุณลักษณะท่ีกำหนดไวในมาตรฐาน การเรียนรู/ตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของสัมพันธกันตามศาสตรตางๆ โดย

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดแบงกลุมสาระการเรียนรูเปน ๘ กลุม ไดแก ๑) ภาษาไทย ๒) 

คณิตศาสตร ๓) วิทยาศาสตร ๔) สังคม ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๕) สุขศึกษาและพลศึกษา ๖) ศิลปะ 

๗) การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ ๘) ภาษาตางประเทศ  

  มาตรฐานการเรียนรู (Content standards/Academic standards/Learning standards 

หมายถึง คุณภาพท่ีตองการใหเกิดข้ึนในตัวผูเรียนเปนสิ่งท่ีผูเรียนพึงรูและปฏิบัติไดเม่ือจบการศึกษาข้ัน 

พ้ืนฐาน ความรู ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะท่ีระบุไวในมาตรฐานการเรียนรูถือเปนสิ่งจำเปน 

สำหรับผูเรียนทุกคน ดังนั้น หนวยงานท่ีเก่ียวของทางการศึกษาท้ังระดับชาติ เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ 

สถานศึกษา มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหบรรลุคุณภาพตามท่ี 

มาตรฐานกำหนด มาตรฐานการเรียนรูข้ันพ้ืนฐานถือเปนเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนา 

คุณภาพการศึกษา เปนเปาหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ 

ตามอัธยาศัยและใชสำหรับผูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แนวคิดดังกลาวอยูบนฐานความเชื่อ 

ท่ีวา ผูเรียนทุกคนสามารถพัฒนาอยางมีคุณภาพเทาเทียมกันได  

  ตัวชี้วัด (Indicators) หมายถึง สิ่งท่ีนักเรียนพึงรูและปฏิบัติได ซ่ึงสะทอนถึงมาตรฐานการเรียนรู 

ตัวชี้วัดมีลักษณะเฉพาะเจาะจงและมีความเปนรูปธรรมในการนำไปใชในการกำหนดเนื้อหา การเรียนการ 

คูมือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๑ สอน และเปนเกณฑสำคัญสำหรับการวัดและประเมินผลเพ่ือ

ตรวจสอบคุณภาพผูเรียน โดยท่ัวไปจะมีการ กำหนดตัวชี้วัดเพ่ือใชในการตรวจสอบผูเรียนเปนระยะๆ ใน

การพัฒนาไปสูมาตรฐานการเรียนรู การ กำหนดตัวชี้วัดดังกลาวนั้น ในระบบการศึกษาบางแหงอาจกำหนด

ไวเปนชวงๆ ทุก ๓-๔ ป แตบางแหงอาจ กำหนดทุกระดับชั้น ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสมกับบริบท

การศึกษาแตละแหง (ส านักวิชาการและ มาตรฐานการศึกษา , ๒๕๕๓)  

  งานกลุมสาระการเรียนรู เปนกิจกรรมท่ีศึกษานิเทศกตองปฏิบัติเพ่ือพัฒนางานสถานศึกษาหรือ 

ครูผูสอนในดานการพัฒนาองคความรู ทักษะและคุณลักษณะท่ีกำหนดไวในมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดท่ี 

เก่ียวของสัมพันธกันตามศาสตรตางๆ โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดแบงกลุมสาระการ 

เรียนรูเปน ๘ กลุม ไดแก ๑) ภาษาไทย ๒) คณิตศาสตร ๓) วิทยาศาสตร ๔) สังคมศึกษา ศาสนาและ 

วัฒนธรรม ๕) สุขศึกษาและพลศึกษา ๖) ศิลปะ ๗) การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ ๘) 

ภาษาตางประเทศ 
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๔. งานกลุมเครือขายสถานศึกษา 
  ภาคีเครือขาย หมายถึง กลุมบุคคล องคกรท่ีมีเปาหมายรวมกัน มารวมตัวกันดวยความสมัครใจ เพ่ือ

ทำกิจกรรมใหบรรลุเปาหมาย (รวมคิด / วางแผน รวมทำ รวมประเมินผล) โดยมีความสัมพันธ แนวราบ มี

ความเสมอภาค และเรียนรูรวมกันอยางตอเนื่อง  

  งานกลุมเครือขายสถานศึกษา เปนกิจกรรมท่ีศึกษานิเทศกตองปฏิบัติเพ่ือพัฒนางานของ 

สถานศึกษาในรูปของภาคีเครือขาย ในการท างานรวมกันกับกลุมสถานศึกษาในลักษณะของเครือขายใน

ดานการประสานงาน (Coordination) ความรวมมือ (Cooperation) การทำงานรวมกัน (Collaboration) 

และการมีสวนรวม (Participation) ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและการ ปฏิบัติงานของสถานศึกษา

ครอบคลุม ๔ ภาระงาน ไดแก การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล 

และการบริหารงานท่ัวไป 

 

๕. งานพิเศษ งานโครงการและตัวช้ีวัด  
  งานพิเศษ งานโครงการและตัวชี้วัด เปนกิจกรรมท่ีศึกษานิเทศกตองปฏิบัติเพ่ือพัฒนางานในหนาท่ี 

ของศึกษานิเทศกท่ีเก่ียวของกับงานพิเศษท่ีไมใชงานตามมาตรฐานตำแหนง รวมถึงงานโครงการและ 

ตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก เพ่ือเอ้ือประโยชนใหกับการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษา รวมถึงเปนฐานขอมูลในการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานในปตอไปในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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ตอนที่ ๒ การจัดโครงสรางการบริหารและการจัดวางบุคลากร 

 

๑ การจัดบุคลากรตามกลุมภารกิจ กลุมสาระการเรียนรูและกลุมเครือขายสถานศึกษา 

๑)  การจัดบุคลากรตามภารกิจท้ัง ๒ 
 

กลุม กลุมภารกิจ ภาระงาน รวม(คน) หมายเหตุ 
๑ งานวัดผล (๗) งานสื่อ (๒) งาน

เลขา (๑) 
๑๐  

๒ งานประกัน (๒) งานหลักสูตรและ
การเรียนรู (๒) งานนิเทศ (๑) 

๕  

งานธุรการ (๒) 
๒ ๑. นายพงศสัณห  อุนอก 

๒.  นางสาวซัลฟา  สามะ 
 

รายช่ือบุคลากรในแตละกลุมภารกิจ  

 

กลุมภารกิจ รองฯผอ.กลุม สมาชิกภายในกลุมภารกิจ 

๑ ศน.วัชราภรณ  ยีเด็ง อิสมาแอ มามะ/ มูฮำมัด  ประจัน /นิวาริน  จันทรุงโรจน /  
ทิวาพร  จันทรเพท 

๒ ศน.จงจิตร  สุขสวัสดิ ์ วรรณณี  อินทศรีมา/จุฑารัตน  อรุโณทัย/ วรินทวิภา  ทับมุด/
ผาสุข  ณุวงศศรี/พนิดา  มาแกวสอง 

 

๒) งานกลุมสาระการเรียนรู  
 

ท่ี กลุมสาระการเรียนรู ผูรับผิดชอบ 

๑ ภาษาไทย นางสาวทิวาพร  จันทรเพท/ นางสาวผาสุข  ณุวงศศร/ี นางจรรยา นักทอง 
๒ วิทยาศาสตร นายมูฮมัหมดัอัรซาด  ลือแบซา  นางสาวแวปาตีเมาะ  หามะ 

๓ คณิตศาสตร นางสาววรินทวิภา  ทับมุด 

๔ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางสาววรรณณี  อินทศรมีา 

๕ ภาษาตางประเทศ นางสาวนิวาริน  จันทรุงโรจน 
๖ สุขศึกษาและพลศึกษา นายมูฮำมัด  ประจัน 

๗ ศิลปะ นางวัชราภรณ  ยเีด็ง 

๘ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี นางจงจิตร  สุขสวัสดิ ์ นายฟาอิส  แวเยะ 

๙ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นางสาวนิวาริน  จันทรุงโรจน 
 

หมายเหตุ ๑. ปฐมวัย เปนงานตามกรอบภารกิจกลุมท่ี ๒ ผูรับผดิชอบ นางจุฑารัตน  อรุโณทัย 

๓. ผอ.กลุมนิเทศฯ ดูแล กำกับ ติดตามทุกกลุมสาระการเรียนรู 
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๓) งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลกลุมเครือขายสถานศึกษา 

 

ทีมท่ี กลุมเครือขายท่ีรับผิดชอบ จำนวนโรงเรยีน ศึกษานิเทศกท่ีรับผิดชอบ 
๑ คีรีชล ๑๑  นางสาววรรณณี  อินทศรีมา 
๒ ชลาลัยพัฒนา ๑๕ นางสาวนิวาริน  จันทรุงโรจน 
๓ ธารามิตร ๑๔ นางวัชราภรณ  ยีเด็ง 
๔ พิกุลทอง ๑๓ นายอิสมาแอ  มามะ 
๕ ยะหริ่งแหลมทราย ๑๓ นายฟาอิส  แวเยะ 
๖ เมืองปตตานี ๑๐ นางสาววรินทวิภา  ทับมุด 
๗ นพเกา ๙ นางจุฑารัตน  อรุโณทัย 
๘ ปูยุด ๙ นางสาวผาสุข  ณุวงศศร ีนางจรรยา  นักทอง 
๙ ยาบีคอลอ ๑๕ นายมูฮำมัด  ประจัน 

๑๐ วังพญาหนองจิก ๑๕ นางจงจิตร  สุขสวัสดิ ์นายมูฮมัหมัดอัรซาด  ลือแบซา 

๑๑ สุวรรณากร ๑๒ นางสาวทิวาพร  จันทรเพท นางสาวแวปาตีเมาะ หามะ 

 

หมายเหตุ ผอ.กลุมนิเทศฯ ดูแล กำกับ ติดตามทุกกลุมเครือขาย 
 

๒) การมอบหมายงาน 

  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๑ ไดจัดทำคำสั่งมอบหมายหนาท่ี 

รับผิดชอบของขาราชการและลูกจาง ตามคำสั่ง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 

๑ ท่ี  ๙๙   ลงวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 ๑. นางสาวสุรางค  อาจณรงค ตำแหนง ศึกษานิเทศก มีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 

  ๑.๑ ปฏิบัติหนาท่ีผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

  ๑.๒ ปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 (ก.ต.ป.น.) 

  ๑.๓ ดูแล ควบคุม ติดตามและกำกับการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุมนิเทศ ติดตามและ 

ประเมินผลการจัดการศึกษา 

  ๑.๔ พิจารณา ตรวจสอบ กลั่นกรองเก่ียวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกลุมนิเทศ ติดตาม 

และประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือนำเสนอผูบังคับบัญชา 

  ๑.๕ รับผิดชอบภารกิจของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

    ๑) งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา งานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 

    ๒) งานประกันคุณภาพการศึกษา งานเลขานุการ ก.ต.ป.น. 

    ๓) งานหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู งานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

  ๑.๖ สงเสริม สนับสนุนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในประเด็นดังนี้ 

    ๑) ท้ัง ๘ กลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

    ๒) งานการศึกษาพิเศษ และผูดอยโอกาส 
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    ๓) กลุมสถานศึกษาท้ัง ๑๑ กลุม 

    ๔) งาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด ท่ีอยูในความรับผิดชอบของบุคลากรกลุมนิเทศ 

    ๕) งานศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

    ๖) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

 

กลุมภารกิจท่ี ๑ วัดผลและประเมินผลการศึกษา ส่ือ และเลขา 
 

๒. นางวัชราภรณ  ยีเด็ง ตำแหนง ศึกษานิเทศก  มีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 

 ๒.๑ ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คนท่ี ๑ 

 ๒.๒ ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมภารกิจท่ี ๑ วัดผลและประเมินผลการศึกษา กลุมงานสงเสริมพัฒนาสื่อ 

และกลุมงานเลขานุการ 

 ๒.๓ ดูแล เปนท่ีปรึกษาและควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุมภารกิจท่ี ๑ วัดผลและประเมินผล

การศึกษา สื่อ และเลขา 

 ๒.๔ รับผิดชอบงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา 

 ดังนี้ 

    ๑) งานสงเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา  

    ๒) งานสงเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 

   ๓) งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา 

   ๔) งานทดสอบทางการศึกษา 

 ๒.๕. รับผิดชอบงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

   ๑) การจดัการเรียนรวม 

   ๒) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 

   ๓) การทดสอบความสามารถดานการอาน (RT) 

   ๔) งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ๒.๖. รับผิดชอบกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

 ๒.๗. รับผิดชอบศูนยเครือขายธารามิตร 

 ๒.๘. งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๓. นางสาวนิวาริน  จันทรุงโรจน ตำแหนง ศึกษานิเทศก  มีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 

๓.๑ รับผิดชอบงานตามภารกิจกลุมงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
๑) งานวิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเก่ียวกับการวัดและประเมินผล   

ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 
๒) งานวิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเก่ียวกับการวัดและประเมินผล

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
๓) งานวิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเก่ียวกับการวัดและประเมินผล

ระดับชาติ 
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 ๓.๒ รบัผิดชอบงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

 ๑) งานการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) 
 ๒) งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 ๓) โครงการโรงเรยีนสุจริต 
 ๔) กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

๓.๓  รับผิดชอบกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 ๓.๔  รับผิดชอบศูนยเครือขายรับผิดชอบศูนยเครือขายชลาลัยพัฒนา 
     ๓.๕ งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

๔. นางสาวทิวาพร  จันทรเพท  ตำแหนง ศึกษานิเทศก มีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 

๓.๑ รับผิดชอบงานตามภารกิจกลุมงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
๑) งานวิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเก่ียวกับการวัดและประเมินผล

ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 
๒) งานวิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเก่ียวกับการวัดและประเมินผล

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
๓) งานวิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเก่ียวกับการวัดและประเมินผล

ระดับชาติ 
๓.๒ รับผิดชอบงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 
๑) งานประเมินคุณภาพผูเรียนโดยใชขอสอบมาตรฐานกลางของนักเรียนชั้น ป.๒,๔,๕ และม.๑,๒ 
๒) การวัดและประเมินผลการอานและการเขียนของนักเรียนชั้น ป.๑-๖ และ ม.๑-๓ 
๓) งานสงเสริม และพัฒนาการเรียนการสอน Active Learning 

๓.๓ รับผิดชอบกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
๓.๔ รับผิดชอบศูนยเครือขายสุวรรณากร 
๓.๕ งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

 

๕. นายอิสมาแอ  มามะ  ตำแหนง ศึกษานิเทศก มีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๕.๑ รับผิดชอบงานวิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเก่ียวกับการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

๑) งานวิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเก่ียวกับการวัดและประเมินผล
ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 

๒) งานวิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเก่ียวกับการวัดและประเมินผล
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๓) งานวิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเก่ียวกับการวัดและประเมินผล
ระดับชาติ 

๕.๒ รับผิดชอบงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

๑) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา (I-NET) 
๒) โรงเรียนคูขนานตาดีกา/อิสลามแบบเขม 
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๓) การจัดการศึกษาอิสลามศึกษา 
๕.๓ รับผิดชอบศูนยเครือขายพิกุลทอง 
๕.๔ งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

๖. นายมูฮำมัด  ประจัน ศึกษานิเทศก มีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๖.๑ รับผิดชอบงานศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา สงเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
      ๑)  งานสงเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
       ๒)  งานศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 ๖.๒ รับผิดชอบงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ 
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๑) งาน DLTV/NEW DLTV, DLIT 
๒) งานเพศวิถี/สุขภาวะ 

 ๖.๓ รับผิดชอบศูนยเครือขายยาบีคอลอ 
 ๖.๔ รับผิดชอบกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา 
 ๖.๕ งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 
๗. นายฟาอิส  แวเยะ  ศึกษานิเทศก มีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๗.๑ รับผิดชอบงานศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา สงเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
      ๑)  งานสงเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
       ๒)  งานศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ 

๗.๒ ศึกษารับผิดชอบงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 

๑) งานศาสตรพระราชา/เศรษฐกิจพอเพียง 
      ๒) งานการรายงานผลดวยโปรแกรมระบบการบรหิารจัดการสถานศึกษา (SchoolMis) 

  ๓) โรงเรียนประชารัฐ 
      ๔) งานการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ 

๗.๓ รับผิดชอบกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
๗.๔ รับผิดชอบศูนยเครือขายยะหริ่งแหลมทราย 
๗.๕ งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

๘. นางสาวแวปาตีเมาะ  หามะ ศึกษานิเทศก มีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๘.๑ รับผิดชอบงานวิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เก่ียวกับการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

๑) งานวิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
เก่ียวกับการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 

๒) งานวิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเก่ียวกับการวัดและประเมินผล
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๓) งานวิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เก่ียวกับการวัดและประเมินผล
ระดับชาติ 
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๘.๒ รับผิดชอบงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

๑) รับผิดชอบงานโรงเรียนในโครงการพ้ืนท่ีนวัตกรรม 
๒) งานการจัดการเรียนรูรูปแบบสองภาษา 
๓) งานโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 
๔) งานสงเสริมพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาส 

 ๘.๓ รับผิดชอบกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 ๘.๔ รับผิดชอบศูนยเครือขายสุวรรณากร 
 ๘.๕ งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 
๙. นางจรรยา  นักทอง  ศึกษานิเทศก มีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๙.๑ รับผิดชอบงานวิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เก่ียวกับการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

๑) งานวิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
เก่ียวกับการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 

๒) งานวิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเก่ียวกับการวัดและประเมินผล
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๓) งานวิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เก่ียวกับการวัดและประเมินผล
ระดับชาติ 
 ๙.๒ รับผิดชอบงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

๑) งานสงเสริมและพัฒนาการอานออกเขียนได 
๒) งานโรงเรียนขนาดเล็ก 
๓) งานสงเสริมการอานและพัฒนาหองสมุด 
๔) งานสงเสริมการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ 

 ๙.๓ รับผิดชอบกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 ๙.๔ รับผิดชอบศูนยเครือขายปูยุด 
 ๙.๕ งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 

ภารกิจในกลุมภารกิจท่ี ๒ สงเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตร และนิเทศการจัด

การศึกษา  

 
๑. นางจงจิตร  สุขสวัสดิ์ ตำแหนง ศึกษานิเทศก มีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑.๑ ปฏิบัติหนาท่ีแทนผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คนท่ี ๒ 
๑.๒ปฏิบัติหนาท่ีดูแล เปนท่ีปรึกษา และเปนหัวหนากลุมภารกิจกลุมงานท่ี ๒ กลุมงานสงเสริมพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา งานนิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษา และกลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู 

๑.๓ รับผิดชอบงานวิจัย พัฒนา สงเสริม มาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
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๑) งานการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา 
๒) งานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
๓) งานวิจัยพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
๔) งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก 

๑.๔ รับผิดชอบงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

 - งานการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ 
๑.๕ รับผิดชอบกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
๑.๖ รับผิดชอบศูนยเครือขายวังพญาหนองจิก 
๑.๗ งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

๒. นางสาววรรณณี  อินทศรีมา ตำแหนงศึกษานิเทศก มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
๒.๑ รับผิดชอบงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

๑) งานสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู 
- งานสงเสริม ระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู 
- งานพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู 

๒) งานสงเสริมสนับสนุนเครือขายการนิเทศของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สถานศึกษา หนวยงานท่ีเก่ียวของและชุมชน 

- งานสงเสริมสนับสนุนเครือขายการนิเทศของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
- งานสงเสริมสนับสนุนเครือขายการนิเทศของสถานศึกษา 
- งานสงเสริมสนับสนุนเครือขายการนิเทศของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

๓) งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
- นิเทศ ติดตามการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
- ตรวจสอบและประเมินผลการบรหิารจัดการศึกษา 

๒.๒ รับผิดชอบงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

๑) โรงเรียนวิถีพุทธ 
๒) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

๒.๓ รับผิดชอบกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๒.๔ รับผิดชอบศูนยเครือขายคีรีชล 
๒.๕ งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

๓. นางจุฑารัตน  อรุโณทัย ศึกษานิเทศก มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
๓.๑ รับผิดชอบงานประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตร

การศึกษาระดับกอนประถมศึกษา (การศึกษาปฐมวัย) และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
๑) งานประสานสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา 

(หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย)  
๒) งานศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตร พัฒนาการสอนและกระบวนการเรียนรูของ

ผูเรียน 

 ๓.๒ รับผิดชอบงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
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๑) งานสะเต็มศึกษาปฐมวัย 
๒) โครงการ “บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย” 
๓) การจัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบมอนเตสซอรี่ 
๔) งานโครงการโรงเรียนรวมพัฒนา (Partnership School) 
๕) งานจัดการเรียนรูแนวไฮสโคป (High Scope) 

๓.๓ รับผิดชอบการจัดการศึกษาปฐมวัย 
๓.๔ รับผิดชอบศูนยเครือขายนพเกา 
๓.๕ งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

๔. นางสาววรินทวิภา  ทับมุด  ศึกษานิเทศก มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
๔.๑ รับผิดชอบงานประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตร
การศึกษาระดับกอนประถมศึกษา (การศึกษาปฐมวัย) และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

๑) งานสงเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
๒) งานศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตร พัฒนาการสอนและกระบวนการเรียนรูของ

ผูเรียน 

 ๔.๒ รับผิดชอบงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

 - งานสะเต็มศึกษามัธยมศึกษา  
๔.๓ รับผิดชอบกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
๔.๔ รับผิดชอบศูนยเครือขายเมืองปตตานี 
๔.๕ งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

๕. นายมูฮัมหมัดอัรซาด  ลือแบซา ศึกษานิเทศก มีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
    ๕.๑ รับผิดชอบงานวิจัย พัฒนา สงเสริม มาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
     ๑) งานสงเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒) งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๓) งานสงเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๔) งานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ๕.๒ รับผิดชอบงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

๑) งานโรงเรียนคุณธรรม 
๒) งานพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค 

๓) Coding 
๔) STEM ประถมศึกษา 

๕.๓ รับผิดชอบกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
๕.๔ รับผิดชอบศูนยเครือขายวังพญาหนองจิก 
๕.๕ งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
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๖. นางสาวผาสุข  ณุวงศศรี ครูชวยราชการ มีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
๖.๑ รับผิดชอบงานประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตร

การศึกษาระดับกอนประถมศึกษา (การศึกษาปฐมวัย) และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
๑) งานสงเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
๒) งานศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตร พัฒนาการสอนและกระบวนการเรียนรูของ

ผูเรียน 

 ๖.๒ รับผิดชอบงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

๑) โครงการโรงเรยีนสุจริต 
๒) งานสงเสริมการอานและพัฒนาหองสมุด 

๖.๓ รับผิดชอบกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 ๖.๔ รับผิดชอบศูนยเครือขายปูยุด 

    ๖.๕ งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 



โครงสรางการบริหารงานกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 

 

 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาปัตตานี เขต ๑

รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาปัตตานี เขต ๑

ผูอ้าํนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศกึษา

กลุ่มภารกิจที ่๑ 

วดัผลและประเมินผลการจดัการศกึษา  ส่ือ และเลขานกุาร ก.ต.ป.น.
กลุ่มภารกิจที ่๒ 

ประกนัคณุภาพการศกึษา หลกัสตูร และนิเทศการศกึษา 

กลุมงานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุมงานสงเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

กลุมงานสงเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนยีทางการศึกษา กลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู 

กลุมงานเลขานุการ งานนิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานและข้ันตอนการใหบริการ 
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

กลุมงานสื่อ 

กลุมงาน
เลขานุการ 

แจงโรงเรียน/หนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ 

ผอ.เขต 
อนุมัติ/สั่งการ 

รอง ผอ.สพป.ปน.1 
วินิจฉัย/เสนอ 

ผอ.กลุม 
ตรวจสอบ/ผาน

เรื่อง 

ศึกษานิเทศก
ดำเนินการ 

กลุมงาน
หลักสตูร 

กลุมงานนิเทศ 

ธุรการ 
   (สงงานผานระบบ) 

ผอ.กลุม 
(มอบงานผาน

ระบบ) 

กลุมงานวัดและ
ประเมินผล 

กลุมงาน
ประกัน 

เรื่องงบประมาณ 

เรื่องอ่ืนๆ นอกเหนืองบประมาณ 


	คู่มือกลุ่มนิเทศ
	๕) งานจัดการเรียนรู้แนวไฮสโคป (High Scope)




