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คู่มือการปฏิบัติงานต าแหน่งศึกษานเิทศก ์

ความเป็นมาและความส าคัญของคู่มือ 

 แนวคิด  

  จากการด าเนนิการส ารวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ

นโยบายของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ที่ก าหนดให้ขา้ราชการทุก

คนในสังกัดต้องมีคู่มอืการปฏิบัตงิานเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัตงิาน ที่สามารถ

ตรวจสอบได้  

  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา 

เชียงใหม่ เขต ๑ เป็นกลุม่งานด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการ บรหิาร

และการจัดการเรียนการสอนไดอ้ย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน สง่ผลให้ผู้เรียน ทั้งในระบบ 

นอกระบบและตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา ในงานตามภารกจิ

ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาที่มีศึกษานิเทศก์แต่ละคนรับผิดชอบตามกรอบงานที่

ได้รับมอบหมาย จึงต้องมีคู่มอืการปฏิบัตงิานของศึกษานิเทศก์แต่ละบุคคล 

  วัตถุประสงค์  

  ๑. เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัตงิานในการปฏิบัตริาชการในฐานะของบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการ จัดการศึกษา  

  ๒. เพ่ือสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของตนเองและของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

  ๓. เพ่ือประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในบทบาท หน้าที่ และ

ภารกิจของศึกษานิเทศก์  

บทบาท หนา้ที่และความรับผิดชอบของศึกษานเิทศก์  

๑. งานตามหน้าที ่ความรับผดิชอบตามมาตรฐานต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ทุกคน ในส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ปฏิบัตหิน้าที่ เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพ่ือ

ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ไดม้าตรฐาน ดังน้ี  

   ๑.๑ งานนิเทศการศึกษา โดยสง่เสริมให้สถานศึกษาบรหิารหลักสูตรสถานศึกษาจัด

กระบวนการเรียนรู้ มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการวัดและ 

ประเมินผลการศึกษา พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาไดอ้ย่างมีคุณภาพ  

   ๑.๒ การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพ่ือจัดท าเป็นเอกสาร คู่มอืและสื่อใช้ในการปฏิบัตงิานและ 
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เผยแพร่ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน  

   ๑.๓ การวิเคราะห ์วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ส่ือนวัตกรรมและ 

เทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ 

การศึกษา เพ่ือใช้ในการปฏิบัตงิานและเผยแพร่แก่ผูบ้รหิารสถานศึกษา ครูและผู้สนใจทั่วไป  

   ๑.๔ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนการ 

นิเทศและการพัฒนางานวิชาการ  

   ๑.๕ ปฏิบัตงิานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 ๒. งานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา   

  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

เชียงใหม่ เขต ๑ เป็นกลุ่มงานที่ด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลการพัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ในการบริหาร และ

จัดการเรียนการสอนไดอ้ย่างมีคุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน สง่ผลให้ผู้เรยีน ทั้งระบบ 

นอกระบบ และตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา โดย ปฏิบัติหน้าที่

เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษาเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ศึกษา ค้าคว้าทาง

วิชาการและวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือพัฒนาการจัดการ เรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยให้มีความรู้ ความ เข้าใจในหลักการนิเทศ

การศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัด การประเมินผลการศึกษา การ ประกันคุณภาพการศึกษา 

ระบบดูแลช่วยเหลือครูและผู้เรียนในระดับสูง มีความสามารถในการวาง แผนการนิเทศการศึกษา งานวิชาการ 

งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา และจัดท า รายงานโดยแสดงให้เห็นว่ามีการวิจัยและ

พัฒนา สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือน าผลไปใช้ในการพัฒนาการ นิเทศการศึกษา มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง  

มีการถ่ายทอดและได้รับการยอมรับและมีการพัฒนาตน และพัฒนาวิชาชีพ มีเทคนิคช้ันสูงในการนิเทศอย่างมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถพัฒนา นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเป็นแบบอย่างแก่วิชาชีพส่งผลให้

ครูและบุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาของเขต พ้ืนที่การศึกษาและกระทรวงศกึษาธิการ เป็นผูม้ีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ  
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ภารกิจ สาระความรู้ และ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

  ๑. การนเิทศการศึกษา ได้แก่ หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและกระบวนการนิเทศกลยุทธ์

การนิเทศการศึกษาใน เร่ืองการวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสร้างทักษะในการนิเทศ การใช้กล

ยุทธ์ในการนิเทศ การน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ การควบคุมและการประเมินเพ่ือ การพัฒนา

คุณภาพการศึกษา การนิเทศภายใน โดยสามารถวิเคราะห์ วิจัย สง่เสริมให้ขอ้เสนอแนะเพ่ือ พัฒนาระบบการ

นิเทศภายในสถานศึกษาได ้ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการ เรียนรู้การสอนและการ

บรหิารจัดการการศึกษา ประสาน สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานดา้นการนิเทศ การศึกษาแก่หนว่ยงานที่

เกี่ยวข้อง ใช้เทคนคิการนิเทศได้อยา่งหลากหลายดา้นความเป็นกัลยาณมิตร  

  ๒. นโยบายและการวางแผนการศึกษา ได้แก่ ระบบและทฤษฎีการวางแผน บรบิททาง เศรษฐกิจ 

สังคมและการเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาตแิละระดับต่างๆ การ วิเคราะห์และ

ก าหนดนโยบายการศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและประเมิน นโยบายการศึกษา 

โดย สามารถให้ค าแนะน า ปรกึษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ขอ้มูล และรายงานผลเพ่ือ จัดท านโยบาย แผนและการ

ติดตามประเมินผลด้านการศึกษา ให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการก าหนด นโยบายและการวางแผนด าเนนิงาน

และการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ให้ค าแนะน า ปรกึษา เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาที่มุ่งให้เกิดผลดี คุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม  

  ๓. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ได้แก่ ความรูเ้กี่ยวกับหลักสูตร การสร้างหลักสูตร สถานศึกษา 

หลักการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา การวัดและการประเมินผล การจัดการศึกษา

พิเศษ โดยสามารถให้ค าแนะน า ค าปรกึษา เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดท า หลักสูตรสถานศึกษา 

สาธติแนะน าครูให้จัดกิจกรรมที่สง่เสริมการเรียนรู้ไดเ้ต็มศักยภาพของผู้เรยีน ประเมินหลักสูตรและการน า

หลักสูตรไปใช้  

  ๔. การประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การบรหิารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐาน

คุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถศึกษา วิเคราะห ์วิจัย 

การจัดท ามาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยนิเทศ ก ากับ ติดตามและ

ประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้ค าปรกึษา ข้อเสนอแนะและการวางระบบการจัดท า

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและ พร้อมรับการประเมินภายนอก  

  ๕. การบรหิารจัดการการศึกษา ได้แก ่ หลกัและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา หลักการ บรหิาร

จัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการ

ศึกษาโดยสามารถให้ค าปรกึษาแนะน าการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของการนิเทศ  

การบรหิารจัดการสถานศึกษาไปสูอ่งค์กรแห่งการเรียนรู้บรหิารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
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  ๖. การวิจัยทางการศึกษา ได้แก่ ระเบยีบวิธวีิจัย กระบวนการวิจัย การน าผลการวิจัยไปใช้                 

โดยสามารถให้ค าแนะน าปรกึษาเกี่ยวกับการน ากระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียน         

การสอน ให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด าเนนิการ

วิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆดา้นการเรียนรู้และการจัดการศึกษา  

  ๗. กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ได้แก่ กลวิธกีาร น าเสนอ

ความรูแ้นวคิดทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษา ค้นคว้า ฯลฯ 

การวิเคราะห์ วิจารณผ์ลงานวิชาการอยา่งสร้างสรรค์โดยสามารถเขียนเอกสารทางวิชาการ ประเภทต่างๆ 

แนะน าและให้ค าปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแกคุ่ณครูและบุคลากรทางการศึกษา น าเสนอความรู ้

แนวคิด ทฤษฎีด้วยวิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสมต่อการเรยีนรู้  

  ๘. การบรหิารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ต 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมัลติมเีดยีแบบ ปฏิสัมพันธ์ ส านักงานอัตโนมัติ โดยสามารถใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาตนและการพัฒนางานไดอ้ย่างเหมาะสม ให้ค าปรกึษา แนะน า การใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา  

  ๙. คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับศึกษานิเทศก์ ได้แก่ คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ ศึกษานเิทศก์ 

จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยปฏิบัตตินตาม

จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ มีหลักธรรมในการนิเทศและ ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  ผู้ปฏิบัตมิีแนวทางในการปฏิบัตงิานด้านการนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ในสว่นที่ตนเอง

รับผิดชอบ และสามารถด าเนินการเกี่ยวกับ   การนิเทศการศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัด การ

ประเมินผลการศึกษา การ ประกันคุณภาพการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลอืครูและผู้เรยีน อย่างเป็นระบบ เข้าใจ

ในภาพรวมของงานที่จะต้องปฏิบัติ ตลอดจนสามารถน าไปปฏิบัตจิริงได้ 

ขอบเขตหรอืข้อจ ากัดของคู่มือ 

  เน่ืองจากการปฏิบัตงิานในต าแหน่งศึกษานเิทศก์ในปัจจุบัน มีหน้าที่ ความรับผิดชอบที่หลากหลาย    

ลว้นเกี่ยวข้องกับกลุ่มงานและบุคคลต่างๆในทุกดา้น ซึ่งคู่มือ การปฏิบัตงิานต าแหน่งศึกษานิเทศก์ฉบับนี ้จะเน้น

เฉพาะในสว่นที่มีหนา้ที่ความรับผิดชอบ ให้เกิดประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ขององค์กรเท่านัน้ 
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              กระบวนงานในขั้นตอนการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

Flow Chart แสดงกระบวนการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน  

ศึกษานเิทศก์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

 

 

 

 

 

                เห็นชอบ                                                               ไม่เห็นชอบ 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดรำยละเอียดของ 

คู่มือกำรปฏิบัติงำน 

จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน เสนอ

ผู้บังคับบัญชำในเบือ้งตน้                       

จัดพิมพคู่์มือกำรปฏิบัติงำน 

และแจ้งผู้เก่ียวข้องทรำบ 

ผู้เก่ียวข้องสำมำรถท ำควำมเข้ำใจระยะเวลำและ

ข้ันตอนกำรปฏิบัตงิำนศึกษำนิเทศกต์ำมคู่มอืกำร

ปฏิบัติงำน 

ศึกษานิเทศก์ผู้ปฏิบัติงาน มีผลการปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพ และสามารถด าเนินการตาม

กระบวนการนิเทศได้อย่างต่อเนื่อง 
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กระบวนงานในขั้นตอนการปฏิบัตงิาน  

(การสร้างหลักสูตร ,การก าหนดโครงการฝึกอบรม,การบรหิารโครงการฝึกอบรม,การประเมินผลและ

ติดตามผลการฝึกอบรมต่างๆ 

 

โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร             คัดเลือกโครงการ 

 ของสพฐ.หรอืเขตพื่นที่ฯ                    ตามล าดับ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขียนโครงกำรและ

ด ำเนินกำรขออนุมัต ิ

แจ้ง

กลุ่มเป้ำหมำย 

ประสำนงำนกับฝ่ำย

ต่ำงๆที่เก่ียวข้อง 

ขออนุมัตติัวบุคคล

และวิทยำกร ด ำเนินกำรฝึกอบรม 
ประเมินและตดิตำม

ผลกำรฝึกอบรม 

พัฒนำปรับปรุง

หลักสูตร 
กลุ่มบริหำร

กำรเงนิ 

จัดซือ้จัดจ้ำง 
1 

รวบรวมเอกสำรหลักฐำนกำรใช้เงนิ 
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กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 

ด้านเอกสารและการโต้ตอบเอกสารตามคู่มือปฏิบัตงิาน 

 

 

 

 

 

 

   รายงานผล                 เห็นชอบ                                                      

                                                                                                                     ไม่เห็นชอบ                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับหนังสือจำก สพฐ.หรือ

หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง จำก

งำนธุรกำร 

พิจำรณำกล่ันกรอง 

จัดล ำดับควำมส ำคัญ 

วำงแผนด ำเนินกำร 

ท ำบันทึกเสนอ

ผู้บังคับบัญชำลงนำม 

แจ้งผู้เก่ียวข้อง  

ด ำเนินกำรในส่วนที่เก่ียวข้อง 

ติดตำม ตรวจสอบผล 

กำรปฏิบัติ 
 

รวบรวมผลกำรปฏิบัต ิ
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กระบวนงานในขั้นตอนการนเิทศติดตามและประเมินผลโรงเรยีนในความรับผดิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

ศกึษำข้อมูลสำรสนเทศ  

ข้อมูลของโรงเรียน 

จัดท ำแผน และ เคร่ืองมือกำรนิเทศ 

ขออนุญำตออกนิเทศตำมแผนฯ 

ออกนิเทศโรงเรียนโดยใช้เคร่ืองมือ

นิเทศและเทคนิคกำรนิเทศ 

สะท้อนผลกำรนิเทศ

ให้ผู้รับกำรนิเทศ 

นักเรียน ศกึษำนิเทศก ์

ผู้บริหำร 

เคร่ืองมือ

นิเทศ 

ครูผู้สอน 

รวมรวมรำยงำนผลกำรนิเทศ วำงแผนพัฒนำฯ 
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แบบประเมินความพงึพอใจ ของผู้รับบริการในการนเิทศติดตาม การพัฒนาต้นแบบ 

************************************** 

ตอนที่ 1  สถานภาพทั่วไป  

ค าช้ีแจง  โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่อง  หน้าขอ้ความ   

1. เพศ   หญงิ     ชาย 

2. อายุ  .......  ปี 

3. วุฒกิารศึกษา   ปรญิญาตรี   ปรญิญาโท          ปรญิญาเอก 

4. สาขาวิชา .....................................................   วิชาเอก .........................................  

ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การน าไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน 
 

ที ่ รายการบ่งชี้ในการนเิทศ 

ระดับความพงึพอใจ 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

(1) 

ด้านปัจจัยพื้นฐานของผู้นเิทศ      

1 ความตัง้ใจมุง่มั่นในการท างานให้ส าเร็จ      

2 พฤติกรรมมีความเหมาะสมกับวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับ      

3 การมีน้ าใจในการช่วยเหลอื  แบ่งปัน  เพ่ือสว่นรวม      

4 กิริยามารยาทสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน      

5 ภูมิหลังความเป็นสุภาพชน  เป็นกัลยาณมิตรที่ดี      

6 ความเสยีสละ อุทิศตน ในการปฏิบัตงิาน      

7 แสดงออกถงึความสุขในการปฏิบัตงิานร่วมกับผู้อื่น      

8 การควบคุมอารมณ ์สถานการณ ์ให้งานราบร่ืน      

9 แสดงความเป็นมติรที่ดีต่อผู้อื่นเสมอ      

ด้านกระบวนการในการปฏิบัตงิาน      

1 ความรู ้ทักษะ ในการนิเทศพัฒนาการศึกษา      

2 จิตใจด ีมีทัศนคตเิชิงบวกทุกสถานการณ์      

3 การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้งานเป็นไปตาม

เป้าหมาย 
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4 การท างานตามบทบาทหน้าที่ มีความรับผิดชอบ      

5 เรียนรู้  เข้าใจงาน  ไมส่ร้างความสับสนให้ผู้ร่วมงาน      

6 คุณภาพของงานมีคุณภาพ นา่ชื่นชม เช่ือถอืได้      

7 การบรหิารตนเองกับปริมาณงานในบทบาทหน้าที่      

8 การปฏิบัตงิานมคีวามคุ้มค่า มีประโยชน์ต่อราชการ      

9 ความเป็นกันเอง แบบกัลยาณมิตรในการปฏิบัติงาน      
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ที ่ รายการบ่งชี้ในการนเิทศ 

ระดับความพงึพอใจ 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

(1) 

ด้านกระบวนการนเิทศเพื่อพัฒนาการศึกษา      

1 เป็นที่ยอมรับ ไว้วางใจให้เป็นเพ่ือนคู่คิด ร่วมพัฒนางาน      

2 การปรับเปลี่ยนวิธีคิด การปฏิบัตใิห้เป็นไปตามสภาพจริง      

3 เอาใจใส ่ติดตาม ถามไถ่ เพ่ือให้เกิดการพัฒนา      

4 การช่วยเหลอื สง่เสริม สนับสนุน มีความตอ่เน่ือง      

5 ร่วมรับทราบปัญหา แสวงหาแนวทางพัฒนา      

6 ร่วมวางแผน การน าแนวทางสูก่ารปฏิบัติ      

7 ร่วมด าเนนิการในการพัฒนางานจนเกิดความส าเร็จ      

8 ร่วมประเมินผลการพัฒนาตามระยะเวลาที่ก าหนด      

9 ร่วมชื่นชมผลงาน เมื่อประสบความส าเร็จ      

ด้านผลลัพธ์การนเิทศเพื่อพัฒนาการศึกษา      

1 การนิเทศสง่ผลให้เกิดการพัฒนาจากครูสูผู่้เรียน      

2 การนิเทศตอบสนองความตอ้งการของโรงเรียน      

3 การนิเทศสง่ผลให้เกิดการต่ืนตัว พัฒนาอย่างต่อเน่ือง      

4 การนิเทศสง่ผลให้โรงเรียนมีผลงาน มิชื่อเสยีง      

5 การนิเทศช่วยให้ท่านปฏิบัติงานตามนโยบาย หรือตาม

ความตอ้งการได้อยา่งราบร่ืน 

     

6 เกิดความรูส้กึยินด ีช่ืนชมทุกคร้ังที่มศึีกษานิเทศก์เป็น

เพ่ือนคู่คิดในการร่วมท างาน 

     

7 เกิดความสบายใจ คลายกังวล เมื่อศึกษานิเทศก์ร่วม

พัฒนางาน 

     

8 ศึกษานิเทศก์สามารถช่วยเหลอื อ านวยความสะดวกเป็น

ที่ปรกึษาของโรงเรียน พ่ึงพาไดทุ้กเมื่อ 

     

9 ความพึงพอใจที่มีต่อศึกษานิเทศก์ในการมีบทบาทรว่ม

พัฒนางาน 
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
 

         โครงสร้างการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ประกอบด้วย  ๑ งาน กับ  ๖ กลุ่มงาน ดังนี้ 
       1. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

      2. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
      3. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ทางการศึกษา 
      4. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและ 

การจัดการศึกษา 
      5. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
         6. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
  7.งานธุรการ 

โดยมีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
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1. นายศิริพงษ์  นวลแก้ว  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ     

ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ดังนี้ 
  ๑.1 บริหารงานในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้แก่ การควบคุม ก ากับดูแล  
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ตลอดถึงการให้ค าแนะน า การริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนาและเร่งรัดงาน ให้ส าเร็จ ถูกต้องทันตาม
ก าหนดเวลา 
            1.๒ ตรวจความถูกต้องและพิจารณาให้ความเห็นในการบันทึกข้อความเสนองานของบุคลากรกลุ่ม
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อเสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต ๑ 
  1.3 วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา งานปฏิรูป
การศึกษาและการแก้ปัญหาตามความต้องการจ าเป็นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๑ ตลอดจนของสถานศึกษาในสังกัด 
  1.4 ให้ข้อเสนอแนะต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๑      ใน
การพิจารณาความดีความชอบของศึกษานิเทศก์และบุคลากรในกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
           1.5 ร่วมมือกับหน่วยงานและส่วนราชการอื่นในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับการนิเทศและการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 
 

 1.6 ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา          (ก.
ต.ป.น.) 

 1.7 นิเทศ ก ากับติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา   
 1.8 ปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้  
            กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้มีขอบข่าย ภารกิจ กรอบงาน ดังนี้ 

 1. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถ
พิเศษ 

  2. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  3. งานศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์ วิจัย  การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

       กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ มบีุคลากรรับผิดชอบงานและ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1. นายศิริพงษ์ นวลแก้ว ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าท่ีและรับผิดชอบ ดังนี้ 

 1.1 ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
  1.2 ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอสันก าแพง            
  1.3 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 1.4 งานศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์ วิจัย  การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
  1.5 งานส่งเสริม พัฒนาสาระท้องถิ่น หลักสูตรเฉพาะด้านและหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย 
           1.6 งานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย  
                    1.7 งานส่งเสริม สนับสนุนการท าวิจัยเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดถึงงานส่งเสริมงานวิจัยของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  1.8 งานจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการทางการเรียน(เรียนร่วม)   
  1.9 งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา โรงเรียนเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอ าเภอสันก าแพง และรับผิดชอบ  ๗  โรงเรียน ดังนี้ 
        ๑) โรงเรียนบ้านกอสะเลียม            
                           ๒) โรงเรียนบ้านสันก าแพง                                    
        ๓) โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกุล)                                
                 ๔) โรงเรียนวัดบ้านโห้ง 
        ๕) โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า 
        ๖) โรงเรียนวัดร้องวัวแดง(ศรีจันทร์วิทยาคาร) 
        ๗) โรงเรียนวัดแม่ผาแหน 
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 2. นางสุขชัญญา  เรืองมณี ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ีและรับผิดชอบ ดังนี้ 
   2.1  ปฏิบัติหน้าท่ีรองหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ปฏิบัติหน้าท่ี  
ในกลุ่มงานกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
   ๒.2  งานวิเคราะห์ วิจัยและการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอื่นๆ 
 

            2.๓  งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  2.๔  งานศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

   2.๕  งานศูนย์อาเซียนในโรงเรียน (Sister School) 
        2.6  งานศูนย์ PEER จ านวน 4 ศูนย์ 
            2.7  งานวัดและประเมินผล ความสามารถทางภาษาโดยใช้กรอบมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษท่ีเป็นสากล (CEFR) 
       2.8 งานแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับเขตพื้นท่ี 
       2.9 งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา การดูแลช่วยเหลือและ
โรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอเมือง และรับผิดชอบ ๗   โรงเรียน ดังนี้  
        ๑)  โรงเรียนค าเท่ียงอนุสสรณ์       
                           ๒)  โรงเรียนศรีเนห์รู        
                           ๓)  โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ      
         ๔) โรงเรียนบ้านดอนปิน 
        ๕) โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ 
        ๖) โรงเรียนวัดดอนจ่ัน 
        ๗) โรงเรียนบ้านห้วยทราย 
         2.10 โครงการท่ีรับผิดชอบ 
        - โครงการเรียนรู้กับครูเจ้าของภาษา 
             - โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาของครูผู้สอน 
             - โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา (MEP/E.D,E/EP,ห้องเรียน
พิเศษ) 
         - โครงการอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมายและ/หรือท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ             
                   2.11 ปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
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3. นางพิราวรรณ ลีลาธรรมสัจจะ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติและรับผิดชอบหน้าท่ี ดังนี้ 
   3.1 ปฏิบัติหน้าท่ีในกลุ่มงานกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
   3.2 งานวิเคราะห์ วิจัยและการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
   3.3 งานส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัยใน 

รูปแบบท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา 
   3.4 งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และให้ความ 

ช่วยเหลือสถานศึกษาในด้านการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
   3.5 งานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่จัดการศึกษาปฐมวัย   

         3.6 งานพัฒนาโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบและโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย 
         3.7 งานสรุปและรายผลการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
         3.8 งานการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาสมอง (BBL) ระดับปฐมวัย 
         3.9 งานการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับปฐมวัยของเขตพื้นท่ี

การศึกษาตามแนวทางของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
                   3.10 งานส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการระดับปฐมวัย 
                   3.11 งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา โรงเรียนเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอ าเภอสันก าแพง และรับผิดชอบ ๗  โรงเรียน ดังนี้ 
         ๑) โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ    
         2) โรงเรียนวัดบ้านมอญ  
         3) โรงเรียนวัดสันโค้ง     
                          4) โรงเรียนบ้านดอนปีน 
         5) โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท  
                          6) โรงเรียนวัดสันป่าค่า        
                          7) โรงเรียนสันก าแพงคันธานุสรณ์ 
                   3.12 โครงการท่ีรับผิดชอบ 
    - โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กปฐมวัย 
    - โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้                                                
 

    - โครงการอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมายและ/หรือท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
              3.13 ปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา   
  กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษามีขอบข่าย ภารกิจ กรอบงาน ดังนี้ 
                     ๑.  งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา  
                     ๒.  งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
                     ๓.  งานติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
                     ๔.  งานทดสอบทางการศึกษา 
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษามีบุคลากรรับผิดชอบงานและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1. นางวิริน วันสมสกุล  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ีและรับผิดชอบ ดังนี้ 
          1.1 รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาคนท่ี 3 
          1.๒ หัวหน้ากลุ่มงานวัดผลและประเมินการศึกษา   
          1.๓ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา  
                    1.4 งานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรระดับชาติ 
                    1.5 งานการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนระดับนานาชาติ (PISA)ด้านการเรียนรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
(Mathematical Literacy) 
          1.6 งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม การทดสอบทางการศึกษา 
                   1.7 งานทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) และการจัดต้ังศูนย์การทดสอบ  
(O-NET) 
           1.8 งานวิเคราะห์ วิจัยและการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์      
          1.9 งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
                 1.10 งานการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน STEM  Education  
                 1.11 งานเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
                 1.12 งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา โรงเรียนเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอ าเภอเมืองเชียงใหม่  จ านวน  ๗  โรงเรียน ดังนี้  

               ๑) โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย                                    
                ๒) ห้องเรียนวัดป่าเป้า(สาขาโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย) 

       ๓) โรงเรียนท่าศาลา        
       ๔) โรงเรียนวัดเมืองสาตร 
       ๕) โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง 
       ๖) โรงเรียนวัดเสาหิน 
                          ๗) โรงเรียนวัดวังสิงห์ค า 
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1.13 โครงการท่ีรับผิดชอบ 
       - โครงการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ด้วยนวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียนและวิธีการแบบเปิด  
(Lesson Study and Open Approach) 

      - โครงการ ศึกษานิเทศก์ไทยหัวใจโค้ชและฟา น าสู่ครูและผู้เรียน 
      - โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่ิงแวดล้อมSTEEMJ Education 

        - โครงการอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมายและ/หรือท่ีเกี่ยวข้องกับการการวัดและประเมินผลการศึกษา   
                  1.14 ปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย                                                  
        

    2. นายสราวุธ  ชัยยอง ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ ปฏิบัติหน้าท่ีและรับผิดชอบ ดังนี้ 
         2.1 ปฏิบัติหน้าท่ี รองหัวหน้ากลุ่มงานงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
                  2.2 งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
         ๒.3 งานติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษาเพื่อการวางแผนการ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                   2.4 งานทดสอบทางการศึกษา 
         2.5 งานทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
         2.6 งานทดสอบนานาชาติ PISA ด้านการเรียนรู้ระดับนานาชาติ (PISA)(Science Literacy) 
                   2.7 งานทดสอบความพร้อมสอบโอเน็ต (การสอบ Pre O-NET) 
         2.8 งานวิเคราะห์ วิจัยและการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์            

        2.9 งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
         2.10 งานระบบจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา(School MIS) 

        2.11 งานส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะด้านวิทยาการค านวณ(โค้ดด้ิง) 
        2.12 งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา โรงเรียนเครือข่ายพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอ าเภอสันก าแพง รวม  8  โรงเรียน ดังนี้ 
        ๑) โรงเรียนบ้านบวกค้าง   
        2) โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 

         3) โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา  
         4) โรงเรียนวัดบ้านน้อย   
         5) โรงเรียนวัดป่าตาล   
         6) โรงเรียนวัดล้านตอง 
         7) โรงเรียนบ้านแม่ปูคา  
         8) โรงเรียนบ้านปงป่าเอื้อง(เรียนรวมโรงเรียนบ้านแม่ปูคา) 
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2.13 โครงการท่ีรับผิดชอบ 
            - โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิทยาการค านวณ 

(โค้ดด้ิง) 
             - โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้านความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
             - โครงการอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมายและ/หรือท่ีเกี่ยวข้องกับ 
   2.14 ปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

3. นางสาวนภิศชญา  ค าทิพย์ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ีและรับผิดชอบ ดังนี้ 
  3.1 งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลทางการศึกษา  
                3.2 งานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับเขตพื้นท่ี 
  ๓.๓ งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผล และการน าผลการวัดและ
ประเมินผลคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  3.4 งานจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศของการวัดและประเมินผลและรายงานผลการทดสอบทางการศึกษา 
  3.5 งานตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง 
  3.6 งานทดสอบทักษะการอ่านของนักเรียน ช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 1  
  ๓.7 งานแข่งขันทักษะวิชาการระดับนานาชาติ                                        
  3.8 งานการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดและทักษะตามศตวรรษท่ี ๒๑ 
  3.9 งานวิเคราะห์ วิจัยและการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  3.10 งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา โรงเรียนเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอ าเภอแม่ออน รวม 4 โรงเรียน ดังนี้ 
          ๑) โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม   
          2) โรงเรียนบ้านปางน้ าถุ 
          3) โรงเรียนบ้านปางแดง 
                  4) โรงเรียนเทพเสด็จ 
  3.11 โครงการท่ีรับผิดชอบ 
          - โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้านศิลปศึกษา 
          - โครงการอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมายและ/หรือท่ีเกี่ยวข้องกับ 
   3.12 ปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
       กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามี ขอบข่าย ภารกิจกรอบงาน ดังนี้ 
          ๑. งานส่งเสริม พัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   ๒. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มีบุคลากรรับผิดชอบงานและ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
        
1. นางสาวประพิณศิริ  อินทธิรา ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ีและรับผิดชอบ ดังนี้ 
           1.๑ ปฏิบัติหน้าท่ีรักษาการผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาล าดับท่ี 1 
       1.2 ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
           1.3 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
           1.4 งานส่งเสริมสนับสนุนให้มีกระบวนการจัดการความรู้เพื่อเผยแพร่ น าเสนอผลงานและแลกเปล่ียน
เรียนรู้การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
                    1.5 งานสรุปและรายงานผลการเผยแพร่การใช้ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาของ
สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

          1.6 งานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV, DLIT) ระดับ ภาค ๑๕ 
(เชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน และแม่ฮ่องสอน) และระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                     1.7 งานวิเคราะห์ วิจัยและการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี      
           1.8 งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา โรงเรียนเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอ าเภออ าเภอเมืองเชียงใหม่ และรับผิดชอบ  ๖  โรงเรียน ดังนี ้
       ๑) โรงเรียนวัดขะจาว   
                 2) โรงเรียนชุมชนวัดท่าเด่ือ 
                        3) โรงเรียนวัดป่าตัน   
       4) โรงเรียนวัดสวนดอก 
                          5) โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้   
       ๖) โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย                                                 
 

         1.9  โครงการท่ีรับผิดชอบ 
         - โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐ (ITA) เขตสุจริต 
         - โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” 
         - โครงการอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมายและ/หรือท่ีเกี่ยวข้องกับ 
                    1.10 ปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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2. นางนิภา  แก้วประทีป  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ีและรับผิดชอบ ดังนี้ 
  2.1 ปฏิบัติหน้าท่ีรองหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

  2.2 ปฏิบัติงานหน้าท่ีในกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  2.3 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  2.4 งานจัดท าระบบข้อมูล ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาและ
เว็บไซต์กลุ่มนิเทศและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1   

2.5 งานพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของการจัดการศึกษาปฐมวัย  
      2.6 งานวิเคราะห์ วิจัยและการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านพัฒนาการสมอง(BBL)การจัด

ประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสเซอรี่ 
    2.7 งานส่งเสริมความเข้มแข็งโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัดและอนุบาลประจ าเขตพื้นท่ี 
       2.8 งานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 

  2.9 งานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ( DLTV)  
                2.10 งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอ าเภอเมืองเชียงใหม่ และรับผิดชอบ ๗ โรงเรียน ดังนี้ 
                            ๑) โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์                
                            2) โรงเรียนสังวาลวิทยา                           
                            3) โรงเรียนบ้านโป่งน้อย                          
                            4) โรงเรียนวัดร้องอ้อ 
                            5) โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง             
                            ๖) โรงเรียนวัดเจ็ดยอด 
  2.11 โครงการท่ีรับผิดชอบ 
                        - โครงการโรงเรียนประชารัฐ  
          - โครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคล่ือนระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัย
จังหวัดเชียงใหม่ 
          - โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
          - โครงการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
                     2.12 ปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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3. นางสาวชิดชนก ชูเจริญกาญจน์ ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ีและรับผิดชอบ ดังนี้ 
  3.1. งานส่งเสริมสนับสนุนการผลิตส่ือ พัฒนาและใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาส าหรับ
การเรียนรู้แก่สถานศึกษาและ สพป.(e-learning Google site) โทรทัศน์ทางไกล และอัพเดตข้อมูลในเว็บไซต์ ศนฐ. 
  3.2  งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา      
  3.3 งานจัดท าระบบข้อมูล ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาและเว็บไซต์กลุ่มนิเทศ 
  3.4 งานส่งเสริมสนับสนุน การจัดการความรู้เพื่อเผยแพร่ น าเสนอผลงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้การ
พัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  3.5 งานการพัฒนาส่ือการเรียนรู้ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  
  3.6 งานประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/ จัดท าระบบข้อมูลเว็บไซต์กลุ่มนิเทศ และอัพเดตข้อมูลในเว็บไซต์ 
ศนฐ. 
  3.7 งานวิเคราะห์ วิจัยและการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  3.8 งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา โรงเรียนเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอ าเภอดอยสะเก็ด และรับผิดชอบ ๖ โรงเรียน ดังนี ้

                 ๑) โรงเรียนบ้านลวงเหนือ          
                 2) โรงเรียนบ้านสันทราย 
                 3) โรงเรียนชลประทานผาแตก         
                 4) โรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง 

         5) โรงเรียนบ้านป่าเสร้า       
                           ๖) โรงเรียนบ้านแม่หวาน 
           3.9 โครงการท่ีรับผิดชอบ 

- โครงการพื้นท่ีนวัตกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
- โครงการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐ (ITA)เขตสุจริต 
- โครงการการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
- โครงการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

                   3.10 ปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
        กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษามีขอบข่าย ภารกิจ กรอบงาน
ดังนี ้     
                  ๑. งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
    ๒. งานส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นท่ีการศึกษาสถานศึกษาหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและ
ชุมชน 
              ๓. งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
    ๔. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
     กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษามีบุคลากรรับผิดชอบงานและ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

1. นายณัฐสิทธิ์  ธงยี่สิบสอง ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ีและรับผิดชอบ ดังนี้ 
       1.1 ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
       1.2 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
            1.3 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษา 
           1.4 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
                     1.5 งานวิเคราะห์ วิจัยและการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษา ขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.2551                                                                                     
             1.6 งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านส่ิงแวดล้อมศึกษา  
           1.7 งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา โรงเรียนเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอ าเภอดอยสะเก็ด รวม ๖ โรงเรียน ดังนี้ 

        ๑) โรงเรียนแม่คือวิทยา   
        2) โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี 
        3) โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน            
        4) โรงเรียนบ้านงิ้ว 
        5) โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง  
        6) โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก 

           1.8  โครงการท่ีรับผิดชอบ 
              - โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ สมเด็จพระเทพฯ  
                  - โครงการงานส่งเสริมและพัฒนาส่ิงแวดล้อม/การจัดการน้ า/ป่าไม้    

                            - โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
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               - โครงการอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา 
                    1.9 ปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 2. นางธัชกร  พรเวียง  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ีและรับผิดชอบ ดังนี้ 
           2.๑ ปฏิบัติหน้าท่ีรองหัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
           ๒.2 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
           2.๓ งานจัดท าแผนพัฒนาระบบนิเทศและการจัดการเรียนการสอน 
           2.4 งานส่งเสริมและสนับสนุนการนิเทศภายในของสถานศึกษา 
            2.5 งานพัฒนาส่ือ เครื่องมือการนิเทศ 
           2.6 งานสรุปและรายงานผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
           2.7 งานวิเคราะห์ วิจัยและการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   
           2.8 งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา โรงเรียนเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอ าเภอดอยสะเก็ด และรับผิดชอบ ๗ โรงเรียน ดังนี้ 
        ๑) โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์  ๒   
        2) โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 
        3) โรงเรียนบ้านแม่ตะไคร้ 
                4) โรงเรียนทาเหนือวิทยา 
            2.9 โครงการท่ีรับผิดชอบ     

- โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
- โครงการขับเคล่ือนศาสตร์พระราชา (เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา) 

    - โครงการอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา 
            2.10 ปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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กลุ่มงานส่งเสรมิพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
   กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา ขอบข่าย ภารกิจ กรอบงาน ดังนี้ 
  ๑. งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ๒. งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ๓. งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๔. งานศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

               กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรรับผิดชอบงานและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1. นายอุทัย  ปัญญาโกญ   ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ีและรับผิดชอบ ดังนี้ 
    1.1 ปฏิบัติหน้าท่ีรักษาการผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาคนท่ี 2 
    1.2 ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มงานกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
                      1.3 ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอเมือง  

        1.4 งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 
         1.5 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

            1.6 งานวิเคราะห์ วิจัยและการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม   

       1.7 งานวิเคราะห์และจัดท ามาตรฐานการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
        1.8 งานส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนคุณธรรม  
                   1.9 งานส่งเสริมค่านิยมหลัก  ๑๒ ประการ 
           1.10 งานศึกษา ค้นคว้า และวิจัยจากองค์กร เอกชนภายนอกอื่นๆ  

          1.11 งานนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา การดูแลช่วยเหลือ
และรับผิดชอบโรงเรียน เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อ าเภอเมืองเชียงใหม่ รวม  ๖  โรงเรียน  ดังนี้ 

        ๑) โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่   
        2) โรงเรียนพุทธิโศภน 
        3) โรงเรียนวัดช่างเค่ียน    
        4) โรงเรียนวัดป่าแดด 
        5) โรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี   
        ๖) โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 

  1.12 โครงการท่ีรับผิดชอบ 
                             - โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และโรงเรียนคุณธรรม 
           - โครงการโรงเรียนสีขาว 

         - โครงการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
              1.13 ปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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 2. นางสาวจรัสโฉม  ชมภูม่ิง ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ีและรับผิดชอบ ดังนี้ 
  2.๑ ปฏิบัติหน้าท่ีรองหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

          2.2 งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
        2.๓ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
           2.๔ งานวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับรูปแบบ เทคนิค และวิธีการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา     
           2.5 งานจัดท าข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาและการประกัน
คุณภาพภายนอก 
           2.6 งานประเมินตนเองของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา (SAR) 

          2.๗ งานประสานงานและส่งเสริมการพัฒนาแก่สถานศึกษาในการประเมินคุณภาพภายนอกตลอดท้ัง
การรวบรวม สรุปผล และเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
           2.๘ งานวิเคราะห์ วิจัยและการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา  
  2.9 งานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
                 2.10 งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา โรงเรียนเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอ าเภอแม่ออน รวม  ๔  โรงเรียน ดังนี้ 

๑) โรงเรียนวัดดอนชัย   
2) โรงเรียนบ้านออนกลาง   
3) โรงเรียนบ้านออนหลวย  
๔) โรงเรียนวัดห้วยทราย  
5) โรงเรียนวัดเปาสามขา 

  2.11 โครงการท่ีรับผิดชอบ 
                             - โครงการโรงเรียนในฝัน 
           - โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
            - โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
           - โครงการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
                     2.12 ปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
    กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษามี ขอบข่าย ภารกิจ 
กรอบงาน ดังนี ้    
    ๑. งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ  
     ๒. งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา    
              ๓. งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
    กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษามีบุคลากรรับผิดชอบ
งานและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1. นางสาวมณฑาทิพย์  ขันแก้ว ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ีและรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  1.๑ ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

        1.๒ งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
         1.๓ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
                      1.๔ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
                      1.๕ ประสานงานกับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น) 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและกลุ่มอื่นๆในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อให้การปฏิบัติงานของกลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 
     1.6 งานวิเคราะห์ วิจัยและการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       
     1.7 งานสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน 
         1.8 งานการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะตามศตวรรษท่ี ๒๑ 
                      1.9 งานการประเมินอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง ป.1– ป.6 (E-MES) 
   1.10 งานพัฒนาการจัดการศึกษาบนพื้นท่ีสูงและทุรกันดาร 

  1.11 งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา โรงเรียนเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอ าเภอ ดอยสะเก็ด รวม  ๗  โรงเรียน ดังนี้ 
                           ๑) โรงเรียนบ้านป่าขุย  
           2) โรงเรียนบ้านบ่อหิน 
                 3) โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก    
           4) โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) 
                 5) โรงเรียนบ้านป่าป้อง     
           6) โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
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1.12 โครงการท่ีรับผิดชอบ 
    - โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนางานห้องสมุดโรงเรียน 
           - โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล (เขต/โรงเรียนสุจริต) 

          - โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ สมเด็จพระเทพฯ 
          - โครงการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา             

1.13 ปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

งานธุรการกลุ่มงานงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

     งานธุรการกลุ่มงานงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา ขอบข่าย 
ภารกิจ กรอบงาน และบุคลากรในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
         1. นางสาวจารุวรรณ  มูลกันธา  ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีธุรการ ปฏิบัติหน้าท่ีและรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
                   ปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจงานท่ีจะต้องปฏิบัติของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
รายละเอียดดังนี้ 

 1. งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ 

                     1.1) ด าเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและบริหารงาน
ท่ัวไปของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

1.2) รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 
การศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

2. ปฏิบัติงานการผลิตและจัดพิมพ์เอกสาร  
3. ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดท าจดหมายข่าว ITA 

(E-NEWS) 
4. ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ ผ่านระบบเว็บไซต์ 
5. ปฏิบัติงานจัดพิมพ์เอกสาร หนังสือต่าง ๆ เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ 
6. ปฏิบัติงานออกแบบส่ือต่าง ๆ ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
7. รับ-ส่ง งานผ่านระบบ E-paperless 
8. สนับสนุนการจัดกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ของกลุ่มกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
9. จัดเตรียมประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ เพื่อให้การบริหารการประชุม                 

มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 -จัดเอกสารการประชุมคณะศึกษานิเทศก์ (ประจ าเดือน) เพื่อสรุปการด าเนินงาน การนิเทศ ติดตามช่วยเหลือ
โรงเรียน 
 -จัดท าวาระการประชุมประจ าเดือนของศึกษานิเทศก์ เอกสารประกอบการประชุม และสรุปรายงานการ
ประชุม 

10. สนับสนุนการจัดกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ของกลุ่มกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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11. เป็นคณะท างานจัดประชุม,อบรมโครงการต่างๆและการจัดสอบให้กับโรงเรียนในสังกัดและต่างสังกัด ทุก
กลุ่มงานของกลุ่มกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 -จัดท าเอกสารประกอบการอบรม , แบบประเมินการอบรม , สรุปประเมินผลการอบรม  

12. จัดเอกสารการประชุมปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายการนิเทศการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี (DLIT) , จัดท าเอกสารประกอบการอบรม , แบบประเมินการอบรม , สรุปประเมินผล
การอบรม   

13. สรุปงานประชุมของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
14. ควบคุมวันลา และการขออนุญาตไปราชการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
15. การขออนุญาตใช้ห้องประชุม เบิกวัสดุ ครุภัณฑ์ใช้ในกลุ่ม ฯ 
16. การขออนุญาตใช้รถยนต์ส านักงานของกลุ่ม ฯ 
17. ดูแลต้อนรับผู้มาติดต่องานภายในกลุ่ม ฯ 

 18. งานอื่นๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  -คณะท างาน ICT สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ฯลฯ 
    
 

 

 

 
 

 

 


