
๑ 

 

คู่มือการปฏิบติังานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของศกึษานิเทศก์ 
 

 ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
๑. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพ 
๒. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผู้รับการนิเทศ 
๓. มุ่งมั่นพัฒนาผู้รับการนิเทศให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
๔. พัฒนาแผนการนิเทศให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 
๕. พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นลําดับ 
๖. จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้รับการนิเทศ 
๗. รายงานผลการนิเทศอย่างเป็นระบบ 
๘. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
๙. ร่วมพัฒนางานกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
๑๐. แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
๑๑. เป็นผู้นําและสร้างผู้นําทางวิชาการ 
๑๒. สรา้งโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์ 
 
แนวคิด 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต ๒ เป็นกลุ่มงานดําเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบ นอก
ระบบและตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้เป็นแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
๔. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการวัด และประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพ 
๕. เพ่ือส่งเสริมระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา การบริหารจัดการศึกษา 
๖. เพ่ือส่งเสริมการศึกษา วิจัย และพัฒนาให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 



๒ 

 

 
 
 
ขอบข่ายภารกิจ 
 ศึกษานิเทศก์ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับงาน
วิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ดังน้ี 
๑. งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการเรียนรู้ มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา การ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
๒. การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพ่ือจัดทําเป็นเอกสาร คู่มือและสื่อใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ครูได้
ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
๓. การวิเคราะห์ วิจัยเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน และเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้สนใจทั่วไป 
          ๔. การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนการนิเทศและ
การพัฒนางานทางวิชาการ 
         ๕. ปฏิบัติงานอ่ืนๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
กลุ่มงานตามขอบข่ายภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีดังนี้ 

๑. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้  
๒. กลุ่มงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา 

          ๓. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 ๔. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
 ๕. กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
          ๖. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
๗. กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)  

๘. งานธุรการ   
 
หน้าที่ ความรับผิดชอบตามขอบข่ายภารกิจของศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา  
๑. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วยผู้ที่รับผิดชอบ ดังนี้ 



๓ 

 

     ๑.๑  นางกันยารัตน์  บุญมาลีรัตน์ ตําแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระบวนการเรียนรู้ และปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาว
อินทิรา  ประดับชัย  ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และให้มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังน้ี 
        ๑)  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตร 
    การศึกษาปฐมวัย 
 ๒)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพ่ือพัฒนาการสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน                    
(การศึกษาปฐมวัย) 
 ๓)  การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
 ๔)  โครงการสร้างองค์ความรู้ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง/เด็กปฐมวัย 
 ๕)  โครงการประเมินศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ/เครือข่าย 
 ๖)  โครงการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
 ๗)  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
 ๘)  โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กด้วยสนามเด็กเล่น ตามหลักการพัฒนาสมอง 
                     (BBL) : เล่นตามรอยพระยุคลบาท 
 ๙)  โครงการวิจัยโรงเรียนนําร่องการใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับ 
ปฐมวัย/ ระดับประถมศึกษา (สสวท.) 
๑๐) โครงการ ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM) 
 ๑๑) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการพัฒนาสมองส่วนหน้าของเด็กปฐมวัย(EF) 
 ๑๒) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดกิจกรรมจิตศึกษาโรงเรียนในสังกัด         และ
ครูบรรจุใหม่ และโรงเรียนแกนนํา ๓ นวัตกรรม (จิตศึกษา PBL PLC) 
 ๑๓) โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 

 ๑๔) ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมาย 
 ๑๕) ประสานงานการจัดการศึกษา และนิเทศ ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่                 
การศึกษากลุ่มโรงเรียนพะวอ – ด่านแม่ละเมา/กลุ่มโมกขละ/กลุ่มข้อมือเหล็ก/กลุ่มแม่กุ- 
  มหาวัน/กลุ่มแม่จะเรา/กลุ่มแม่ระมาด  จํานวน  ๖  กลุ่มโรงเรียน 
 
              ๑.๒  นางสาวอินทิรา  ประดับชัย  ตําแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนา 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระบวนการเรียนรู้ และปฏิบัติหน้าที่ แทน  นางกันยารัตน์  บุญมาลีรัตน์  
ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้และให้มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังน้ี 
 ๑) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร การสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 



๔ 

 

  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                            - ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
                            - ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพ่ือพัฒนาการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
   ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๓)  การปฏิรูปการศึกษา และปฏิรูปการเรียนรู้  
 ๔)  โครงการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติตามนโยบายการปฏิรูป 
การศึกษาในทศวรรษที่สอง 
 ๕)  การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
 ๖)  โครงการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 
 ๗)  โครงการ RRC  (Read Right for child) คณิตศาสตร์ 
 ๘)  การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๓.๘.๑ กิจกรรมยุวกาชาด 
   ๓.๘.๒ ค่านิยม ๑๒ ประการ 
   ๓.๘.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๙)  กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(PBL) 
 ๑๐) การพัฒนาโรงเรียน ICU 
 ๑๑) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 ๑๒) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 ๑๓) ประสานงานการจัดการศึกษา และนิเทศ ติดตามและประเมินผลสถานศึกษา         
                     ในเขตพ้ืนที่การศึกษากลุ่มโรงเรียนพะวอ – ด่านแม่ละเมา/กลุ่มโมกขละ/กลุ่ม  
    ข้อมือเหล็ก/กลุ่มแม่กุ-มหาวัน/กลุ่มแม่จะเรา/กลุ่มแม่ระมาด จํานวน  ๖  กลุ่มโรงเรียน 

 
๒. กลุ่มงานวัดและประเมินผลทางการศึกษาประกอบด้วยผู้ที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

    ๒.๑ นางสาวสุวิมล  ใจโปร่ง  ตําแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า     กลุ่ม
งานวัดและประเมินผลทางการศึกษาและปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวมาลี  เจริญพนาวัลย์ ในกรณีที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้และให้มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังน้ี  
 ๑) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเก่ียวกับการวัดผล และประเมินผล                   
 การเรียนรู้ระดับช้ันเรียนและสถานศึกษา 
๒) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผล 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๓) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเก่ียวกับการวัดผล และประเมินผล  
ระดับชาติ 



๕ 

 

 ๔)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพ่ือพัฒนาการสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ๕)  ส่งเสริม สนับสนุนการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
 ๖)  โครงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) 
 ๗)  โครงการโรงเรียนดีประจําตําบล  
๘)โครงการวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test : NT) 
 ๙)โครงการจัดทําข้อมูลผลการประเมิน School mis 
 ๑๐) โครงการจัดทําผลการเรียนเฉล่ีย GPA 
๑๑) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ) 
 ๑๒) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้                
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 ๑๓) การส่งเสริมกิจกรรมดนตรี นาฎศิลป์ 
 ๑๔) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง         
หรือที่ได้รับมอบหมาย  
 ๑๕ )  ประสานงานการจั ดการศึ กษา  การ นิ เทศ  ติดตามและประ เมินผล  สถานศึกษา 
                       ในเขตพื้นที่การศึกษากลุ่มโรงเรียน พบพระ-วาเล่ย์-รวมไทย/กลุ่มช่องแคบ-คีรีราษฎร์/ 
      กลุ่มดอกเสี้ยว/กลุ่มทีลอซู/กลุ่มแม่สอด-ท่าสายลวด/กลุ่มแม่ปะ-แม่กาษา/กลุ่มแม่ตาว-
      พระธาตุผาแดงจํานวน  ๗  กลุ่มโรงเรียน 
 
      ๒.๒ นางสาวมาลี   เจริญพนาวัลย์  ตําแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ  ปฏิบัติหน้าที่กลุ่ม
งานวัดและประเมินผลทางการศึกษาและปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวสุวิมล  ใจโปร่ง ในกรณีที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้และให้มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังน้ี  
 ๑) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเก่ียวกับการวัดผล และประเมินผล                   
 การเรียนรู้ระดับช้ันเรียนและสถานศึกษา 
๒) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผล 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๓) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเก่ียวกับการวัดผล และประเมินผล  
ระดับชาติ 
 ๔) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้กลุ่มสาระ       
การเรียนรู้ภาษาไทย  
      ๕) โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยและคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านออก  
เขียนได้และการอ่านคล่อง เขียนคล่อง 
 ๖) โครงการ RRC. (Read Right For Child) 
 ๗) โครงการห้องสมุดโรงเรียน  



๖ 

 

 ๘) โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
     ๙) โครงการบรรณรักษ์เคลื่อนที่ 
 ๑๐) โครงการทดสอบทางการศึกษา และประเมินการใช้ข้อสอบกลาง 
     ๑๑) โครงการทดสอบทางการศึกษา และประเมินผลระดับนานาชาติ (PISA) 
 ๑๒) โครงการประเมินผลการอ่านออก ช้ัน ป.๑ 
     ๑๓) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 ๑๔) ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 ๑๕ )  ประสานงานการจั ดการศึ กษา  การ นิ เทศ  ติดตามและประ เมินผล  สถานศึกษา 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษากลุ่มโรงเรียน พบพระ-วาเล่ย์-รวมไทย/กลุ่มช่องแคบ-คีรีราษฎร์/   ก ลุ่ ม ด อ ก
เสี้ยว/กลุ่มทีลอซู/กลุ่มแม่สอด-ท่าสายลวด/กลุ่มแม่ปะ-แม่กาษา/ 
กลุ่มแม่ตาว-พระธาตุผาแดงจํานวน  ๗  กลุ่มโรงเรียน 

 
๓. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาประกอบด้วยผู้ที่

รับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๓.๑ นางจันทนาทองอ่วม  ตําแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า 
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสือ่นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และปฏิบัติหน้าทีแ่ทน  นางสาวโสภา   
สุขวิทยาภรณ์ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และใหม้ีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังน้ี    
 ๑)  สนับสนุนและพัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการเรียนรู้ 
 ๒ )   การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา  เ พ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  (ประวัติศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์ ) 
 ๓)  การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                            
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
 ๔)  โครงการ การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 ๕) โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
๖) โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เศรษฐศาสตร์) 
๗ )  โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ กิ จ ก ร ร ม ส ห ก ร ณ์ ใ น โ ร ง เ รี ย น ต้ น แ บ บ ส ห ก ร ณ์ 
                        ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
 ๘) โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
 ๙) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
 ๑๐) การสํารวจความต้องการ และจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา 
 ๑๑) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว ,  
แนะแนวอาชีพเพ่ือการมีงานทํา,โรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ,โรงเรียนแกนนําทักษะอาชีพ) 
 ๑๒) โครงการหน่ึงอําเภอ หน่ึงโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)  



๗ 

 

๑๓) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
หรือที่ได้รับมอบหมาย  
 ๑๔ )  ประสานงานการจั ดการ ศึกษา  และนิ เทศ  ติ ดตามและประ เมิ นผลสถานศึ กษา  
                        ในเขตพื้นที่การศึกษากลุ่มโรงเรียน พบพระ-วาเล่ย์-รวมไทย/กลุ่มช่องแคบ-คีรีราษฎร์/
       กลุ่มดอกเสี้ยว/กลุ่มทีลอซู/กลุ่มแม่สอด-ท่าสายลวด/กลุ่มแม่ปะ-แม่กาษา/กลุ่มแม่ตาว-
       พระธาตุผาแดง  จํานวน  ๗  กลุ่มโรงเรียน 
 
 ๔. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา ประกอบด้วยผู้ที่
รับผิดชอบ ดังนี้ 
     ๔.๑. นางสาวโสภา สุขวิทยาภรณ์  ตําแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา และปฏิบัติหน้าที่แทน       
นางจันทนาทองอ่วมในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และให้มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังน้ี    
 ๑)  งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน      
 ที่เก่ียวข้องและชุมชน  
 ๒)ประสานการจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศ เก่ียวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 
 ๓)จัดทําแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 ๔)  ดําเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบ 
ต่างๆ ที่หลากหลาย 
 ๕)จัดทําสรุปรายงานและเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบเครือข่ายการนิเทศ 
๖)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาการสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ๗) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 ๘)  ดําเนินการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 ๙)  สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เก่ียวกับการพัฒนาระบบการบริหาร 
และการจัดการศึกษา 
๑๐)โครงการวิจัยและสนับสนุนทุนวิจัยทางการศึกษา 
 ๑๑) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
 ๑๒) การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 ๑๓) โครงการโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรู้สู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๔) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
 ๑๕) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 ๑๖)โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 



๘ 

 

๑๗) ประสานงานการจัดการศึกษา และนิเทศ ติดตามและประเมินผลสถานศึกษา 
                     ในเขตพื้นที่การศึกษากลุ่มโรงเรียนพะวอ – ด่านแม่ละเมา/กลุ่มโมกขละ/กลุ่มข้อมือเหล็ก/
    กลุ่มแม่กุ-มหาวัน/กลุ่มแม่จะเรา/กลุ่มแม่ระมาด  จํานวน ๖ กลุ่มโรงเรียน 
   
       ๔.๒นายญาณวุฒิ  ฟองใหญ่ ตําแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา และปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวโสภา  สุขวิทยา
ภรณ์ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และให้มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังน้ี 
 ๑)  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 ๒)  งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน      
ที่เก่ียวข้องและชุมชน  
 ๓)ประสานการจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศ เก่ียวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 
 ๔)จัดทําแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 ๕)  ดําเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบ 
ต่างๆ ที่หลากหลาย 
 ๖)จัดทําสรุปรายงานและเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบเครือข่ายการนิเทศ 
๗)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาการสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ๘)  งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 ๙)  ดําเนินการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 ๑๐)  สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เก่ียวกับการพัฒนาระบบการ 
บริหารและการจัดการศึกษา 
๑๑)โครงการวิจัยและสนับสนุนทุนวิจัยทางการศึกษา 
 ๑๒) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
 ๑๓) การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 ๑๔) โครงการโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรู้สู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๕) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
 ๑๖) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 ๑๗) โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
๑๘) ประสานงานการจัดการศึกษา และนิเทศ ติดตามและประเมินผลสถานศึกษา 
 ในเขตพ้ืนที่การศึกษากลุ่มโรงเรียนพะวอ – ด่านแม่ละเมา/กลุ่มโมกขละ/ 
กลุ่มข้อมือเหล็ก/กลุ่มแม่กุ-มหาวัน/กลุ่มแม่จะเรา/กลุ่มแม่ระมาด  จํานวน ๖ กลุ่ม 
โรงเรียน 



๙ 

 

 ๕. กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยผู้ที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  นางนงลักษณ์  อุดมวงษ์  ตําแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า   กลุ่ม
งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติราชการแทนผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ คนที่ ๒ 
และปฏิบัติหน้าที่แทน นางอุบลรัตน์  บุญลือ  ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้และให้มีหน้าที่รับผิดชอบ
งานดังน้ี 
  ๑) วิจัย และพัฒนารูปแบบเทคนิควิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
                         และงานการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
  ๒) ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  ๓)ประสานงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและงานการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
 ๔)  งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
   ๕)  ดําเนินการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  ๖ )  ส นับส นุน  ส่ ง เ ส ริม  และ เผยแพ ร่การ วิ เ คราะห์  วิ จั ย  เ ก่ี ย ว กับการ พัฒนา 
                         ระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
  ๗)  ส่งเสริม และพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                  
                          (ภาษาอังกฤษ,ภาษาฝร่ังเศส,ภาษาจีน และภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ) 
  ๘)  การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน     
                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน) 
  ๙)  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและนิเทศติดตามการดําเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียน     
การสอนภาษาอังกฤษ (PEER CENTER)  
  ๑๐) โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา 
  ๑๑) โครงการห้องเรียนสเีขียว 
  ๑๒) โครงการฟ้ืนฟูศีลธรรมโลก 
  ๑๓) โรงเรียนวิถีพุทธ 
  ๑๔) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือ 
                           ที่ได้รับมอบหมาย  
 ๑๕) ประสานงานการจัดการศึกษา และนิเทศ ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาในเขต 
 พ้ืนที่การศึกษากลุ่มโรงเรียน พบพระ-วาเล่ย์-รวมไทย/กลุ่มช่องแคบ-คีรีราษฎร์/      กลุ่ม
ดอกเสี้ยว/กลุ่มทีลอซู/กลุ่มแมส่อด-ท่าสายลวด/กลุ่มแม่ปะ-แม่กาษา/            กลุ่มแม่ตาว-พระธาตุ
ผาแดง  จํานวน  ๗  กลุ่มโรงเรียน 
  

๖. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ประกอบด้วยผู้ที่รับผิดชอบ ดังนี้ 



๑๐ 

 

  นางสาวทิพวรรณ   ลาวเมือง  ตําแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่  
ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต ๒มีหน้าที่ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้คําปรึกษาแนะนํา ควบคุม กํากับ ติดตาม และประเมินผล 
การปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา และตรวจสอบ กลั่นกรอง ลงความเห็นข้อเสนอแนะในงาน  ตาม
อํานาจหน้าที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  จํานวน ๗ กลุ่มงาน  ก่อนเสนอ
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ดังน้ี 
    ๑)  การปฏิบัติงานธุรการ ของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
    ๒)  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหลักสูตรการศึกษา                
                   ระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
    ๓)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพ่ือพัฒนาการสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ๔)  วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตามตรวจสอบ และประเมินเก่ียวกับการวัดผล และประเมินผล   
                   การศึกษา 
    ๕)  วิจัย พัฒนา ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งประเมิน  
                   ติดตาม  และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
    ๖)  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
    ๗)  กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา       
                   (ก.ต.ป.น.) ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ๘)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริม และพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
    ๙)  ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
                   ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๑๐) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้กลุ่มสาระ       
                   การเรียนรู้ภาษาไทย  
    ๑๑) โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยและคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านออก  
                    เขียนได้และการอ่านคล่อง เขียนคล่อง 
    ๑๒) โครงการจัดทําผลการเรียนเฉล่ีย (GPA) 
    ๑๓) โครงการ RRC. (Read Right For Child) 
    ๑๔)  โครงการห้องสมุดโรงเรียน  
    ๑๕)  โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
    ๑๖) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
    ๑๗) ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
๗. กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม) ประกอบด้วยผู้ที่รับผิดชอบ ดังนี้ 



๑๑ 

 

  นางอุบลรัตน์  บุญลือ  ตําแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
การศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)  ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒  ปฏิบัติราชการแทนผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ  
คนที่ ๑ และปฏิบัติหน้าที่แทน นางนงลักษณ์   อุดมวงษ์  ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้และให้มีหน้าที่
รับผิดชอบงาน ดังน้ี 
 ๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพ่ือพัฒนาการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 ๒) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
 ๓) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ (L.D.) 
 ๔) การดําเนินงานศิลปหัตถกรรมและวิชาการนักเรียน 
 ๕) ดําเนินงานโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนโรงเรียนเรียนรวม 
 ๖) การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้   
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ๗) โครงการโรงเรียนสุจริต 
 ๘) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
                   หรือที่ได้รับมอบหมาย  
 ๙) ประสานงานการจัดการศึกษา และการนิเทศ ติดตามและประเมินผลสถานศึกษา 
                   ในเขตพ้ืนที่การศึกษากลุ่มโรงเรียนพะวอ – ด่านแม่ละเมา/กลุ่มโมกขละ/  
  กลุ่มข้อมือเหล็ก/กลุ่มแม่กุ-มหาวัน/กลุ่มแม่จะเรา/กลุ่มแม่ระมาด  จํานวน ๖ กลุ่ม 
  โรงเรียน 
๑๐) ดําเนินงานของกลุ่มงานพัฒนาการศึกษาพิเศษ(การจัดการเรียนรวม) 
๑๑) พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ  บันทึกของเจ้าหน้าที่  ตลอดจน 
                    ให้ความเห็นในการปฏิบัติราชการ   โดยให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายข้อบังคับ  
                    หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องก่อนนําเสนอ ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
                    การจัดการศึกษา  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  
                    เขต ๒  และผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต ๒ 
๑๒) ส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาพิเศษ (การจัดการเรียนรวม)   
๑๓) ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนรับเด็กพิการหรือที่มีความบกพร่องเข้าเรียนรวมทั้งจัด   
  สภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เหมาะสมและมีขีดจํากัดสําหรับนักเรียนพิการให้น้อยที่สุด  
๑๔) ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอ่ืนที่จัดการศึกษาพิเศษ เช่น 
                   ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตและจังหวัด โรงเรียนเฉพาะความพิการหน่วยงานเอกชนและ   
                        หน่วยงานทางการศึกษาอ่ืนๆ 
๑๕) ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
พิการเรียนรวม 



๑๒ 

 

 ๑๖)ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ(การจัดการเรียนรวม)            
๑๗)  นิเทศ   กํากับ  ติดตามและประเมินผลการศึกษาพิเศษ(การจัดการเรียนรวม)       
 ๑๘) ประสานงานการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการศึกษาในกลุ่ม 
 ๑๙) ปฏิบัติงาน/โครงการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษที่มีประสิทธิผล       
                     ต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้ 
 ๒๐) รับผิดชอบการดําเนินการขับเคลื่อนคุณภาพ  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการรายงาน 
                    ผลการดําเนินงานตามกลยุทธ์ 
 ๒๑)ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย   
 

๘. งานธุรการ  ประกอบด้วยผู้ที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
     ๘.๑  นางกรรวี  ทองสองแก้ว  ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน  ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้างานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่แทน นางพรรณภัทร  กอง
มณีในกรณีปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ และให้มีหน้าที่และรับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังน้ี 
  ๑) ควบคุม กํากับ ดูแล การรับ - ส่งหนังสือราชการของกลุ่มนิเทศฯ ตามระบบ  
Smart Obec ,My Office  และตามระบบที่กําหนด 
  ๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ และงานสารบรรณ ภายในกลุ่มนิเทศฯ 
  ๓)ปฏิบัติงานเลขานุการ การประชุม อบรม สัมมนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ตามโครงการฯของกลุ่มนิเทศฯ 
  ๔) จัดทําทะเบียนคุมและนําเสนอการขออนุญาตไปราชการของบุคลากรภายในกลุ่มนิเทศฯ 
  ๕) ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ เอกสารประกอบ และนําเสนอแฟ้มงาน           
                       ต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับ 
  ๖)รับ จ่าย และแจกเอกสาร หนังสือ สื่อ และอุปกรณ์การเรียนการสอน 
                       ตามท่ีกําหนดให้กับสถานศึกษา 
  ๗) ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการภายในกลุ่มนิเทศฯ 
  ๘) ปฏิบัติงานการจัดทําข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามที่ 
  ได้รับมอบหมาย 
  ๙) ปฏิบัติงานการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามที่ได้รับ   
                        มอบหมาย 
  ๑๐) ปฏิบัติงานธุรการของกลุ่มงานพัฒนาการศึกษาพิเศษ(การจัดการเรียนรวม) 
  ๑๑) ประสานงานให้บริการและดูแลอํานวยความสะดวกเรื่องการปฏิบัติงานธุรการ      
                         ของโรงเรียนเรียนร่วมและเรียนรวม 
  ๑๒) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนเรียนร่วมให้ครบถว้น ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
                         และพร้อมใช้ 



๑๓ 

 

  ๑๓) รวบรวมและจัดระบบ สื่อ นวัตกรรม การจัดการเรียนร่วมและเรียนรวมไว้เผยแพร่ 
                         และให้บริการแก่โรงเรียนและหน่วยงานอ่ืน 
  ๑๔) พัฒนาและดูแลเว็บไซต์ของกลุ่มงานพัฒนาการศึกษาพิเศษ(การจัดการเรียนรวม) 
  ๑๕) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานราชการภายในกลุ่มนิเทศฯ  
(กลุ่มงานนิเทศ,งานการศึกษาพิเศษ) และตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๑๖) ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการและงานเอกสารการประชุม ของคณะกรรมการติดตาม  
                         ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
  ๑๗) ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 

      ๘.๒  นางพรรณภัทร  กองมณี  ตําแหน่ง อัตราจ้างตามสัญญาจ้างลูกจ้างรายปี  ปฏิบัติงาน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่แทน  นางสาวทิฆัมพร   คําน่าน  ในกรณี
ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ และให้มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างที่กําหนด และปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี 
  ๑) ตรวจสอบหนังสือจากสารบรรณกลางในระบบ  Smart Obec และ My office 
  ๒) การรับ - ส่งหนังสือราชการของกลุ่มนิเทศ ฯ ตามระบบที่กําหนด 
  ๓) นําเสนอแฟ้มเอกสารต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือการตรวจสอบและลงนามตามลําดับ 
  ๔) ปฏิบัติการด้านการพิมพ์ และจัดทําสําเนาหนังสือราชการ เอกสารอ่ืนตามที่ได้รับ 
                           มอบหมาย 
  ๕) ช่วยปฏิบัติงานการจัดประชุม อบรม สัมมนา ตามโครงการของกลุ่มนิเทศฯ 
  ๖) ปฏิบัติหน้าที่แจ้ง เวียนคําสั่ง หนังสือราชการแก่บุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มนิเทศฯ 
  ๗) ช่วยปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับงานช่วยอํานวยการภายในกลุ่มนิเทศฯ 
  ๘) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานราชการภายในกลุ่ม                      
                           (กลุ่มงานวัดผล,กลุ่มงานสื่อและช่วยงานเลขา ก.ต.ป.น.) และกลุ่มอ่ืนที่เก่ียวข้อง       
                           หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

      ๘.๓ นางสาวทิฆัมพร  คําน่าน  อัตราจ้างตามสัญญาจ้างลูกจ้างรายปี ตําแหน่งพนักงาน
พิมพ์ดีดปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ปฏิบัติหน้าที่แทน  นางกรรวี    
ทองสองแก้วในกรณีปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้และให้มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
  ๑๓.๑) ปฏิบัติงานรับ – ส่ง หนังสือราชการของกลุ่มนิเทศฯ ตามระบบที่กําหนด 
  ๑๓.๒) ควบคุมดูแลระบบปฏิบัติการ Smart Obec เว็บไซต์และMy Office ของกลุ่ม 
นิเทศฯ 
  ๓) ประสานงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารและผลการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศฯ  
  ๔) ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการภายในกลุ่มนิเทศฯ 
  ๕) ปฏิบัติงานการจัดทําข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามที่ได้รับ 



๑๔ 

 

                           มอบหมาย 

  ๖)  ปฏิบัติงานการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามที่ได้รับ 
                               มอบหมาย  
  ๗) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานราชการภายในกลุ่ม 
                           (กลุ่มงานหลักสูตร,กลุ่มงานประกันและช่วยงานเลขา ก.ต.ป.น.) และกลุ่มอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
                           หรือที่ได้รับมอบหมาย 
  ๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
                           หน้าที่ราชการได้ให้  นางกรรวี  ทองสองแก้ว  ปฏิบัติหน้าที่แทน 


