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ค าน า 

 
 คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางใน
การด าเนินงานของศึกษานิเทศก์ทกกลุ่มงาน  ซึ่งเป็นกลุ่มงานด าเนินการเกี่ยวกับ การนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ 
วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามี
ความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยยึด
โรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรยีนทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และ
บรรลุเป้าหมายของการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย แนวคิด งานตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง  งานตามขอบข่ายภารกิจงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ทั้ง 6 กลุ่มงานกับ
อีก 1 งาน โครงสร้างการบริหารงานและการจัดวางบุคลากร การมอบหมายงาน และแนวปฏิบัติราชการ การ
รายงานผลการปฏิบัติราชการ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อศึกษานิเทศก์ทุกท่าน 
 
 
    

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
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 แนวคิด  

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
เป็นกลุ่มงานด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การพัฒนา
ระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัยเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา 

 

 วัตถุประสงค์  
 

๑. เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติในการปฏิบัติราชการของบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา  

๒. เพ่ือสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
๓. เพ่ือประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในบทบาท หน้าที่  

และภารกิจของศึกษานิเทศก์ 

 

ตอนที่ ๑ 
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ 

 
 

๑. งานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่ง  
 

ศึกษานิเทศก์ทุกคน ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงาน
วิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ดังนี้  

๑.๑ งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการ เรียนรู้  
มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษ า
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  

๑.๒ การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพ่ือจัดท าเป็นเอกสาร คู่มือและสื่อใช้ในการปฏิบัติงานและ เผยแพร่
ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน  

๑.๓ การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและ เทคโนโลยี
ทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ การศึกษา เพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้สนใจทั่วไป  

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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๑.๔ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนการนิเทศและ
การพัฒนางานวิชาการ  

๑.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

๒. งานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
เป็นกลุ่มงานที่ด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนา
ระบบบริหารและจัดการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ในการบริหารและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้ งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศ
การศึกษาเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการนิเทศการศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
การประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือครูและผู้เรียนในระดั บสูง มี
ความสามารถในการวางแผนการนิเทศการศึกษา งานวิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา 
และจัดท ารายงานโดยแสดงให้เห็นว่ามีการวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือน าผลไปใช้ในการพัฒนาการ
นิเทศการศึกษา มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง มีการถ่ายทอดและได้รับการยอมรับและมีการพัฒนาตนและพัฒนา
วิชาชีพ มีเทคนิคชั้นสูงในการนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถพัฒนานวัตกรรมการนิเทศการศึกษา
จนเป็นแบบอย่างแก่วิชาชีพส่งผลให้ครูและบุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้บรรลุ
เป้าหมายของหลักสูตร มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มี
วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
 

ภารกิจ สาระความรู้ และ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

๑. การนิเทศการศึกษา ได้แก่ หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและกระบวนการนิเทศ กลยุทธ์การ
นิเทศการศึกษาในเรื่อง การวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสร้างทักษะในการนิเทศการใช้กลยุทธ์ใน
การนิเทศ การน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ การควบคุมและการประเมินเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การนิเทศภายใน โดยสามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศภายใน
สถานศึกษาได้ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้การสอนและการบริหารจัดการ
การศึกษา ประสาน สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศการศึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เทคนิคการ
นิเทศได้อย่างหลากหลายด้านความเป็นกัลยาณมิตร  

๒. นโยบายและการวางแผนการศึกษา ได้แก่ ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริบททางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่าง ๆ การวิเคราะห์และก าหนด
นโยบายการศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและประเมินนโยบายการศึกษา โดยสามารถให้
ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพ่ือจัดท านโยบาย แผน และการติดตามประเมินผล
ด้านการศึกษา ให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายและการวางแผนด าเนินงานและการประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษา ให้ค าแนะน า ปรึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานคุณภาพการศึ กษา 
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กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดท ามาตรฐาน 
และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะและการวางระบบการจัดท ารายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับการประเมินภายนอก  
 ๓. การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร การสร้างหลักสูตร
สถานศึกษา หลักการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา การวัดและประเมินผลกา รจัด
การศึกษาพิเศษ โดยสามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา สาธิตแนะน าครูให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียนประเมินหลักสูตรและการ
น าหลักสูตรไปใช้ 
 ๔. การประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถศึกษาวิเคราะห์ วิจัย  
การจัดท ามาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยนิเทศ ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะและการวางระบบการจัดท า
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับการประเมินภายนอก  

๕. การบริหารจัดการการศึกษา ได้แก่ หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา หลักการบริหารจัดการ
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการศึกษาโดย
สามารถให้ค าปรึกษาแนะน า การจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามเจตนารมณ์ของการนิเทศการศึกษา การ
บริหารจัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  

๖. การวิจัยทางการศึกษา ได้แก่ ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การน าผลการวิจัยไปใช้ โดยสามารถ
ให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการน ากระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ให้
ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ด าเนินการวิจัย เพ่ือสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษา  

๗. กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ได้แก่ กลวิธีการน าเสนอความรู้
แนวคิดทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษาค้นคว้า ฯลฯ การ
วิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์ โดยสามารถเขียนเอกสารทางวิชาการประเภทต่าง ๆ แนะน าและ
ให้ค าปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา น าเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎีด้วย
วิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสมต่อการเรียนรู้  

๘. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ต 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ ส านักงานอัตโนมัติ โดยสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการพัฒนาตนและการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม ให้ค าปรึกษา แนะน า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
พัฒนาการจัดการศึกษาแกส่ถานศึกษา  

๙. คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับศึกษานิเทศก์ ได้แก่ คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับศึกษานิเทศก์ 
จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยปฏิบัติตน     
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ มีหลักธรรมในการนิเทศและประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี 
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ขอบข่ายภารกิจกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 
  
1. งานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

มีหน้าที่ความรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้  
   ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่ม ให้สามารถ

ด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   ๒. ศึกษา วิเคราะห์ สภาพของกลุ่ม และออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม และสอดคล้อง 

กับระบบงานสารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   ๓. ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม  
   ๔. ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในส านักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการ ที่เก่ียวข้องกับ 

การบริหารงานของกลุ่ม  
   ๕. ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของกลุ่ม ให้ครู บุคลากร              

ทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ  
   ๖. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของกลุ่ม 

๒. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้  
๒.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถ

พิเศษ  
   ๑. ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความ 
สามารถพิเศษ  

   ๒. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษทั้งในและ
ต่างประเทศ  

   ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา โดย  

๓.๑ พัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษา 
พิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และด าเนินการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาหลักสูตรได้  

๓.๒ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ  

   ๔. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้มีความสามารถพิเศษ และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้าน การพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  

   ๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ที่จัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และมี
ความสามารถพิเศษ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น  

๒.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
   ๑. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง       

๘ กลุ่มสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
   ๒. ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดท าระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินการดังนี้  

๒.๑ ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร  
๒.๒ รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร  
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   ๓. พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  
   ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมี ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกฝ่าย  
   ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น โรงเรียน ๒ ภาษา โรงเรียนตาม

แนวพุทธ โรงเรียนกีฬา โรงเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอัจฉริยะ เป็นต้น 
   ๖. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น Home School การศึกษาที่จัดในสถาน

ประกอบการ ฯลฯ เป็นต้น  
   ๗. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
   ๘. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยใน      

ชั้นเรียนและการนิเทศภายใน  
   ๙. ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา และ      

น าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา 

๒.๓ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
   ๑. ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
   ๒. ด าเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
   ๓. สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู 

ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง  
   ๔. เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
   ๕. น าผลการวิจัยไปก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 

๓. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  

๓.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา  
   ๑. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผลการศึกษาใน

ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
   ๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลในสถานศึกษา    

ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
   ๓. ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาท้ัง

การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
   ๔. จัดท าคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัย 

๓.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา  
   ๑. รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา  
   ๒. ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดท าแล้ว คัดเลือกให้ เหมาะสมกับเขตพ้ืนที่

การศึกษาและสถานศึกษา  
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   ๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ ครอบคลุมด้านต่อไปนี้  
๓.๑ เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ  
๓.๒ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
๓.๓ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง  
๓.๔ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
๓.๕ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียนสื่อความ  

   ๔. บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 

๓.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา  
   ๑. ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  
   ๒. ด าเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  
   ๓. จัดท ารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  
   ๔. เผยแพร่ผล การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 

๓.๔ งานทดสอบทางการศึกษา  
   ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา  
   ๒. วางแผนการทดสอบทางการศึกษา ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระของหลักสูตร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
   ๓. ก าหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามที่กระทรวงศึกษาธิการและสถาบัน

ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติก าหนด  
   ๔. ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  
   ๕. ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถ ให้กับนักเรียน  
   ๖. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา  
   ๗. จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๔. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  

๔.๑ งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
   ๑. ศึกษาความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
   ๒. ด าเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพ่ือสนับสนุน

ช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา  
   ๓. ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี  
   ๔. นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง การศึกษา เพ่ือน าผลมา

ปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ  
   ๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา  
   ๖. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
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๔.๒ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยีทางการศึกษา  
   ๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
   ๒. วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของสถานศึกษา  
   ๓. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาท่ีด าเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย น าไปใช้ และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

๕. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

๕.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  
   ๑. รวบรวม จัดท า ระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการ

เรียนรู้  
   ๒. ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  
   ๓. จัดท าแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้  
   ๔. ด าเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ โครงการเป็นฐาน ดังนี้  

๔.๑ การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ายบรหิารเป็นหลักในการนิเทศภายใน  
ส่งเสริมครูเป็นผู้สร้างกัลยาณมิตร นิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศ ครูต้นแบบ ครูแกนน า ผู้ปกครอง 
ชุมชน และภูมิปัญญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก รวมทั้ง ส่งเสริมการนิเทศที่มีการรวมพลังจากทุกฝ่าย  

๔.๒ การนเิทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน เช่น โครงการน าร่อง (Pilot Study) โครงการร่วม 
พัฒนา (Joint Project) เป็นต้น  

   ๕. จัดท าสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่ประสบ
ผลส าเร็จ 

๕.๒ งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน 

   ๑. ประสานการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   ๒. จัดท าแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษาและ สถานศึกษา  
   ๓. ด าเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ ในรูปแบบต่าง ๆ  

ที่หลากหลาย  
๓.๑ พัฒนาห้องเรียน หรือสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
๓.๒ จัดตั้งและด าเนินการในรูปแบบของเครือข่ายชุมชน  
๓.๓ จัดเวทีวิชาการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
๓.๔ จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนน า ครูต้นแบบ ครูแห่งชาติ เป็นต้น  

   ๔. จัดท าสรุปรายงาน และเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบ เครือข่ายการนิเทศ 
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๕.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ของสถานศึกษา 

   ๑. จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

   ๒. ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าเกณฑ์ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ ในการบริหารและการจัดการศึกษา  
   ๓. ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ

สถานศึกษา  
   ๔. สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดท ารายงานเผยแพร่ 

๕.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
   ๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
   ๒. ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
      ๒.๑ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
      ๒.๒ การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล  
      ๒.๓ การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ  
   ๓. สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ การบริหาร 

และการจัดการศึกษา  
 

๖. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
๖.๑ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
   ๑. ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจน กฎเกณฑ์ ระเบียบที่

เกี่ยวข้อง  
   ๒. ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดทามาตรฐาน การศึกษา แล้วน ามา

วิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนา

คุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน  
   ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน /ท้องถิ่น รวมทั้งการก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการแปลผลและตัดสิน
การผ่านมาตรฐานพร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน  

   ๕. รว่มก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับ
สถานศึกษา  

   ๖. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดสร้างระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีหลักการและแนวคิด
อยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา  

   ๗. นิเทศ ติดตาม การจัด สร้างพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๖.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  
   ๑. จัดท าระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   ๒. นิเทศ สถานศึกษา เพ่ือให้สามารถด าเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา

โดยการประเมินตนเอง  
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   ๓. รว่มกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือหาจุดพัฒนาและน ามาเป็น แนวทางในการปรับปรุง
สถานศึกษาท่ียังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์  

   ๔. จัดตั้งคณะท างานเพ่ือรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
อย่างเป็นระบบ  

   ๕. จัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ ผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือก าหนดนโยบายในการพัฒนาการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา  

   ๖. จัดท าระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
   ๗. จัดท าเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน จากคณะกรรมการ

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   ๘. นิเทศ ติดตาม ก ากับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ ์ 

๖.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา  
   ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดท ารายงาน การประเมินตนเองของ

สถานศึกษา  
   ๒. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
   ๓. ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพ่ือเสนอรายชื่อสถานศึกษาต่อ

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
   ๔. ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อถึงก าหนดการ

ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  
   ๕. ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอกเพ่ือนามาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๖.๔ งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  
   ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก สถานศึกษาของแต่ละ

หน่วยงาน  
   ๒. ส่งเสริม สนับสนุนและหรือร่วมกับสถานศึกษาดาเนินการวิจัยมาตรฐานและ การประกันคุณภาพ

การศึกษา  
   ๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ใน

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
   ๔. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
   ๕. นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษาและน าผลมาใช้

ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๗. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

๗.๑ งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ  
 ๑. ด าเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และบริหารงานทั่วไป 

ของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
๒. รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงาน

งบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป ในระบบฐานข้อมูล  
๓. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  
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๔. เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและ Internet  
๕. รายงานผลการวิเคราะห์ ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลและนิเทศ

การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๗.๒ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
๑. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
๒. จัดท าแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
๓. เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
๔. ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพ่ือด าเนินการ

ตามแผน 
๗.๓ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
๑. รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การบริหารและ

การจัดการศึกษา  
๒. จัดท าสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  
๓. ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพ่ือด าเนินการ 

ตามแผน 
 

๓. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ หมายถึง องค์ความรู้ ทักษะและค่านิยมที่ผู้เรียนควรเรียนรู้ เพ่ือจะช่วยน าพาให้บรรลุ
คุณภาพตามเป้าหมายที่ก าหนด  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ หมายถึง กลุ่มขององค์ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่าง ๆ โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดแบ่งกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เป็น ๘ กลุ่ม ได้แก่ ๑) ภาษาไทย ๒) คณิตศาสตร์ ๓) วิทยาศาสตร์ ๔) สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ๕) สุขศึกษาและพลศึกษา ๖) ศิลปะ ๗) การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ ๘) ภาษาต่างประเทศ  

มาตรฐานการเรียนรู้ (Content standards/Academic standards/Learning standards หมายถึง 
คุณภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนเป็นสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้เมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ความรู้ 
ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะที่ระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ถือเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้เรียนทุกคน ดังนั้น 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาทั้งระดับชาติ เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุคุณภาพตามที่มาตรฐานก าหนด มาตรฐานการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานถือ
เป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อน และพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นเป้าหมาย  และกรอบทิศทางในการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัยและใช้ส าหรับผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แนวคิดดังกล่าวอยู่บนฐานความเชื่อที่ว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันได้  

ตัวชี้วัด (Indicators) หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดมี
ลักษณะเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรมในการน าไปใช้ในการก าหนดเนื้อหา การเรียนการสอน และเป็น
เกณฑ์ส าคัญสาหรับการวัดและประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน โดยทั่วไปจะมีการก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือใช้ใน
การตรวจสอบผู้เรียนเป็นระยะ ๆ ในการพัฒนาไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ การก าหนดตัวชี้วัดดังกล่าวนั้น ในระบบ
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การศึกษาบางแห่งอาจก าหนดไว้เป็นช่วงๆ ทุก ๓-๔ ปี แต่บางแห่งอาจ ก าหนดทุกระดับชั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมกับบริบทการศึกษาแต่ละแห่ง (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา , ๒๕๕๓)  

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพ่ือพัฒนางานสถานศึกษาหรือ ครูผู้สอน
ในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์
กันตามศาสตร์ต่าง ๆ โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จัดแบ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้
เป็น ๘ กลุ่ม ได้แก่ ๑) ภาษาไทย ๒) คณิตศาสตร์ ๓) วิทยาศาสตร์ ๔) สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ๕)     
สุขศึกษาและพลศึกษา ๖) ศิลปะ ๗) การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ  
๘) ภาษาต่างประเทศ 

 
 

๔. งานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา  
  

ภาคีเครือข่าย หมายถึง กลุ่มบุคคล องค์กรที่มีเป้าหมายร่วมกัน มารวมตัวกันด้วยความสมัครใจ  
เพ่ือท ากิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย (ร่วมคิด / วางแผน ร่วมท า ร่วมประเมินผล) โดยมีความสัมพันธ์ แนวราบ  
มีความเสมอภาค และเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  

งานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพ่ือพัฒนางานของสถานศึกษาใน  
รูปของภาคีเครือข่าย ในการท างานร่วมกันกับกลุ่มสถานศึกษาในลักษณะของเครือข่ายใน ด้านการประสานงาน 
(Coordination)  ความร่วมมือ (Cooperation) การท างานร่วมกัน (Collaboration)  และการมีส่วนร่วม 
(Participation) ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและการ ปฏิบัติงานของสถานศึกษา  ครอบคลุม ๔ ภาระงาน 
ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป 

 
 

๕. งานพิเศษ งานโครงการและตัวชี้วัด  

งานพิเศษ งานโครงการและตัวชี้วัด เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพ่ือพัฒนางานในหน้าที่ของ
ศึกษานิเทศก์ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพิเศษที่ไม่ใช่งานตามมาตรฐานต าแหน่ง รวมถึงงานโครงการและตัวชี้วัดที่เกี่ ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึงเป็นฐานข้อมูลใน
การปฏิบัติงานหรือพัฒนางานในปีต่อไปในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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 ตอนที่ ๒ 
การจัดโครงสร้างการบริหารและการจัดวางบุคลากร 

 

การจัดบุคลากรตามกลุ่มภารกิจ กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 
 

๑. การจัดบุคลากรตามภารกิจทั้ง 6 กลุ่ม 
 
ที ่ กลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบ งานนโยบาย/โครงการพิเศษท่ีเกี่ยวข้อง 
1 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร

และกระบวนการเรียนรู้ 
1.นางสาวภัชร ี ภูมิหาทอง  
๒.นายยิ่งศักดิ์  วรโยธา 
3.นางรัตติยา  ศรีนาม 
 

STEM ,เขตเศรษฐกิจพิเศษ,ลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้,โรงเรียนเด็กพิเศษเรียนร่วม,การพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิด  การพัฒนาผู้เรียน        
สู่ศตวรรษที่ 21 ,อาเซียน  
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ ,เขตสุจริต,RT(ยิ่งศักดิ์) 

2 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา
สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

1.นายถาวร  บัณฑิตเสน 
2.นางประยูรรัตน์   
เดชประมวลผล 
3.นายอดิศร  ก้อนค า 

การใช้และพัฒนา DLTV,DLIT,หนังสือเรียน 
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ห้องสมุด 
โครงการโรงเรียนขนาดเล็ก , โรงเรียนประชา
รัฐ (โรงเรียนแม่เหล็ก),ICUโรงเรียนดีใกล้บ้าน
,สื่อ แหล่งเรียนรู้ เว็บไซด์กลุ่มงานนิเทศและ
เขตพ้ืนที ่ข้อมูลข่าวสารกลุ่มนิเทศ  สารการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3 กลุ่มงานนิเทศติดตามและ
ประเมินผลระบบบริหารฯ  

1.นางทวิกา  บ ารุงสวัสดิ์ 
2.นางเณริศรา  ว่องไว 

PLC,โรงเรียนคุณธรรม สพฐ ,เขตสุจริต,RT,
คู่มือนิเทศ,แผนนิเทศ/ปฏิทิน และรายงาน
นิเทศ 

4 กลุ่มงานเลขานุการ 1.นางกรรณิการ์  บัณฑิตเสน 
2.นางชลนภา  ประภาศรี 

การประชุม กต.ปน. ศิลปหัตถกรรม โรงเรียนดี
ใกล้บ้าน การจัดท าแผนและรายงานคุณภาพ
การศึกษา การประชุมในกลุ่มนิเทศการประชุม 
กต.ปน. โครงการ ผอ.เขตพบเพ่ือนครู 

๕ กลุ่มงานส่งเสริมระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา  

1.นายเสถียร  ถิ่นมุกดา 
2.นายพงษ์อ ามาตย์  กลาง
ประพันธ์ 

การประกันคุณภาพภายนอก โครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง มาตรฐานสากล โปรแกรม 
QAMS,การรายงาน SAR,ระบบสารสนเทศ 
ป้าย/บอร์ดการนิเทศ,วิจัย  

6 กลุ่มงานวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษา 

1.นางฉวีวรรณ  มีสติ 
2.นางกิ่งแก้ว  ภูทองเงิน 
3.นางทองพูล  งามข า 
 

การสอบ LAS, O-NET, Pre O-NET  ,
โปรแกรมบริหารการศึกษา school mis ,
โครงการวิจัย,ประเมินการอ่านออกเขียนได้   
ชั้น ป.1,NT ป.3,การประเมิน PISA, โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์  ดีเด่นวันครู 
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๒. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้รับผิดชอบ งานโครงการพิเศษ/เฉพาะกิจที่เกี่ยวกับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑ ภาษาไทย  

 
๑. นางประยูรรัตน์   
เดชประมวลพล 
๒. นางชลนภา  ประภาศรี 
๓. นางรัตติยา  ศรีนาม 

แข่งขันภาษาไทย  สารานุกรม  
การประเมินการอ่าน/เขียน ชั้น ป.1-ม.3 

๒ คณิตศาสตร์ ๑. นางกรรณิการ์  บัณฑิตเสน 
๒. นางทองพูล  งามข า 

การสอบอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ 
โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงของ มข.   
การแข่งขันวิชาการนานาชาติ เวทคณิต 

๓. ภาษาอังกฤษ ๑. นางเณริศรา  ว่องไว 
๒. นางกิ่งแก้ว  ภูทองเงิน 
๓. นายคมกริช  ไชยทองศรี 

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
B00t Camp, EBE, Peer center 

๔ วิทยาศาสตร์  
 

๑. นางสาวภัชรี  ภูมิหาทอง 
๒. นางรัตติยา  ศรีนาม 
๓. อดิศร ก้อนค า 

การแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์  
โครงการโรงเรียนสีเขียว 

๕. สังคมศึกษา ๑. นางฉวีวรรณ  มีสต ิ
2นางทองพูล  งามข า 

การสอนประวัติศาสตร์,การพัฒนาคุณธรรม 
จรยิธรรม 12 ประการ,โรงเรียนวิธีพุทธ 

๖ การงานพ้ืนฐาน
อาชีพ 

1.นายถาวร  บัณฑิตเสน 
2.นางณริศรา  ว่องไว 

 
 

๗. สุขศึกษาพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

1.นายยิ่งศักดิ์  วรโยธา 
2.นายคมกริช  ไชยทองศรี 

 

๘. ศิลปะ 1.นายเถียร  ถิ่นมุกดา 
2.นายอดิศร  ก้อนค า 
 

 

๙. ปฐมวัย 1.นางทวิกา  บ ารุงสวัสดิ์ 
2.นางกิ่งแก้ว ภูทองเงิน 
3.นางชลนภา ประภา 

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ,PBL,BBL 
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๓. งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 
 

ที ่ ศึกษานิเทศก์ เครือข่ายท่ีรับผิดชอบ รอง ผอ.ที่รับผิดชอบ 
๑ 
 

๑.นางสาวภัชร ี ภูมิหาทอง 
๒.นางรัตติยา  ศรีนาม 
๓.นายยิ่งศักดิ์  วรโยธา 

แก้วมุกดาหาร          ๑๕   โรง 
เมืองน้ าทิพย์            ๑๗   โรง 

นายณรงค์  โล่ห์ค า 
นายประภาส  ไชยมี 
 

๒ ๑.นางประยูรรัตน์  เดชประมวลพล 
๒.นางเณริศรา  ว่องไว 
 

ค าอาฮวนดงเย็นศึกษา ๑๗  โรง 
สะพานมิตรภาพ        ๑๒  โรง 

นายณรงค์  โล่ห์ค า 
นายณรงค์  โล่ห์ค า 

๓ ๑.นายเสถียร  ถิ่นมุกดา ไตรมิตรนวพัฒน์        ๑๗  โรง 
 

นายประภาส  ไชยมี 

๔ ๑.นางวิหาญ  พละพร 
๒.นางทองพูล  ลามข า 

ร่มกกชัยพัฒนา         ๑๓   โรง 
ค าสร้อยนาอุดม         ๑๐  โรง 
ธารบังอี่                  ๑๐  โรง 

นายณรงค์  โล่ห์ข า 

๕ 
 

๑.นางกรรณิการ์   บัณฑิตเสน 
๒.นางชลนภา  ประภาศร ี
 
 

ดอนตาล                 ๑๐  โรง 
ภูสระดอกบัว            ๑๑  โรง 
ภูผาเทิบพัฒนา          ๑๕  โรง     

นายสุริยะ  ใจวงษ์ 

๖ ๑.นางทวิกา  บ ารุงสวัสดิ์ 
๒.นางกิ่งแก้ว  ภูทองเงิน 
 
 

ค าชะอีค าบก           ๑๑  โรง 
ค าชะอีก้าวหน้า        ๑๐  โรง 
ค าชะอีศึกษาพัฒน์     ๑๒  โรง 

นายประภาส  ไชยมี 

๗ ๑.นายถาวร  บ ารุงสวัสดิ์ 
๒.นายอดิศร  ก้อนค า 
 

ดงหลวง                 ๑๔  โรง 
ดงหลวงตอนบน        ๑๕  โรง 

นายประภาส  ไชยมี 

๘ ๑.นายพงษ์อ ามาตย์  กลาง
ประพันธ์ 
๒.นายคมกริช  ไชยทองศรี 

หนองสูง                 ๘    โรง 
คีรีวงศึกษา              ๑๑  โรง 

นายมนตรี  ลาดนาเลา 

๙ ๑.นางฉวีวรรณ  มีสติ หว้านใหญ่              ๑๕   โรง 
 

นายสุริยะ  ใจวงษ์ 
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(

ผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำประถมศกึษำมกุดำหำร 
(ดร.มารุต  อุปนิสากร) 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
(นายณรงค์  โล่ห์ค า) 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
(ดร.วิหาญ  พละพร) 

กลุ่มงานที่ ๑ 
กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำร
เรียนรู้ 
๑.  น.ส.ภัชรี  ภูมิหำทอง 

๒. นำยยิ่งศักดิ์  วรโยธำ 

๓. นำงรัตติยำ  ศรีนำม 
 

กลุ่มงานที่ ๒ 
กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำสื่อ นวัตกรรม 
และ ICT 
๑. นำยถำวร บณัฑิตเสน   
๒. นำงประยรูรตัน์  เดชประมวลพล 
๓. นำยอดิศร  ก้อนค ำ 
 

กลุ่มงานที่ ๓ 
กลุ่มงำนนิเทศตดิตำมและประเมนิผล
ระบบบรหิำรฯ  
 ๑. นำงทวิกำ  บ ำรุงสวัสดิ์  
 ๒. นำงเณริศรำ  ว่องไว 
 
 

กลุ่มงานที่ ๔ 
กลุ่มงำนส่งเสริมระบบประกนัคุณภำพ
กำรศกึษำ  
๑. นำยเสถียร  ถิ่นมุกดำ  
๒. นำยพงษ์อ ำมำตย์  กลำงประพันธ์ 
๓. ดร.คมกริช  ไชยทองศรี 
 

กลุ่มงานที่ ๕ 
กลุ่มงำนวดัผลและประเมินผล
กำรศกึษำ 

๑. นำงฉวีวรรณ  มีสติ 
๒. ดร.กิ่งแก้ว  ภูทองเงิน 
๓. นำงทองพูล  งำมข ำ 

 

กลุ่มงานที่ ๖ 
กลุ่มงำนกลุ่มงำนเลขำนุกำร 
๑. นำงกรรณิกำร์  บัณฑิตเสน 
๒. นำงชลนภำ   ประภำศรี 
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การมอบหมายงาน 
 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้จัดท าค าสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของ
ข้าราชการและลูกจ้าง ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ๑๗๔ /2561  ลงวันที่       
1  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2561     

 
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  
 
  ๑. นางทองพูล  งามข า ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ปฏิบัติงานแทนหัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผล คนที่ ๒ กรณีที่หัวหน้ากลุ่ม
ไม่อยู่หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  รับผิดชอบงานและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
 ๑.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา  
   ๑.๑.๑ ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผล
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
     ๑.๑.๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลใน
สถานศึกษา    ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
     ๑.๑.๓. ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผลใน
สถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
     ๑.๑.๔. จัดท าคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๑.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา  
     ๑.๒.๑. รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา  
     ๑.๒.๒. ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดท าแล้ว คัดเลือกให้ เหมาะสมกับเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
     ๑.๒.๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ ครอบคลุมด้าน
ต่อไปนี้  
   ๑.๒.๓.๑ เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ  
   ๑.๒.๓.๒ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
   ๑.๒.๓.๓ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง  
   ๑.๒.๓.๔ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
   ๑.๒.๓.๕ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียนสื่อ
ความ  
     ๑.๒.๔. บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 
 ๑.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา  
     ๑.๓.๑. ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  
     ๑.๓.๒. ด าเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  
     ๑.๓.๓. จัดท ารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  
     ๑.๓.๔. เผยแพร่ผล การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
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 ๑.๔ งานทดสอบทางการศึกษา  
     ๑.๔.๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา  
     ๑.๔.๒. วางแผนการทดสอบทางการศึกษา ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระของ
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
     ๑.๔.๓. ก าหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามที่กระทรวงศึกษาธิการและ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติก าหนด  
     ๑.๔.๔. ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  
     ๑.๔.๕. ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถ ให้กับนักเรียน  
     ๑.๔.๖. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา  
     ๑.๔.๗. จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ๑.๔.๘  ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถให้กับนักเรียนใน
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ทั้งในสังกัดและสังกัดอ่ืน 
ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  และดูแลการใช้ระบบโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูล NT- Access และโปรแกรมเชื่อมโยง
การจัดสอบกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (EPCC) 
  ๑.๔.๙ ด าเนินการจัดสอบและประเมินความสามารถด้านการอ่าน  (Reading Test) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๑ และดูแลการใช้ระบบโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านโปรแกรม RT- Access เชื่อมโยงการจัดสอบกับ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ EPCC 
 ๑.๕ ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศติดตามและการพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมตลอด
ทั้งงานโครงการที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.๖ ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศติดตามรงเรียนในเขตอ าเภอนิคมค าสร้อย ได้แก่เครือข่ายค าสร้อยนา
อุดม จ านวน  ๑๐  โรงเรียน  เครือข่ายร่มกกชัยพัฒนา  จ านวน  ๑๓ โรงเรียน  และเครือข่ายธารบังอี่ จ านวน  ๑๐  
โรงเรียน  รวมทั้งสิ้น  ๓๓  โรงเรียน 
 ๑.๗ ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบโครงการ  ดังนี้  การสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาการ
คิดขั้นสูงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โครงการแข่งขันวิชาการนานาชาติ การสอนประวิติศาสตร์  การพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม ๑๒ ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ  
 ๑.๘ งานขอ้มูลดีเด่นของศึกษานิเทศก์ โรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน 
 ๑.๙ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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ตอนที่ ๓ 
แนวปฏิบัติราชการและการรายงานผลการปฏิบัติราชการ 

 

แนวปฏิบัติการปฏิบัติราชการ 
 

เมื่อมาถึงส านักงานให้ลงเวลาที่กลุ่มอ านวยการ ชั้น ๑ ของสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร ไม่เกินเวลา ๐๘.๓๐ น. และปฏิบัติงานจนถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  

 
๑. การแต่งกาย 

การแต่งกายให้เป็นไปตามที่สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ก าหนด ดังนี้  
วันจันทร์        ชุดสีกาก ี 
วันอังคาร       ชุดผ้าไทย  
วันพุธ           ชุดกีฬา ออกก าลังกาย 
วันพฤหัสบดี   ชุดสุภาพ  
วันศุกร์         ชุดสุภาพ 
 

๒. การขออนุมัติไปราชการ 

     การขออนุมัติไปราชการและการลา 
   การขออนุญาตไปราชการ ให้บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการเมื่อได้รับคาสั่งให้ไปราชการ ให้
บันทึกในสมุดขออนุญาตไปราชการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง การขอ
อนุญาตทั้ง ๒ กรณี ให้ขออนุญาตผ่านผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ ในกรณีผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ ไปราชการหรือให้
ผ่านหัวหน้ากลุ่มงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯตามล าดับ เสนอขออนุมัติ
ผ่านรองผู้อ านวยการสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ตามล าดับ 

ขออนุญาตไปปฏิบัติภารกิจนอกส านักงาน 
การขออนุญาตไปปฏิบัติงานนอกส านักงานไม่เกิน ๓ ชั่วโมง ให้บันทึกในสมุดขออนุญาตของกลุ่ม

นิเทศผ่านผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ ในกรณีที่ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ ไปราชการ ให้ขออนุญาตหัวหน้ากลุ่มงานที่
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามล าดับ 
 
๓. การลาพักผ่อน 

การลาพักผ่อน ให้ผู้ประสงค์จะลาพักผ่อนเสนอใบลาพักผ่อนล่วงหน้า โดยผ่านความเห็นชอบจาก
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ และต้องมีผู้รับงานแทนลงนามไว้ ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงหยุดพักผ่อนได้ กรณี
ยกเลิกวันลาพักผ่อนให้บันทึก ตามแบบบันทึกเสนอผ่านผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ เสนอขออนุญาตต่อรอง
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ผู้อ านวยการสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และผู้อ านวยการสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร ตามล าดับ 
 
๔. การขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง 

ศึกษานิเทศก์ท่านใดมีความประสงค์ขอใช้รถยนต์ของทางราชการเพ่ือเดินทางไปราชการต่างๆ ให้บันทึกขอ
อนุญาตใช้รถยนต์ ตามแบบฟอร์มที่กลุ่มอ านวยการก าหนด ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการเสนอขออนุญาตจาก
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 
๕. การเป็นผู้แทนไปร่วมงานที่ได้รับมอบหมาย 

เมื่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร สั่งให้บุคลากรในส านักงานไปร่วมงานเก่ียวกับพิธี
การสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วันส าคัญอ่ืนๆ หรือการให้ไปร่วมงานตามที่ได้รับมอบ กลุ่มนิเทศฯ จึง
ก าหนดแนวทางเพ่ือให้ศึกษานิเทศก์ถือปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้  

๑. กรณีงานใดเจาะจงหรือมอบหมายให้ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ เป็นการเฉพาะ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ 
เป็นผู้ไปร่วมงานหรือมอบให้ผู้อื่นแทน  

๒. ให้ศึกษานิเทศก์เป็นผู้ไปร่วมงานตามกลุ่มรายชื่อ ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
ก าหนดในแต่ละคราว 

 
๖. การประชุมของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
ก าหนดการประชุม ดังนี้  

๑. การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ก าหนดประชุมสามเดือน/๑ ครั้ง ผู้
เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ และศึกษานิเทศก์ท่ีเกี่ยวข้องในการนาเสนองานในวาระของการ
ประชุมครั้งนั้นๆ การบันทึกการประชุมโดยกลุ่มงานเลขานุการฯ บันทึกการประชุมเสนอผ่านผู้อ านวยการกลุ่ม
นิเทศฯ เพ่ือรายงานผู้อ านวยการสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

๒. การประชุมประจ าเดือนของศึกษานิเทศก์  
การประชุมประจ าเดือนของศึกษานิเทศก์ ก าหนดประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง (ทุกวันจันทร์ของ

สัปดาห์แรกของเดือน)  
อนึ่ง การประชุมประจ าเดือนของศึกษานิเทศก์ กรณีท่ีไม่สามารถประชุมได้ตามวัน เวลาที่ก าหนด 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจะแจ้งเลื่อนเป็นคราวๆ ไป ส่วนบันทึกการประชุม
มอบงานธุรการจัดท า(กลุ่มงานเลขานุการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ )และเสนอผ่านผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ 
เพ่ือน าเสนอผ่านรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และรายงานผู้อ านวยการสา
นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ตามล าดับ 
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๗. การรายงานผลการปฏิบัติราชการ 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ก าหนดให้ศึกษานิเทศก์ทุกคนต้องรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ ดังนี้  

๑. การรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าวัน  
ศึกษานิเทศก์แต่ละคนต้องบันทึกการปฏิบัติราชการตามภารกิจ/กิจกรรมเป็นรายวันตาม

แบบฟอร์มที่เขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด จากนั้นน าส่งผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาทุกวันศุกร์หรือวันสุดท้ายของการปฏิบัติราชการในแต่ละสัปดาห์  

๒. การรายงานผลการไปราชการตามค าสั่งของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอ่ืนๆ (ประชุม อบรม 
สัมมนา คณะทางาน ฯลฯ) เมื่อเสร็จสิ้น/กลับจากการไปปฏิบัติราชการตามค าสั่งของหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานอื่นๆ ให้ศึกษานิเทศก์หรือตัวแทน(กรณีไปเป็นคณะ) รายงานผลการไปราชการโดยจัดท าบันทึกข้อความ
เสนอผ่านผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ผู้อ านวยการสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามล าดับ  

๓. การรายงานผลการปฏิบัติงานตามปฏิทินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
๓.๑ การนิเทศแบบ Coaching ร่วมกับทีมบริหารหรือรายบุคคล ให้ด าเนินการรายงานตามแบบ

และระยะเวลาที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาก าหนด  
๓.๒ การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบาย จุดเน้น และงาน/โครงการ 

ให้ด าเนินการรายงานตามแบบและระยะเวลาที่ผู้รับผิดชอบก าหนด  
๔. รายงานการปฏิบัติราชการ ๖ เดือน ศึกษานิเทศก์ต้องจัดท ารายงานการปฏิบัติราชการตามบทบาท 

หน้าที่ ปีงบประมาณละ ๒ ครั้ง ตามประเด็นที่ก าหนด ดังนี้ 
ครั้งที่ ๑ รวบรวมร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงานระหว่างตุลาคมถึงมีนาคม โดยส่ง

เอกสารรายงานผ่านผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม เพ่ือ
นาเสนอผู้อ านวยการสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อไป  

ครั้งที่ ๒ รวบรวมร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงานระหว่างเมษายนถึงกันยายน โดยส่ง
เอกสารรายงานผ่านผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน 
เพ่ือนาเสนอผู้อ านวยการสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อไป 
 

        กรอบการเขียนรายงานการปฏิบัติราชการทุก ๖ เดือน  
๑. ข้อมูลผู้รายงาน  
๒. หน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย (ตามคาสั่ง สพป.มุกดาหาร)  
๓. ผลการปฏิบัติราชการ  

๓.๑ งานตามมาตรฐานต าแหน่ง  
(๑) งานนิเทศ  (๒) งานศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ  
(๓) งานวิจัย   (๔) งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล  

๓.๒ งานตามภารกลุ่มงาน 
๓.๓ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้  
๓.๔ งานอ่ืนๆ (งานกลุ่มสถานศึกษา งานพิเศษ งานโครงการ ฯลฯ)  

๔. แนวทางการพัฒนางานในรอบ ๖ เดือนต่อไป 
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ตอนที่ ๔ 

รูปแบบการนิเทศของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

 
 
หลักการ  

๑. การนิเทศโดยใช้โรงเรียนและห้องเรียนเป็นฐาน (School and Classroom based Supervision)  
๒. ยึดหลักกัลยาณมิตรนิเทศ คือ ปัญญาธรรม เมตตาธรรมและความเป็นจริงในชีวิต (สุมน อมร วิวัฒน์ , 

๒๕๔๗)  
๓. การสร้างองค์ความรู้แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และการพัฒนาวิชาชีพครูใน ลักษณะ 

Professional learning community (PLC)  
๔. ยึดหลักการมีส่วนร่วม Team work , Information , Node & Network  
๕. การประกันคุณภาพท้ังระบบ ประกอบด้วย ระบบการบริหารจัดการ ระบบการเรียนการสอน และ

ระบบการนิเทศ  
 

เป้าหมาย  

๑. คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน : เด็กดีศรีมุกดาหาร  1 คน 1 อัตลักษณ์ 
๒. ครูปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนใช้ Active Learning : ครูเก่ง  1 คน 1 นวัตกรรม 
๓. คุณภาพสถานศึกษา : โรงเรียนคุณภาพ  1 โรงเรียน 1 กิจกรรมเด่น  
๔. การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา : ครูมืออาชีพ 

รปูแบบการนิเทศและขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ได้ใช้รูปแบบและวิธีการในการนิเทศและขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาในหลายรูปแบบบูรณาการตามบริบทและสภาวการณ์ 4 รูปแบบหลัก ดังนี้ 
 
รูปแบบการนิเทศ ( 4 ways Supervision) 

รูปแบบท่ี 1 การนิเทศโดยทีม School Network เป็นการนิเทศโดยคณะผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับศึกษานิเทศก์ที่รับรับผิดชอบเครือข่าย มีขั้นตอนดังนี้ 

1. คณะผู้นิเทศประชุมวางแผน ก าหนดปฏิทินออกนิเทศ ก าหนดโรงเรียน แบ่งชั้นเรียน 
ที่จะเข้าสังเกต  ก าหนดการนิเทศอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

2. เตรียมเครื่องมือนิเทศ เช่น แบบบันทึกการติดตามงานนโยบาย แบบบันทึกการสังเกตชั้นเรียน 
 แบบวัดการอ่านออกเขียนได้ การคิดค านวณ  
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3. ออกนิเทศตามก าหนด โดย ภาคเช้า 1 โรงเรียน ภาคบ่าย 1 โรงเรียน สังเกตการจัดการ 
เรียนการสอนของครูทุกห้อง แบ่งเข้าคนละ 1 ห้องอย่างน้อย ใช้เวลาการสังเกต 1 ชั่วโมงเต็ม     ( เช่น 9.00-
10.00 ) ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่คุณครูสอน ณ วันนั้นและชั่วโมงนั้น หลังจากครบ 1 ชั่วโมง ผู้นิเทศทุกคนและ
ครูผู้รับการนิเทศ มานั่งประชุมสะท้อนผลร่วมกัน จนครบทุกคน  ลงสมุดนิเทศของโรงเรียนพร้อมส าเนา 
น ากลับมาด้วย 

4. คณะนิเทศ สรุปรายการการนิเทศของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเครือข่ายตามแบบบันทึกการนิเทศ 
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ พร้อมเขียนรายงานการเดินทาง ส่งกลุ่มงานนิเทศฯ สพป. มุกดาหาร โดยศึกษานิเทศก์หรือ
เลขานุการเครือข่าย เพ่ือรวบรวมเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

5. น าผลการนิเทศไปวางแผนร่วมกับเครือข่ายในการพัฒนาและออกนิเทศในครั้งต่อไป 

รูปแบบท่ี 2 การนิเทศกระตุ้นพัฒนาการ( Stimulate Development : SD ) เป็นการนิเทศโดย
ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบแต่ละกลุ่มงาน ตามขอบข่ายภารกิจกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ ซึ่ง
อาจเป็นงานนโยบายเร่งด่วน งานเฉพาะกิจของกลุ่มงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ  มีขั้นตอนในการ
ด าเนินการดังนี ้

1. ศึกษาท าความเข้าใจ วิเคราะห์ภารกิจงานก าหนดวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาให้ชัดเจน 
2. วางแผนการด าเนินงาน ออกแบบเทคนิควิธีการนิเทศ เช่น  การอบรม สัมมนา เสวนา  

น าเสนองาน /ประชุมปฏิบัติการด าเนินการแบบมีส่วนร่วม ออกนิเทศรายบุคคล เป็นต้น 
3. เตรียมสื่อเครื่องมือนิเทศ ก าหนดปฏิทิน/กลุ่มเป้าหมายการนิเทศ อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
4. ปฏิบัติการนิเทศปฏิทิน 
5. สรุปรายงานการนิเทศกลุ่มเป้าหมาย ตามเครื่องมือนิเทศที่ก าหนด ทั้งเชิงปริมาณและ 

คุณภาพ แนบรูปแบบหรือเอกสารที่เก่ียวข้อง เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
6. ให้ข้อมูลป้อนกลับซึ่งกันและกันน าผลการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนาในครั้งต่อไป 

 

รูปแบบที่ 3 การนิเทศโดยทีมศึกษานิเทศก์ประจ าเครือข่าย ( Area Supervisor Team :AST)  เป็น
การนิเทศการศึกษาโรงเรียนทุกโรงในเครือข่ายที่รับผิดชอบ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษาตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
เป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน การศึกษาปฐมวัย  และระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
มีข้ันตอนในการด าเนินการดังนี้ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษา O-NET, NT ,RT และสภาพปัญหา บริบทโรงเรียนในเครือข่าย 
2. จัดกลุ่มเป้าหมายการพัฒนา (โรงเรียน ครู นักเรียน)  
3. ออกแบบรูปแบบ เทคนิควิธีการนิเทศ แนวทางการพัฒนา วางแผนการด าเนินงาน  
4. สร้างทีมงาน ประสานเครือข่าย (ยึดการมีส่วนร่วมและแบบกัลยาณมิตร) 
5. เตรียมสื่อเครื่องมือนิเทศ ก าหนดปฏิทิน/กลุ่มเป้าหมายการนิเทศ อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
6. ปฏิบัติการนิเทศตามรูปแบบที่ก าหนด  
7. สรุปรายงานการนิเทศกลุ่มเป้าหมาย ตามเครื่องมือนิเทศที่ก าหนด ทั้งเชิงปริมาณและ

คุณภาพ แนบรูปแบบหรือเอกสารที่เก่ียวข้อง เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
8. น าผลการนิเทศไปติดตามและพัฒนาต่อยอดครั้งต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
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รูปแบบท่ี 4 การนิเทศโดยทีมเคลื่อนที่เร็ว( Roving Team : RT ) เป็นการนิเทศโดยทีมผู้บริหารระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อแก้ปัญหาแบบเร่งด่วน ทีมนิเทศจะถูก
ก าหนดโดยผู้บังคับบัญชา มีขั้นตอนดังนี้ 

1. ก าหนดผู้นิเทศ โดยผู้บังคับและผู้เกี่ยวข้อง 
2. ผู้นิเทศประชุมวางแผน หารือ ก าหนดวิธีการและแนวทางการนิเทศ 
3. เตรียมสื่อ เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง  
4. ออกปฏิบัติการนิเทศ บันทึกผลการนิเทศ 
5. สรุปรายงานการนิเทศ และติดตามผลการนิเทศเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาต่อไป 

นอกจากนั้นยังใช้รูปแบบการนิเทศท่ีขับเคลื่อนทั้งระบบ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ดังนี้ 

รูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  5M Model 
รูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  5M Model เป็นรูปแบบหลักในการขับเคลื่อนคุณภาพ

การศึกษาท้ังระบบ ทั้งระบบบริหารจัดการ ระบบการเรียนการสอน และระบบการนิเทศการศึกษา 

นิยามศัพท์ของรูปแบบ 5M Model  
5M Model หมายถึง รูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษามุกดาหาร ที่ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่   1)  Goal  (ก าหนดเป้าหมาย) 2)  Awareness 
(สร้างความตระหนัก) 3)  Strategy (ก าหนดกลยุทธ์) 4) Action (ด าเนินการ) 5) Motivate (เสริมสร้างขวัญ
ก าลังใจ)   รายละเอียดดังนี้ 

 

M : Mukdahan หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
G : Goal  หมายถึง ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ก าหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  

โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผอ.สปพ. ,รอง ผอ.สพป. , ศึกษานิเทศก์ ,ประธานเครือข่าย,ผู้บริหาร
โรงเรียน ,ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  

A : Awareness หมายถึง ร่วมสร้างความตระหนักทุกระดับตั้งแต่ เขตพ้ืนที่ เครือข่าย สถานศึกษา  
ห้องเรียน จัดกิจกรรมให้ผู้เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจ มีความตระหนัก เห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

S : Strategy หมายถึง ร่วมก าหนดกลยุทธ์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันก าหนดกลยุทธ์ แนวทาง กิจกรรม การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาที่ก าหนดไว้  

Ac : Action หมายถึง ร่วมด าเนินการ ทุกระดับตั้งแต่เขตพ้ืนที่ เครือข่าย สถานศึกษา ห้องเรียน  
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามที่ได้ร่วมกันก าหนดไว้ 

M: Motivate หมายถึง ร่วมเสริมสร้างขวัญก าลังใจ  ให้มีการให้ขวัญก าลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติ  
ด้วยวิธีการหลากหลาย แก่สถานศึกษา ครู นักเรียน และบุคลากรที่ประสบผลส าเร็จ 
 

 


