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นางจารุวรรณ  ประสานสงฆ์ 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธกิาร 



การปฏิบัติงานตามโครงสร้าง 

กลุ่มนิเทศตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

๑. การปฏิบัติงานตามโครงสร้างกลุ่มงานของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

๑.๑ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้  
มีหน้าที่ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการ 

พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและ ผู้มีความสามารถพิเศษ ศึกษา 
วิเคราะห์วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตร การสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนและปฏิบัติงานอ่ืนๆตามที่
ผู้บังคับบญัชามอบหมาย 
            ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระบวนการเรียนรู้ มีหน้าที่ 
รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้  

๑. ส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (กรอบหลักสูตรระดับ ท้องถิ่น) 
   ๒. จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ ของกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
กระบวนการเรียนรู้ 

๓. ส่งเสริมพัฒนา นิเทศ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการน าหลักสูตร 
สถานศึกษาไปใช้พัฒนาผู้เรียน  

๔. นิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียน การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์  

๕. ส่งเสริม และพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และการคิดอย่างมี 
 วิจารณญาณ  

๖. ประสานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือ 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ในระดับสถานศึกษา)  

๗. ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
๘. โครงการโรงเรียนประชารัฐ 

   ๙. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และประสานการด าเนินงานเครือข่ายเขาพระ  
๑๐. รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
๑๑. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

 

 



๒. การปฏิบัติงานนิเทศเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้ง การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตร การสอนและ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้การด าเนินงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา 
หลักสูตร การสอนและ กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้ง 
คณะนิเทศเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

มีหน้าที่ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผลวิเคราะห์ วิจัย 
เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของครูผู้สอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
๓. การปฏิบัติงานนิเทศโรงเรยีนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ ประจ า
เครือข่ายสถานศึกษาเขาพระ (อ าเภอรัตภูมิ) ๗ โรงเรียน ได้แก่ 
  ๑. โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง 
  ๒. โรงเรียนบ้านทุ่งคมบาง 
  ๓. โรงเรียนบ้านคลองก่ัว 
  ๔. โรงเรียนบ้านเขาพระ 
  ๕. โรงเรียนบ้านคลองเขาล้อน 
  ๖. โรงเรียนบ้านควนดินแดง 
  ๗. โรงเรียนบ้านนาลึก  

มีหน้าที่ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา วิจัย พัฒนา ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการ 
ด าเนินงานการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการศึกษา การส่งเสริมและ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ ติดตามและประเมินผล ระบบการบริหารและ
การจัดการศึกษาและการส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายและปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
๔. การปฏิบัติงานโครงการตามนโยบายของ สพฐ. และเขตพื้นที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ มีการด าเนินงานโครงการตามนโยบายของ 
สพฐ. และเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การด าเนินการบรรลุผลตามนโยบายจึง
แต่งตั้งศึกษานิเทศก์รับผิดชอบโครงการเพื่อขับเคลื่อนโครงการ ดังนี้ 

๑. โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
๒. โครงการโรงเรียนประชารัฐ  
 



กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
แนวคิด 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นกลุ่มงาน
ด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบ
การบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา 

 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและจัด 

กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
๔. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ 
๕. เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 
๖. เพ่ือส่งเสริม การศึกษา วิจัย และพัฒนาให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีคุณภาพได้

มาตรฐาน 
ขอบข่ายภารกิจ 

๑. งานธุรการ 
๒. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

๒.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี 
ความสามารถพิเศษ 

๒.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๒.๓ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

๓. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
๓.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
๓.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
๓.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
๓.๔ งานทดสอบทางการศึกษา 

๔. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๔.๑ งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๔.๒ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 



๕. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
๕.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
๕.๒ งานส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน 
๕.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัด 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
๕.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

๖. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
๖.๑ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๖.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๖.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๖.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

๗. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
๗.๑ งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
๗.๒ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
๗.๓ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ข้นพ้ืนฐาน 

งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 

ผู้งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 



งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
๑. ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
๒. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ ทั้งในและต่างประเทศ 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี 

ความสามารถพิเศษ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา โดย 
๓.๑ พัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส 

 และผู้มีความสามารถพิเศษ และด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาหลักสูตรได้ 
๓.๒ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานที่ 

เกี่ยวข้องในการจัดท าหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
๔. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี 

ความสามารถพิเศษ และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้านการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ที่จัดการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และ มีความสามารถ 

พิเศษ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 
ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
นักเรียนผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษได้มีโอกาส

เข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง ในสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้โดยครูและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้ความ
เข้าใจและมีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและมีความทันสมัยอยู่เสมอ 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
๑. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ 

รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๒. ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดท าระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินการดังนี้ 

๒.๑ ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร 
๒.๒ รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร 

๓. พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียทุกฝ่าย 
 



๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น โรงเรียน 
๒ ภาษา โรงเรียนตามแนวพุทธ โรงเรียนกีฬา โรงเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอัจฉริยะ 

๖. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น Home School การศึกษาที่จัดในสถาน 
ประกอบการ ฯลฯ เป็นต้น 

๗. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปกระบวนการ 
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๘. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยในชั้น 
เรียนและการนิเทศภายใน 

๙. ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา และน า 
ข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
นักเรียนวัยเรียนทุกคนที่อยู่ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้รับการจัดการเรียนรู้โดยครูและผู้บริหาร 

สถานศึกษาท่ีมีความรู้ ความเข้าใจการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ และมีความสามารถในการ 
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๒. หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
๑. ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
๒. ด าเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
๓. สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู 

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

สถานศึกษามีผลการศึกษา วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


