


ตำแหน่ง

กลุ่มงาน

งานในหน้าที่รับผิดชอบ

๑. พิจารณากลั่นกรองงาน ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ และเสนอความคิดเห็นประกอบการวินิจฉัย
สั่งการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หลักวิชาการ และหนังสือสั่งการก่อนนำเสนอหัวหน้ากลุ่ม
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

๒. งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๓. งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๔. งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ให้คำแนะนำ และสนับสนุนด้านวิชาการของสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
เมืองใต้ และโรงเรียนอื่นในสังกัด 

๕. งานบริหารจัดการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจำอำเภอ) 
๖. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานพัฒนาทักษะการฟังและ
การพูดภาษาไทยสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูงร่วมกับ กศน.จังหวัดเชียงราย และ ตชด.ที่ ๓๒ 

๗. ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ หรือผู้
บังคับบัญชามอบหมาย 

ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้   
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑

๑

นางสาวสายสวลี วิทยาภัค



เรื่องที่ ๑ พิจารณากลั่นกรองงานหนังสือราชการ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

๒

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑. พิจารณากลั่นกรองงาน ตรวจสอบความถูกต้อง ของ
หนังสือราชการ 

มีความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย  
ข้อบังคับ หลักวิชาการ และหนังสือสั่งการ  

๒. เสนอความคิดเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการ ก่อน  
นำเสนอหัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
การจัดการศึกษา 

๓. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มฯ ลำดับที่ ๒ กรณีที่  
ผู้อำนวยการกลุ่มไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา



๓

เรื่องที่ ๒ งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑. ศึกษา วิเคราะห์แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร 
แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน แนวทางการวัดผลและประเมินผลแนวทาง
การวัดผลและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้เรียนในพื้นที่ รวมทั้งศึกษา
สภาพปัญหา บริบททางสังคม และความต้องการของ  
ท้องถิ่นชุมชน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
๑. มีข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
๒. มีกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 
๓. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน 
    พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๔. มีเอกสารประกอบการส่งเสริมสนับสนุนการ 
    พัฒนาครู ผู้บริหารในการพัฒนาหลักสูตรฯ 
๕. มีแผนการ นิเทศ บันทึกการนิเทศที่ส่งเสริมการ 
    พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๖. มีรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
    การพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับสถานศึกษา 
๑. ทุกโรงเรียนได้พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร  
    สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรกลุ่มสาระ    
    การเรียนรู้เป็นประจำทุกปี 
๒. ทุกโรงเรียนนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้อย่าง  
    ถูกต้อง และครบถ้วนทุกตัวชี้วัด 
๓. ทุกโรงเรียนได้ประเมินผลการใช้หลักสูตร 
    สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกปีการศึกษา 
๔. มีรายงานผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา  
    ขั้นพื้นฐาน

๒. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ
พัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร  
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตร 
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง กรอบ
หลักสูตรระดับท้องถิ่น และความต้องการจุดเน้นของ
สถานศึกษาด้วยกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมให้
สอดคล้องกับผลการศึกษา ข้อ ๑

๔. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และชุมชนอย่าง
สม่ำเสมอเพื่อร่วมมือช่วยเหลือกันในการพัฒนาและใช้
หลักสูตรสถานศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา



๔

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๕. นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนเพื่อให้เกิดการปรับปรุง/พัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ

๕. คณะครูผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  
    มีรายงานผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา  
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ตนเองรับผิดชอบทุกปี 
    การศึกษา

๖. ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตร

๗. สรุปรายงาน และเผยแพร่ผลการใช้/การพัฒนาหลักสูตร

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เรื่องที่ ๓ งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑. วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑. มีการศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการ 
    พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียน  
    รู้ภาษาไทย 
๒. มีรายงานวิจัยบริหารจัดการหลักสูตรสถาน  
    ศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อย่างน้อย 
    ปีละ ๑ เรื่อง 
๓. มีแผนงาน/โครงการนิเทศที่ส่งส่งเสริม  
    สนับสนุนการศึกษา วิจัยการพัฒนาหลักสูตร    
    สถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๔. มีเอกสารรายงานการศึกษาวิจัยกลุ่มสาระการ  
    เรียนรู้ภาษาไทย เผยแพร่อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๒. ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

๓. ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรหรือ
งานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ภาษาไทย

๔. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา วิจัยการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยของครู ผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้อง



๕

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๕. เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา 
หลักสูตรสถานศึกษา และกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย

๕. มีเอกสารการนำผลการศึกษา วิจัยไปพัฒนา 
    หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    ภาษาไทย

๖. นำผลการวิจัยไปกำหนดนโยบาย เพื่อพัฒนางาน 
หลักสูตรสถานศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เรื่องที่ ๔ งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ให้คำแนะนำ และสนับสนุนด้านวิชาการของสถานศึกษาในกลุ่ม 
เครือข่ายโรงเรียนเมืองใต้ และโรงเรียนอื่นในสังกัด

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑. ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการและจัดทำ
ข้อมูลสารสนเทศทุกด้านที่เกี่ยวข้อง

มีข้อมูลสารสนเทศทุกด้านเพื่อใช้เป็นข้อมูล 
ในการวางแผนเพื่อการพัฒนา

๒. ประชุมวางแผนเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยการ
มีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครูและ
ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ

มีแผนการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษาในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

๓. ดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยใช้รูปแบบการ
นิเทศ “GROWER Model:การนิเทศสู่คุณภาพที่ยั่งยืน” 

ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูได้รับการนิเทศ
อย่างทั่วถึง อย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง ด้วย 
รูปแบบการนิเทศที่หลากหลาย

๔. สรุปรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษาและนำผลที่ได้มาวางแผนการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง

มีรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษาและใช้เป็นสารสนเทศ/เอกสารอ้างอิง
เพื่อการพัฒนาต่อไป



๖
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เรื่องที่ ๕ งานบริหารจัดการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจำอำเภอ)

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑. รวบรวมข้อมูลและจัดระบบสารสนเทศโรงเรียนในฝัน 
(โรงเรียนดีประจำอำเภอ)

มีข้อมูลและระบบสารสนเทศของทุกโรงเรียนใน
โครงการ 

๒. ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ตามนโยบาย/จุดเน้นของ 
สพฐ.และเขตพื้นที่ การศึกษา โดยใช้กระบวนการ 
นิเทศเชิงระบบ ๘ ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาข้อมูลรายโรงเรียน 
ขั้นตอนที่ ๒ กำหนดเป้าหมายวางแผนงาน 
ขั้นตอนที่ ๓ จัดทำเครื่องมือ/นวัตกรรม 
ขั้นตอนที่ ๔ ปฏิบัติการนิเทศ 
ขั้นตอนที่ ๕ ติดตาม ตรวจสอบ 
ขั้นตอนที่ ๖ ประเมินผล 
ขั้นตอนที่ ๗ รายงาน 
ขั้นตอนที่ ๘ ปรับปรุงพัฒนา

มีแผนการนิเทศ/เอกสารการนิเทศ/บันทึกการ
นิเทศ ติดตามฯ

๓. รายงานผลการนิเทศ ติดตาม มีรายงานผลการนิเทศ 



๗
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เรื่องที่ ๖ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานพัฒนา 
ทักษะการฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ 
กศน.จังหวัดเชียงราย และกองกำกับการ ตำรวจตระเวนชายแดน ที่ ๓๒ พะเยา

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑. ศึกษาข้อมูลโรงเรียนบนพื้นที่สูงในสังกัด สพป. เชียงราย 
เขต ๑ ทั้ง ๙ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านจะคือ  
บ้านผาลั้ง บ้านปางขอน บ้านกกน้อยวิทยา  
บ้านห้วยแม่เลี่ยม ผาขวางวิทยา บ้านห้วยชมภู  
แม่มอญวิทยา และบ้านโป่งน้ำร้อน

๑. มีข้อมูลสารสนเทศ ตามเป้าหมายของโครงการ

๒. ศึกษานโยบาย โครงการพัฒนาทักษะการ   มีรายงานผล
การดำเนินงานพัฒนาการฟัง และการพูดภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูงฯ

๓. ร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน
พัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาไทยสำหรับผู้ใหญ่
บนพื้นที่สูงร่วมกับ สพฐ.

๔. ประสานการดำเนินงานกับสำนักงาน กศน.จังหวัด 
เชียงราย และโรงเรียน ตชด.ในพื้นที่บริการของ
สพป.เชียงราย เขต ๑ จำนวน ๒ โรงเรียน ได้แก่ ่ 
    - โรงเรียน ตชด.เทคนิคดุสิต 
    - ศูนย์การเรียนรู้ ตชด.บ้านจะนู



๘
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๕. ประสานการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาใน ๕ จังหวัดภาคเหนือที่ร่วมโครงการคือ 
เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน และตาก

๖. จัดทำโครงการรองรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
เพื่อดำเนินงานร่วมกันทั้ง ๕ จังหวัดภายในจังหวัด 
เชียงราย และภายใน สพป.เชียงราย เขต ๑

๗. ดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ

๘. นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ
นิเทศ ติดตามฯ

๙. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ๒. มีรายงานผลการดำเนินงานโครงการ




