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     หน้าที ่                 นโยบาย       พืน้ที่รบัผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มเครือข่ายรัตนวาปี 
1. โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 
2. โรงเรียนบ้านโปรง่ส าราญ 
3. โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย 
4. โรงเรียนบ้านนายาง 
5. โรงเรียนพระบาทนาหงส ์
6. โรงเรียนบ้านนาสิงห ์
7. โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 
8. โรงเรียนบ้านน  าเป 
9. โรงเรียนบ้านตาลชุม 
10. โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง 
11. โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 
12. โรงเรียนนิคมเจรญิชัย 

1. โครงการงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 
2. การประเมินอ่านออกเขียนได้      
และการประเมิน PISA 
3. โครงการห้องสมุดส่งเสริมการอ่าน 
4. การรายงานระบบ E-MES 
5. การรายงานระบบ NT-Access   
ของการทดสอบ RT 
6. การด าเนินงานทีม่ีวิธีปฏิบัต ิ
    ที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
 
 

กลุ่มงาน : 
  1. กลุ่มงานวัดและประเมินผล
การศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : 
  1. กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

นางกญัญาณัฐ ผาระสิทธิ์  ต าแหน่ง ศึกษานเิทศก์ช านาญการพเิศษ 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 2 



 

ข้อมูลส่วนบคุคลและการปฎบิัตงิาน 

 

หน้าทีต่ามค าส ัง่มอบหมายงาน : นางกญัญาณฐั  ผาระสทิธิ ์ ต าแหน่ง  ศกึษานิเทศก ์วทิยฐานะ  ช านาญ

การพิเศษส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาหนองคาย เขต  2  กลุ่มนิเทศ ตดิตาม และ
ประเมนิผลการจดัการศกึษา ไดร้บัมอบหมายปฎบิตัหิน้าทีต่่าง ๆ ดงันี้ 
* รบัผิดขอบกลุ่มงาน 
- กลุ่มส่งเสรมิและพฒันาสื่อนวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา 
* รบัผิดขอบ กลุ่มสาระการเรยีนรู ้
- การเรยีนรูภ้าษาไทย 
* รบัผิดชอบเครือข่ายพฒันาคณุภาพการศึกษา /สพป.หนองคาย เขต  2 
     - เครือข่ายรตันวาปี 
* รบัผิดชอบงานตามนโยบาย หรือหน่วยงานต้นสงักดั 
- โครงการอ่านออกเขยีนได ้ 
- การประเมนิ PISA สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
- การรายงานระบบ E-MES  ร่วมกบักลุ่มนโยบายและแผน 
- การประเมนิการอ่านเขยีน ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1-6 และชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1-3 
- โครงการพฒันาสนามเดก็เล่น BBL 
- โครงการหอ้งสมุดส่งเสรมิการอ่าน 
- การรายงานระบบ NT Access  การสอบRT 
- โครงการงานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน    (ศกึษานิเทศกท์ุกคน) 
- การด าเนินงานทีม่วีธิปีฎบิตัทิีเ่ป็นเลศิ   (ศกึษานิเทศกท์ุกคน) 
  
* การปฎิบติัหน้าท่ีคณะท างาน/  คณะกรรมการขบัเคลื่อน ระดบัจงัหวดั หรือหน่วยงานอื่น ๆ   

- คณะอนุกรรมการสง่เสรมิการพฒันาหลกัสตูรปฐมวยัจงัหวดัหนองคาย 

- คณะกรรมการขบัเคลื่อนโรงเรยีนคุณภาพวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยตีามมาตรฐาน สสวท. จงัหวดั
หนองคาย 

- คณะกรรมการ Coaching Teams เพื่อยกระดบัคุณภาพการศกึษาของส านกังานศกึษาธกิารจงัหวดัหนองคาย 

- คณะกรรมการด าเนินงานโครงการวจิยั "การพฒันาระบบการบรหิารจดัการโดยใชเ้ครอืขา่ยความร่วมมอืแบบบรูณา
การเพื่อพฒันาคุณภาพการศกึษาของหน่วยงานในการก ากบัดแูลของส านกังานศกึษาธิการจงัหวดัหนองคาย" ประจ าปี
งบประมาณ 2562  

* และงานอื่น ๆ ท่ีได้รบัมอบหมาย  



 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
การจดัการศึกษา 

 

แนวคิด 

 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เป็นกลุ่มงานด าเนินการเกีย่วกบัการนิเทศการศกึษา วเิคราะห ์วจิยั  ตดิตาม  ตรวจสอบ และประเมนิผล
การพฒันาระบบการบรหิารและการจดัการศกึษาเพื่อให้สถานศกึษามคีวามเขม้แขง็ในการบรหิารและ
การจดัการเรยีนการสอนไดอ้ยา่งมคีุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทยีมกนัโดยยดึโรงเรยีนเป็นฐาน ส่งผลให ้
ผู้เรียนทัง้ในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศยั  เกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายของ
การศกึษา 

วตัถปุระสงค ์

๑. เพื่อใหม้แีนวทางการนิเทศ การบรหิารและการจดัการศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และสถานศกึษา 
 ๒. เพื่อสง่เสรมิใหส้ถานศกึษามคีวามเขม้แขง็ในการบรหิารจดัการหลกัสตูรสถานศกึษาและจดั
กระบวนการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งมคีณุภาพ 

๓. เพื่อสง่เสรมิใหส้ถานศกึษา มรีะบบประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาตามมาตรฐานการศกึษาชาต ิ
 ๔. เพื่อสง่เสรมิการพฒันา การวดัและประเมนิผลการศกึษา การพฒันาสื่อ นวตักรรมและ
เทคโนโลยทีางการศกึษา ใหม้คีณุภาพ 
 ๕.  เพื่อพฒันาระบบการนิเทศตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการบรหิารจดัการศกึษา  

๖.  เพื่อส่งเสรมิ การศกึษา วจิยั และพฒันาใหเ้ขตพืน้ทีก่ารศกึษาและสถานศกึษา  
มคีุณภาพไดม้าตรฐาน 

ขอบข่ายภารกิจ 

 ๑.  งานธุรการ 
 ๒.  กลุ่มงานวดัและประเมนิผลการศกึษา 
      ๒.๑  งานส่งเสรมิการวดัและประเมนิผลการศกึษา 
      ๒.๒   งานส่งเสรมิและพฒันาเครื่องมอืวดัและประเมนิผลการศกึษา 
      ๒.๓   งานตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการวดัและประเมนิผลการศกึษา 
      ๒.๔   งานทดสอบทางการศกึษา 
   
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 งานส่งเสรมิพฒันาหลกัสูตรการศกึษาปฐมวยั 
การศกึษาพเิศษและผูม้คีวามสามารถพเิศษ 

 งานส่งเสรมิพฒันาหลกัสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 งานศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห ์วจิยั การพฒันาหลกัสูตรและ 

กระบวนการเรียนรู้ 
 

 

 งานส่งเสรมิการวดัและประเมนิผลการศกึษา 
 งานส่งเสรมิพฒันาเครื่องมอืวดัผลและประเมนิผลการศกึษา 
 งานตดิตามตรวจสอบและประเมนิผลการวดัและประเมนิผลการศกึษา 
 งานทดสอบทางการศกึษา 

 

 งานส่งเสรมิพฒันาสื่อนวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา 
 งานศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห ์วจิยั พฒันาสื่อนวตักรรมและเทคโนโลยทีางการ

ศกึษา 
 

 งานส่งเสรมิและพฒันาระบบการนิเทศและการจดักระบวนการเรยีนรู ้
 งานส่งเสรมิ สนบัสนุนเครอืขา่ยการนิเทศของเขตพืน้ที่การศกึษา สถานศกึษา 

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งและชุมชน 
 งานนิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการบรหิารและ 

การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของสถานศกึษา 
 งานศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห ์วจิยัการพฒันาระบบบรหิารและ 

การจดัการศกึษา 
 

 งานส่งเสรมิการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศกึษา 
 งานส่งเสรมิและประสานงานการประกนัคุณภาพภายในและ 

ภายนอกสถานศกึษา 
 งานศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห ์วจิยัมาตรฐานและการประกนั 

คุณภาพการศกึษา 
 

 งานพฒันาระบบขอ้มูลและสารสนเทศ 
 งานวางแผนการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนิเทศ 

การศกึษา 
 งานรายงานผลการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนิเทศ 

การศกึษา 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา 
 

กลุ่มงานวดัและประเมินผล 
การศึกษา 

  
 

กลุ่มงานพฒันาหลกัสตูรการศึกษา
ขัน้พ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาส่ือนวตักรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 
ทางการศึกษา 

 

งานธรุการ 

 

กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผล
ระบบบริหารและการจดัการศึกษา 

         
 

กลุ่มงานส่งเสริมพฒันาระบบการประกนั
คณุภาพการศึกษา 

 
 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  

และนิเทศการศึกษา 



 

๑. งานธรุการ 

 ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่ม  
ใหส้ามารถด าเนินงานตามภารกจิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 ๒. ศกึษา วเิคราะห์ สภาพของกลุ่ม  และออกแบบ  ระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม  และ
สอดคลอ้งกบั  ระบบงานสารบรรณของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
 ๓. ด าเนินการเกีย่วกบัการประชุมภายในกลุ่ม 
 ๔. ประสานงานกับกลุ่มอื่นในส านักงาน  หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานของกลุ่ม 
 ๕. ประสานการด าเนินงานประชาสมัพนัธ ์ขอ้มูลข่าวสารและผลงานของกลุ่ม ให้ครู  บุคลากร
ทางการศกึษา  และประชาชนทัว่ไปทราบ 
 ๖. จดัท ารายงานผลการด าเนินงานของกลุ่ม 

 ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 

 การปฏบิตังิานของบุคลากรในกลุ่มงานเป็นระบบ สะดวก รวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ 

 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

 ๑. ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีวา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
 ๒. ระเบยีบวา่ดว้ยการรกัษาความปลอดภยัแห่งชาต ิ พ.ศ. ๒๕๑๗ 
 ๓. พระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๔. ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการให้ข่าวและบรกิารข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  
๒๕๒๙ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
 ๕. ระ เบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่ าด้ วย การประชาสัมพันธ์ และการ ข่ าวราชการ  
พ.ศ. ๒๕๒๕ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

๒. กลุ่มงานวดัและประเมินผลการศึกษา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๒.๑ งานส่งเสริมการวดัและประเมินผลการศึกษา 

  ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
 ๑. ส่งเสริมให้ครูพฒันาตนเอง โดยศกึษาหาความรู้เกี่ยวกบัวธิกีารวดัผล และประเมินผล
การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ  และการศกึษาตามอธัยาศยั 
 ๒. ส่งเสริมและพฒันาผู้บริหาร ครูให้ใช้วธิีการที่หลากหลายในการวดัและประเมินผลใน
สถานศกึษาทัง้การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั 
 ๓. ศกึษา วเิคราะห ์ รปูแบบ  วธิกีารในการพฒันาแนวทางการวดัผลและประเมนิผล 
ในสถานศกึษาทัง้การศกึษาในระบบ  การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั 
 ๔. จดัท าคู่มือการวดัผล เทียบโอนผลการศกึษาส าหรบัการศกึษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ  และการศกึษาตามอธัยาศยั 

   ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
 ๑. ครแูละผูเ้กีย่วขอ้งมคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการวดัผลการเรยีนรูข้องนกัเรยีน  
ทัง้การวดัผลการศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั 
 ๒. การวดัผลและประเมนิผลสอดคล้องตามแนวทางการจดัการศกึษาตามพระราชบญัญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ . ๒๕๔๒ และที่ แก้ไขเพิ่ม เติม  และตามสาระการเรียนรู้ของ 
หลกัสตูรสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 ๓. ครแูละผูท้ ีเ่กีย่วขอ้งใชว้ธิกีารทีห่ลากหลายในการวดัและประเมนิผล และน าผลการวดัและ
ประเมนิผลไปพฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีนแต่ละบุคคล 
 

กลุ่มงานวดัและ
ประเมินผล 
การศึกษา 

งานสง่เสรมิการวดัและประเมนิผลการศกึษา 

งานตดิตาม  ตรวจสอบ และประเมนิผลการวดัและ
ประเมนิผลการศกึษา 

งานทดสอบทางการศกึษา 

งานสง่เสรมิและพฒันาเครือ่งมอืวดัและประเมนิผล
การศกึษา 



 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
  ๑.   พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
  ๒.  พระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

 ๒.๒ งานส่งเสริมและพฒันาเครื่องมอืวดัและประเมินผลการศึกษา 

 ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
 ๑. รวบรวมเครื่องมอืการวดัและประเมนิผลการศกึษา 
 ๒. ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือว ัดผลและประเมินผลที่มีผู้จ ัดท าแล้ว คัดเลือกให้ 
เหมาะสมกบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและสถานศกึษา 
 ๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าและพัฒนาเครื่ องมือว ัดและประเมินผลให้ 
ครอบคลุมดา้นต่อไปนี้ 
  ๓.๑ เครื่องมอืวดัและประเมนิผลตามกลุ่มสาระการเรยีนรู ้๘ กลุ่มสาระ 
  ๓.๒ เครื่องมอืวดัผลและประเมนิผลตามประเภทของกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
  ๓.๓ เครื่องมอืวดัผลและประเมนิผลตามสภาพจรงิ 
  ๓.๔ เครื่องมอืวดัผลและประเมนิผลคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์
  ๓.๕ เครื่องมือวดัผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิด วเิคราะห์ และการ
เขยีนสื่อความ 
 ๔. บรกิารเครื่องมอืวดัและประเมนิผลทางการศกึษาแก่สถานศกึษา 

 ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
 มีคลัง เ ค รื่ อ ง มื อว ัด แล ะปร ะ เ มินผ ลร ะดับ เ ขตพื้ น ที่ ก า รศึกษ าที่ ส อดคล้ อ งกับ 
ความตอ้งการของสถานศกึษา 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ.  ๒๕๔๒  และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
 ๒.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวดัและประเมินผลการศึกษา 

  ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
  ๑.  ศกึษา  วเิคราะห ์ แนวทาง  ในการตดิตาม  ตรวจสอบ และประเมนิผลการศกึษา 
  ๒. ด าเนินการ  ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการศกึษา 
  ๓. จดัท ารายงาน การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการศกึษา 
  ๔. เผยแพร่ผล  การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการศกึษา 
  
 



 

 ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
 สถานศกึษามกีารวดัผลและประเมนิผลการศกึษาทีถู่กตอ้ง และมคีุณภาพ 

 กฎหมาย ระเบียบ และ เอกสาร ท่ีเก่ียวข้อง 
 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ.  ๒๕๔๒  และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

 ๒.๔ งานทดสอบทางการศึกษา 

 ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
 ๑. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจ ัย  เกี่ยวกับระบบ วิธีการ  เครื่องมือว ัดและประเมินผล  
การศกึษา 
 ๒. วางแผนการทดสอบทางการศกึษา  ใหค้รอบคลุมสาระการเรยีนรูท้ ัง้ ๘ กลุ่มสาระ     ของ
หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 ๓.  ก าหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามที่กระทรวง  
ศกึษาธกิารและสถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาตกิ าหนด 
 ๔.  ประสานความร่วมมอืกบัสถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาต ิ
 ๕. ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถ 
ใหก้บันกัเรยีน 
 ๖. พฒันาคลงัขอ้สอบมาตรฐานการศกึษา 
 ๗. จดัสรา้งโปรแกรมเกบ็ขอ้มลูคุณภาพการศกึษาของผูเ้รยีนทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 

 ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
 มีคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษ าและสถานศึกษา และม ี
ขอ้มลูคุณภาพการศกึษาของผูเ้รยีน 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 ๑.   พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ.  ๒๕๔๒  และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
 ๒.  พระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
 
 
 
 
 
 

 


