
นางเกศสิริ หนูเทศ

ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน



กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
ป พ.ศ. 2564 

 กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  เปนกลุมท่ีดำเนินการ
เก่ียวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห วิจัย  ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและ 
การจัดการศึกษา  เพ่ือใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ     
ไดมาตรฐานเทาเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเปนฐาน สงผลให ผูเรียนท้ังในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการศึกษา  โดยมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. นางดวงพร อายุการ  ตำแหนงศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 
  ปฏิบัติหนาท่ีผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และใหมีหนาท่ีรับผิดชอบใน      
การปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1.  บริหารงานวิชาการของกลุม  ซ่ึงมี  7 งาน  ดังนี้ 

1.1 งานธุรการ 
1.2  งานหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหลักสูตรการศึกษาพิเศษ /หลักสูตรการสอนและกระบวนการ

เรียนรูของผูเรียน 
1.3 งานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 
1.4 งานประกันคุณภาพการศึกษา ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
1.5 งานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
1.6  งานสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
1.7 งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

   2. บริหารบุคลากรภายในกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา   
  3. ปฏิบัติงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

     1 งานสงเสริม และพัฒนาระบบการนเิทศและการจัดกระบวนการเรียนรู  
      - งานสงเสริม ระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู 
      - งานพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู 

     2 งานสงเสริมสนับสนุนเครือขายการนิเทศของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสถานศึกษา หนวยงานท่ีเก่ียวของ            
และชุมชน 

- งานสงเสริมสนับสนุนเครือขายการนิเทศของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
- งานสงเสริมสนับสนุนเครือขายการนิเทศของสถานศึกษา 
- งานสงเสริมสนับสนุนเครือขายการนิเทศของหนวยงานท่ีเก่ียวของ   

     3 งานนิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผล  การบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
      - นิเทศ ติดตาม การบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
      - ตรวจสอบและประเมินผลการบรหิารจัดการศึกษา 

     4 งานศึกษาคนควาวิเคราะหวิจัยการพัฒนาการนิเทศการบริหารและการจัดการศึกษา 
        - งานศึกษาคนควา การพัฒนาการนิเทศการบริหารการศึกษา 
        - งานศึกษาคนควา การพัฒนาการจัดการศึกษา 
        - วิเคราะหวิจัยการพัฒนาการนิเทศระบบบริหาร 
        - วิเคราะหวิจัยการพัฒนาการจัดการศึกษา 
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4.  ปฏิบัติงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในสหวิทยาเขตวัชรีรมยา ดังนี้   
    1. โรงเรียนราชินีบูรณะ       
    2. โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา      
   3. โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม     
   4. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาวิทยาลัย นครปฐม   
   5. โรงเรียนภัทรญาณวิทยา      
   6. โรงเรียนเพ่ิมวิทยา      
   7. โรงเรียนสามพรานวิทยา     

   8. โรงเรียนง้ิวรายบุญมีรังสฤษดิ์   
 5.  ปฏิบัติงานกลุม 
   1. สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

6.  งานปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
   1. โครงการเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา/ สหวิทยาเขต 
   2. โครงการ Boot Camp 
    3. โครงการจัดการเรียนรูตามแนว Stem Education 
    4. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
  5. โครงการโรงเรยีนสุจริต 

2. นางสาวอรไท  แสงลุน  ตำแหนงศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา อันดับ 1 โดยมีหนาท่ีชวย

บริหารบุคลากรและงานวิชาการภายในกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางาน
ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหลักสูตรการศึกษาพิเศษ โดยมีหนาท่ี
ประสานงาน ติดตาม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศกในกลุมงานและบริหารจัดการตามภารกิจของงาน ให
บรรลุผลตามวัตถุประสงค  มีหนาท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้ 

 1. งานประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
  2. ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรูของผูเรียน 
            1. งานประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหลักสตูรการศึกษาพิเศษ   
         2. งานศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือพัฒนา หลักสูตรการสอน และกระบวนการเรียนรูของผูเรียน 
        3.  ปฏิบัติงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสถานศึกษาสหวิทยาเขตนเรศวร ดังนี้ 

 1. โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย    
 2. โรงเรียนสงวนหญิง   
 3. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี   
 4. โรงเรียนบางปลามา “สูงสมุารผดุงวิทย” 
 5. โรงเรียนบางแมหมายรฐัราษฎรรังสฤษฏ 
 6. โรงเรียนหรรษาสุจิตตวิทยา 2 
  7. โรงเรียนสวนแตงวิทยา 
          8. โรงเรียนตลิ่งชันวทิยา 
4.  ปฏิบัติงานกลุม 

1. สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   
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5.  งานปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

    1. โครงการปลูกฝงคานิยมหลัก 12 ประการ 
   2. โครงการ Boot Camp 
  3. โครงการ Coding 
  ๔. โครงการพัฒนาการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู (Knowledge Management) 

3.  นายปราโมทย  เจตนเสน  ตำแหนงศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 
มีหนาท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้ 

  1. งานประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
  2. ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรูของผูเรียน 
         1. งานศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตร   
      2. งานศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือพัฒนาการสอนและกระบวนการเรียนรูของผูเรียน 
        3.  ปฏิบัติงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสถานศึกษาสหวิทยาเขตพุเตย ดังนี้ 

 1. โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 3     
 2. โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย   
 3. โรงเรียนบอกรุวิทยา   
 4. โรงเรียนดานชางวิทยา 
 5. โรงเรียนหนองหญาไซวิทยา 
 6. โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 7 
  7. โรงเรียนทุงคลีโคกชางวิทยา 
4.  ปฏิบัติงานกลุม 
  1. สาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
5.  งานปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
       1. โครงการจัดการเรียนรูตามแนว Stem Education 
       2. โครงการโรงเรยีนในฝน / Education Hup / โครงการมาตรฐานสากล 
       3. โครงการโรงเรยีนคูพัฒนา 

4.โครงการโรงเรยีนสุจริต 
5. โครงการ Coding 

4. นางชาติรส  ใจตรง  ตำแหนงศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 
มีหนาท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ดังตอไปนี้ 

  1. ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา       

  1. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา 

          2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา    
          3. งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก 
          4. การวิจัย สงเสริม พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

2. ปฏิบัติงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสถานศึกษาสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย ดังนี้ 
 1.  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
  2.  โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถัมภ     
  3.  โรงเรียนบางเลนวิทยา 
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 4.  โรงเรียนบางหลวงวิทยา     
 5.  โรงเรียนบัวปากทาวิทยา    
 6.  โรงเรียนสถาพรวิทยา      
 7.  โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ   
3. ปฏิบัติงานกลุม 
  1. สาระการเรยีนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
4. งานปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
  1. โครงการจัดการเรียนรูตามแนว Stem Education 
 2 โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล 
 3. โครงการการจัดการเรียนรวม 

5. นางสาวกุลธิดา  สิทธิมงคล  ตำแหนงศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 
มีหนาท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้ 
1.  ปฏิบัติงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

1. งานสงเสริม และพัฒนาระบบการนเิทศและการจัดกระบวนการเรียนรู 
2. งานสงเสริมสนับสนุนเครือขายการนิเทศของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสถานศึกษา หนวยงานท่ีเก่ียวของและ

ชุมชน 
3. งานนิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา          
4. งานศึกษาคนควาวิเคราะหวิจัยการพัฒนาการนิเทศการบริหารและการจัดการศึกษา 

2.  งานศึกษาวิเคราะห วิจัย พัฒนา สงเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
        1. งานสงเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา   
        2. งานศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา   

3.  ปฏิบัติงานงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  
             1. การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ         

      2. การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและการนิเทศการศึกษา         
      3. งานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผล        
4.  ปฏิบัติงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในสหวิทยาเขตวัชรีรมยา ดังนี้   

    1. โรงเรียนราชินีบูรณะ       
    2. โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา      
   3. โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม     
   4. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาวิทยาลัย นครปฐม   
   5. โรงเรียนภัทรญาณวิทยา      
   6. โรงเรียนเพ่ิมวิทยา      
   7. โรงเรียนสามพรานวิทยา     

   8. โรงเรียนง้ิวรายบุญมีรังสฤษดิ์   
 5.  ปฏิบัติงานกลุม 
   1. สาระการเรยีนรูภาษาไทย 
  2. สาระการเรยีนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

6.  งานปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
   1. โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 
    2. โครงการสถานศึกษาพอเพียง 
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    3. โครงการโรงเรยีนคุณธรรม 
  4 โครงการโรงเรยีนดีประจำตำบล 
    
6. นางศศิธร  ศรีพรหม  ตำแหนง  ศึกษานิเทศกชำนาญการ 

 ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา อันดับ 2 โดยมีหนาท่ีชวย
บริหารบุคลากรและงานวิชาการภายในกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และปฏิบัติหนาท่ีหัวหนา
งานวิจัย พัฒนา สงเสริม และประเมินผลเก่ียวกับการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมีหนาท่ีประสานงาน 
ติดตาม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศกในงานและบริหารจัดการตามภารกิจของงาน ใหบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค และใหมีหนาท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ดังตอไปนี้ 

1. งานวิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเก่ียวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา  
1. งานวิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเก่ียวกับการวัดและประเมินผล 

 ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา  
2. งานวิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเก่ียวกับการวัดและประเมินผล 

 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
3. งานวิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเก่ียวกับการวัดและประเมินผลระดับชาติ 

               4. งานวิจัย พัฒนา สงเสริม มาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมิน 
   ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

        2.  ปฏิบัติงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสถานศึกษาสหวิทยาเขตอภิรมยฤดี ดังนี ้                                                                                                                                                                  
  1.  โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย    

  2.  โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน   
  3.  โรงเรียนศาลาตึกวิทยา     
   4.  โรงเรียนบานหลวงวิทยา    
  5.  โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา    
  6.  โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา    
   7.  โรงเรียนคงทองวิทยา  
 3.  ปฏิบัติงานกลุม 

1. สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
4.  งานปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
     1. โครงการวิจัย 
     2. โครงการจัดการเรียนรูตามแนว Stem Education 
 3. โครงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 4. โครงการโรงเรยีนในฝน / Education Hup / โครงการมาตรฐานสากล 

5. โครงการเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา/ สหวิทยาเขต 

7.  นายจิรวัฒน  บุญครอง  ตำแหนงศึกษานิเทศกชำนาญการ 
ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษา ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยมี

หนาท่ีประสานงาน ติดตาม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศกในงานและบริหารจัดการตามภารกิจของงาน                 
ใหบรรลุผลตามวัตถุประสงค และใหมีหนาท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ดังตอไปนี้ 
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 1.  ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา       

  1. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา 

          2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา    
          3. งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก 
          4. การวิจัย สงเสริม พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

2. งานประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
       2.1. ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรูของผูเรียน 
         1. งานศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตร   
      2. งานศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือพัฒนาการสอนและกระบวนการเรียนรูของผูเรียน 

3. ปฏิบัติงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสถานศึกษาสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย ดังนี้ 
 1.  โรงเรียนกาญจนาภเิษกวิทยาลยั นครปฐม 
  2.  โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถัมภ     
  3.  โรงเรียนบางเลนวิทยา 
 4.  โรงเรียนบางหลวงวิทยา     
 5.  โรงเรียนบัวปากทาวิทยา     
 6.  โรงเรียนสถาพรวิทยา      
 7.  โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ  
4. ปฏิบัติงานกลุม 
  1. สาระการเรยีนรูภาษาไทย 
5. งานปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
       1. โครงการสถานศึกษาพอเพียง 

        2. โครงการโรงเรยีนคุณธรรม 
  3 โครงการโรงเรยีนดีประจำตำบล 
 
8. นายธนกฤต  ธนภัทรมงคล ตำแหนงศึกษานิเทศกชำนาญการ 

มีหนาท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ดังตอไปนี้ 
  1.  ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา       

  1. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา 

          2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา    
          3. งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก 
          4. การวิจัย สงเสริม พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

2.  ปฏิบัติงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ดังนี้ 
 1)  โรงเรียนสามชุกรัตนโภคารม 
 2)  โรงเรียนศรีประจันต “เมธีประมุข” 
 3)  โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา 
 4)  โรงเรียนวังหวาราษฎรสามัคคี 
 5)  โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 1 
 6)  โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 
 7)  โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 6 
 8)  โรงเรียนทุงแฝกพิทยาคม 
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          3.  ปฏิบัติงานกลุม 
    1. สาระการเรียนรูศิลปะ  
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4.  งานปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
      1. โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู 
  2. โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 

9. นางสาววรัทภสณิชา ล้ำเลิศธนกุล  ตำแหนงศึกษานิเทศกชำนาญการ 
มีหนาท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้ 
1.  ปฏิบัติงานงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  

             1. การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ      
      2. การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและการนิเทศการศึกษา         
      3. งานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผล        

 2.  ปฏิบัติงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสถานศึกษาสหวิทยาเขตพิมานปฐม ดังนี้                                                                                                                                                                   
    1.  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลยั     
   2.  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลยั 2 หลวงพอเงินอนุสรณ   
   3.  โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม    
   4.  โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม    
   5. โรงเรียนแหลมบัววิทยา   
   6.  โรงเรียนศรีวชิัยวิทยา     
  7.  โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 

 3.  ปฏิบัติงานกลุม 
1. สาระการเรยีนรูการงานอาชีพ 

4.  งานปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
      1. โครงการพัฒนาสมรรถนะทางสาขาอาชีพตามแนวทางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21/ ทวิศึกษา 
      2. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

10. นางธนวรรณพร  สังขพิชัย  ตำแหนงศึกษานิเทศกชำนาญการ  
ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา โดยมีหนาท่ีประสานงาน ติดตาม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศกในงานและบริหารจัดการ
ตามภารกิจของงาน ใหบรรลุตามวัตถุประสงค และใหมีหนาท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้ 

1.  ปฏิบัติงานงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  
             1. การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ         

      2. การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและการนิเทศการศึกษา         
      3. งานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผล 
๒. งานวิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเก่ียวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา  

1. งานวิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเก่ียวกับการวัดและประเมินผล 
 ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา  

2. งานวิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเก่ียวกับการวัดและประเมินผล 
 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

3. งานวิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเก่ียวกับการวัดและประเมินผลระดับชาติ 
               4. งานวิจัย พัฒนา สงเสริม มาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมิน 

     ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา        
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3.  ปฏิบัติงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในสหวิทยาเขตอภิรมยฤดี ดังนี้   
   1.  โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย    

   2.  โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน   
   3.  โรงเรียนศาลาตึกวิทยา     
    4.  โรงเรียนบานหลวงวิทยา    
   5.  โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา    
   6.  โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา    
    7.  โรงเรียนคงทองวิทยา    

4.  ปฏิบัติงานกลุม 
 1. สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  

 2. สาระการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
5.  งานปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
 1. โครงการวิจัย 

        2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีจัดการเรียนการสอน วิชาเพศวิถีศึกษาแบบบูรณาการ 
    3. โครงการติดตามและประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

  4. โครงการคูพัฒนา 

11. นางสุทธาสินี  เปาอินทร  ตำแหนงศึกษานิเทศกชำนาญการ 
มีหนาท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้ 
1.  ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา       

  1. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา 

          2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา    
          3. งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก 
          4. การวิจัย สงเสริม พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
  2. งานประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
       2.1. ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรูของผูเรียน 
         1. งานศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตร   
      2. งานศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือพัฒนาการสอนและกระบวนการเรียนรูของผูเรียน 
        3.  ปฏิบัติงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสถานศึกษาสหวิทยาเขตพิมานปฐม ดังนี้ 

   1.  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลยั     
   2.  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพอเงินอนุสรณ   
   3.  โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม    
   4.  โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม    
   5. โรงเรียนแหลมบัววิทยา      
   6.  โรงเรียนศรีวชิัยวิทยา     
 7.  โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม  
4.  ปฏิบัติงานกลุม 
  1. สาระการเรยีนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 2. สาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
5.  งานปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
       1. โครงการโรงเรยีนคุณธรรม 
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12. นายวีรกิตติ์ ดิษฎาวีระวัฒน  ตำแหนงศึกษานิเทศก  
ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษา โดยมีหนาท่ีประสานงาน ติดตาม กำกับ 

ดูแลการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศกในกลุมงานและบริหารจัดการตามภารกิจของงาน ใหบรรลุผลตามวัตถุประสงค 
และใหมีหนาท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้ 

1.  งานศึกษาวิเคราะห วิจัย พัฒนา สงเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
        1. งานสงเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา   
       2. งานศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา   
  2. ปฏิบัติงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในสหวิทยาเขตทวารวดี ดังนี้ 

      1. โรงเรียนอูทอง  
   2. โรงเรียนอูทองศึกษาลัย 
   3. โรงเรียนสระยายโสมวิทยา     
    4. โรงเรียนดอนคาวิทยา    
   5. โรงเรียนบางลี่วิทยา    
   6. โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5    

 7. โรงเรียนสองพ่ีนองวิทยา 
 8. โรงเรียนบอสพุรรณวิทยา 
 9. โรงเรียนหนองวัลยเปรียงวทิยา 

 3.  ปฏิบัติงานกลุม 
1. สาระการเรยีนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

4.  งานปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
      1. โครงการประชารัฐ 
     2. โครงการ Home School 

            3. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT และ DLTV 
                 4. โครงการ Coding 

13. นางสาวสุกัลยา  นิยมทอง ตำแหนงศึกษานิเทศก  
มีหนาท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้ 
1.  งานศึกษาวิเคราะห วิจัย พัฒนา สงเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  

        1. งานสงเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา   
       2. งานศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา   
  2. ปฏิบัติงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในสหวิทยาเขตนเรศวร ดังนี้ 

      1. โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย    
 2. โรงเรียนสงวนหญิง   
 3. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี   
 4. โรงเรียนบางปลามา “สูงสุมารผดุงวิทย” 
 5. โรงเรียนบางแมหมายรฐัราษฎรรังสฤษฏ 
 6. โรงเรียนหรรษาสุจิตตวิทยา 2 
  7. โรงเรียนสวนแตงวิทยา 
          8. โรงเรียนตลิ่งชันวทิยา 
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3.  ปฏิบัติงานกลุม 
1. สาระการเรยีนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
2.สาระการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

4.  งานปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
            1. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT และ DLTV 
  2. โครงการการจัดการเรียนรวม 
  3. โครงการพัฒนาสมรรถนะทางสาขาอาชีพตามแนวทางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21/ ทวิศึกษา 

14. นางสาวจิราพร  สังขพิชัย  ตำแหนง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 รับผิดชอบงานธุรการ   ดังตอไปนี้ 

1. ศึกษา วิเคราะห วางแผนจัดระบบขอมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุม  ใหสามารถดำเนินงาน
ตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ศึกษา วิเคราะห สภาพของกลุม  และออกแบบ  ระบบงานสารบรรณใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
ระบบงานสารบรรณของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

3. ดำเนินการเก่ียวกับการประชุมภายในกลุม 
4. ประสานงานกับกลุมอ่ืนในสำนักงาน หนวยงานและสถานศึกษาในงานธุรการท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานของกลุม 
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกลุม 

 6. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
********************************* 
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102 คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
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103คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

       2.  

2.1 

2.2 
2.3 

2.4 

6. Flow Chart 
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104 คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
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กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
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