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สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

หมวด ๕ มาตรา ๓๙ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๙๖ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๘ และ มาตรา ๓๔ วรรคสอง กำหนดให้มีการแบ่งเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศการแบ่งส่วนราชการภายใน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน ๘ กลุ่ม ในส่วนของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ 
จัดการศึกษานั้น มีหน้าที่เก่ียวกับ วิชาการและงานนิเทศการศึกษาเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้ 
มาตรฐานการศึกษา ค้นคว้าทางวิซาการ และ วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพ่ือพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำคู่มือ 
การปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารคู่มือ 
การปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางและเกิดประโยชน์ 
ต่อการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก็และบุคลากรเพ่ือส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  ให้บรรลุผสสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

 
 

ศึกษานิเทศก์ Supervisor) คือ ตำแหน่งบุคลกรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค (๑) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงมีบทบาทหน้าที่ นิเทศ แนะนำ 
ชี้แนะ กระตุ้นครูและผู้บริหารโรงเรียนให้เกิดความรู้ความตระหนักมีทักษะในการบริหารจัดการและจัดการเรียน
การสอน ซ่ึงศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด  จำปาทอง ได้กล่าวถึงบทบาทและคุณลักษณะของศึกษานิเทศก์ไว้ดังนี้ 
๑.๑  บทบาทของศึกษานิเทศก์ในงานวิชาการ  

๑) ประสานงาน/ชี้แนะหลักสูตร มีความสามารถในการนำสาระของหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติใน 
การจัดการเรียนการสอน และตอบข้อสงสัยของผู้ร่วมงานเก่ียวกับหลักสูตรได้ตลอดเวลา 

๒) การจัดการเรียนการสอน เช่น การแบ่งเวลาของสาระการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน  
แผนการจัดการเรียนรู้ และการนำนวัตกรรมมาใช้ 

๓) ส่งเสริมการสอนการเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้นโดยการนำนวัตกรรมมาใช้นิเทศการสอน และ 
ประเมินการสอน 

๔) ส่งเสริม/เปลี่ยนแปลงสาระการเรียนรู้ให้เข้ากับเหตุการณ์สถานการณ์ปัจจุบัน 
๕) ช่วยเหลือแนะนำ ส่งเสริม ความเจริญก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียน 
๖) เป็นผู้นำของการสอนการเรียนตลอดเวลา 
๗) ช่วยเหลือโรงเรียนเพ่ือสร้างความคาดหวังของนักเรียนในการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
๘) สร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนอย่างแน่นแฟ้น : ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง 
๙) มีความรู้ความเข้าใจและความพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งที่ท้าทาย 

๑.๒  คุณลักษณะและพฤติกรรมที่ศึกษานิเทศก์พึงมี 
๑) ความรอบรู้ในงานของศึกษานิเทศก์ : ความรอบรู้ในเชิงกว้างและลึก 
๒) ความรอบรู้ในการศึกษา และทันต่อความเปลี่ยน : นโยบายของการจัดการศึกษา ปัญหาและ 

อุปสรรคการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในและต่างประเทศ 
  ๓) วิสัยทัศน์อันยาวไกล : ผู้นำทางการศึกษาจำต้องสร้าง กำหนด และถ่ายทอดวิสัยทัศน์อย่างมี 

ความหมาย ความเข้าใจ และความตระหนักว่าสิ่งที่จะต้องทำในปัจจุบันอนาคตนั้นมีความจำเป็น และความสำคัญ
อย่างไร แท้ที่จริงในอุดมการณ์การสร้างวิสัยทัศน์ควรเกิดจากบุคคลทุกคนในทีมงานนั้น 

๔) ภาวะผู้นำ ภาวะผู้นำจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับศึกษานิเทศก์ เพราะเป็นผู้นำทีมงาน 
อยู่เสมอ 

  ๕) สร้างวัฒนธรรมของความร่วมมือ ความร่วมมือจะเกิดขึ้นได้ย่อมมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น การรับฟัง 
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน เป็นต้น 

๖) ส่งเสริมให้เพ่ือนร่วมทีมงาน พัฒนาตนเองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น 
  ๗) สร้างช่องทางให้มีความมุ่งมั่นและปฏิบัติงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
  ๘) มีอารมณ์มั่นคงและมีวุฒิภาวะ 
  ๙) ยอมรับจุดเด่นและจุดอ่อนของตนเองและผู้อื่น 
  ๑๐) สร้างความศรัทธาที่ผู้อื่นให้กับตน ความศรัทธานี้จะส่งเสริมความยอมรับ ความเชื่อถือ  

และความเชื่อมั่นที่ทุกคนให้กับศึกษานิเทศก์ 
 
 



๓ 
 

๑.๓ แนวทางปฏิบัติงาน 
๑) ทำความรู้จักกับบุคคลที่เก่ียวข้อง เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง การทำ 

ความรู้จักจะช่วยสร้างให้ความปรารถนาที่จะช่วยกันปฏิบัติงานอย่างเต็ม ที่ 
๒) สื่อสารกับบุคคลที่ปฏิบัติงานด้วยอย่างชัดเจน ปัจจุบัน  การสื่อสารมีหลากหลาย  อย่างไรก็ตาม 

การสื่อสารระหว่างบุคคลยังมีความจำเป็นและสำคัญ 
๓) สร้างความสำนึกเป็นเจ้าของจะช่วยให้ทุกคนในทีมงานมีความปรารถนาที่จะปฏิบัติงานเพราะ 

ถือว่าความสำเร็จของงานตนเองมีส่วนร่วมอยู่ด้วย 
๔) ใช้ความเชื่อม่ันในตนเองให้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ความเชื่อมั่นนี้จะเป็นการสร้าง 

ความเชื่อถือและการยอมรับของเพ่ือนร่วมงาน การยอมรับจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราไม่หวั่นไหวในการแก้ปัญหา หรือ
เมื่อเกิดความผิดพลาด 

๕) มีความเข้าใจต่อคนอ่ืน บรรพบุรุษได้กล่าวไว้ “จงปฏิบัติตนต่อผู้อื่น เหมือนกับที่ตนเองต้องการ 
ให้ผู้อื่นปฏิบัติกับตน” เราไม่คาดหวังว่าผู้อ่ืนควรหยุดทำงานของเขาแล้วมาปฏิบัติงานให้เรา 

๖) ปฏิบัติตนสม่ำเสมอและเป็นตัวอย่างในฐานะเป็นผู้นำในวงวิชาการ เราควร สร้างมาตรฐานให้สูง 
ไว้ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เป็นผู้นำที่ทำได้ และเป็นตัวอย่างได้ 

๗) ประชาสัมพันธ์ความสำเร็จ เมื่อทำสิ่งใดสำเร็จ ควรให้ผู้อ่ืนได้ชื่นชมและเห็นคุณค่า นอกจากนี้ 
การได้รับความสนใจและการยกย่องก่อให้เกิดขวัญกำลังใจ และความเชื่อมั่นแก่ผู้ร่วมงานอีกด้วย 
 ๑.๔ การพัฒนาตนในวิชาชีพ 

๑) มีแผนพัฒนาตนเองในวิชาชีพเป็นรายปี 
๒) ศึกษาดูงาน เข้าร่วมสัมมนา ประชุมปฏิบัติการ และประชุมวิชาการในสาขางานที่ตนเอง 

รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพ 
๓) อ่าน/เขียนบทความทางวิชาการ สร้างงานวิจัยและเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 
๔) สร้างเครือข่ายอย่างกว้างขวาง เพื่อความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
๕) มีกลุ่มเพ่ือนที่จะแลกเปลี่ยนความรู้/ความคิดเห็น เช่น เพ่ือนแนะนำเพ่ือนและเพ่ือนผู้ติชมเป็นต้น 
๖) ปรับเปลี่ยนตนเอง เพ่ือสนองตอบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน เช่น การปฏิรูปการศึกษา เมื่อ 

ศึกษานิเทศก์ปรับเปลี่ยนแล้ว ผู้ร่วมงาน เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา ครู จะปรับเปลี่ยนไปด้วยทั้งในด้านความ
ตระหนัก ความรู้ และความสามารถ 

๗) ศึกษานิเทศก์ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้บริหารสถานศึกษา และครู ภาวะผู้นำของศึกษานิเทศก์ 
จะช่วยให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูพัฒนาความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ ซึ่งจะช่วยผลไปสู่การพัฒนานักเรียน
ทั้งด้านวิชาการ และสังคม 

๘) แม้ว่างานวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นผู้นำทางหลักสูตรและ การสอนของ 
ศึกษานิเทศก์กับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนยังซับซ้อนและไม่ชี้ชัดเจน แต่จะพออนุมานได้ว่าความเป็นผู้นำของ
ศึกษานิเทศก์ทางหลักสูตรและการสอน สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

๙) เสาะแสวงหาแนวคิด/หลักการใหม่ๆ เพื่อพัฒนา/สร้างรูปแบบของหลักสูตรและการสอนและ 
นิเทศอยู่เสมอ 
 
 
 
 



๔ 
 

  

แนวคิด 

 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เป็นกลุ่มงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการ
พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ ผู้เรียนทั้งในระบบ  นอกระบบ
และตามอัธยาศัย  เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา 

   วัตถุประสงค์ 

 
1. เพ่ือให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

 2. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 

3. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน 
การศึกษาชาติ 
 4. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา ให้มีคุณภาพ 
 5. เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา  

6. เพ่ือส่งเสริม การศึกษา วิจัย และพัฒนาให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 

ขอบข่ายภารกิจ 

 1. งานธุรการ 
 2. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

     2.1 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี
ความสามารถพิเศษ 

     2.2 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      2.3 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 3. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
      3.1 งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
      3.2 งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
      3.3 งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
      3.4 งานทดสอบทางการศึกษา 
 
 
 
 



๕ 
 

  4. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  4.1 งานส่งเสริม  พัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
      4.2 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 5. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
       5.1 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
      5.2 งานส่งเสริมสนับสนุน เครอืข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และชุมชน 
               5.3 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ของสถานศึกษา 
     5.4 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

6. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
      6.1 งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
      6.2 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 

     6.3 งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
    6.4  งานศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 7. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
     7.1 งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 

       7.2 งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา             
   7.3 งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

กรอบงานของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 

➢ งานส่งเสรมิพัฒนาหลักสูตรการศกึษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษและผูม้ี
ความสามารถพิเศษ 

➢ งานส่งเสรมิพัฒนาหลักสูตรการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
➢ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ

เรียนรู ้
 

➢ งานส่งเสรมิการวดัและประเมินผลการศึกษา 
➢ งานส่งเสรมิพัฒนาเครื่องมือวดัผลและประเมินผลการศึกษา 
➢ งานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
➢ งานทดสอบทางการศึกษา 

 
➢ งานส่งเสรมิพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
➢ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ทางการศึกษา 
 

➢ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
➢ งานส่งเสรมิ สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สถานศึกษา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและชุมชน 
➢ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและ 

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
➢ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและ 

การจัดการศึกษา 
➢ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
➢ งานตรวจสอบคณุภาพภายในสถานศึกษา 
➢ งานส่งเสรมิและประสานงานการประกันคณุภาพภายในและ 

ภายนอกสถานศึกษา 
➢ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยมาตรฐานและการประกันคณุภาพ

การศึกษา 
 

➢ งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
➢ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 

การศึกษา 
➢ งานรายงานผลการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 

การศึกษา 
 
 
แผนภูมิ แสดงกรอบงานของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

กลุ่มงานวัดและประเมินผล 
การศึกษา 

  

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรยีนรู้ 

กลุ่มงานส่งเสรมิและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

งานธุรการ 
 

กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบ
บริหารและการจดัการศึกษา 

         

กลุ่มงานส่งเสรมิพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  

และนิเทศการศึกษา 



๗ 
 
 

                                       
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  ๕ 

ที่ ๓๘๐ / ๒๕๖๔ 
เรื่อง  การมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าทีใ่นกลุ่มนิเทศติดตาม 

และประเมินผลการจัดการศึกษา 
               ------------------------------ 

                    ด้วยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕  ได้มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรและ 
การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือให้การบริหารราชการ 
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปด้วยเรียบร้อย
สอดคล้องกับภารกิจที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย  

         อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ   
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓  จึงแก้ไขคำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต ๕ ที ่๕๙๑/๒๕๖๓  ลงวันที่ ๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่องการมอบหมายให้ข้าราชการ ปฏิบัติหน้าที่ใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
รายละเอียดดังนี้  

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                นางผ่องพันธ์  แพงบุดดี  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
        ปฏิบัติหน้าที ่  ผู ้อำนวยการกลุ ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่และ
รับผิดชอบ  ดังนี้ 
                   ๑) ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต ๕             
และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕  ในการควบคุม กำกับ เร่งรัด  
ประสานงาน  ติดตาม  ตรวจสอบประเมินและรายงานการดำเนินงาน 
          ๒) งานวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานตามขอบข่ายและภารกิจของกลุ่ มนิเทศ
ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา  โดยยึดหลักการดำเนินงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ขององค์กรเป็นสำคัญ 
          ๓) งานให้คำปรึกษาแนะนำแก่ทีมงาน ด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
          ๔) งานตรวจพิจารณากลั่นกรองบันทึกเสนอของกลุ่มงานต่างๆให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 
           ๕) งานสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา              
เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 

  ๗) งาน...// 



๘ 
 

           ๖) งานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสถานศึกษาทุกศูนย์เครือข่าย 
           ๗) งานควบคุมกำกับดูแลติดต่อประสานงานศูนย์เครือข่ายทุกศูนย์เครือข่ายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
          ๘) งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
          ๙) ประสาน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรู ้กลุ ่มสาระการเรียนรู้  (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๖) 

         ๑๐) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๙,๒๐,๒๑) 
         ๑๑) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
         กรณีท่ี นางผ่องพันธ์  แพงบุดดี  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศกช์ำนาญการพิเศษ  ไม่อยู่หรืออยู่แต ่

ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ นางรุจาภา  ประถมวงษ ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน 
 

กลุ่มงาน พัฒนาหลักสูตรการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ 

         ๑. นางรุจาภา  ประถมวงษ์  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
       ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้   มีหน้าที ่และ
รับผิดชอบงานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ดังนี้ 

           1)  ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น
พื้นฐาน รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษาและผู้มีความสามารถพิเศษ เพื่อเป็นกรอบ
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ทุกระดับ 

2) วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย                    
คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ทิศทางการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย รวมทั้งศึกษาศึกษาสภาพปัญหา บริบททาง
สังคม และความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 ๓) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้   
ความเข้าใจในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

 ๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ให้สอดคล้องกับหลักสูต
การศึกษาปฐมวัย ด้วยกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วม และนำไปใช้จัดประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนทุกด้านอย่างสมดุล 

    ๕) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษาและชุมชน                 
อย่างสม่ำเสมอเพ่ือร่วมมือช่วยเหลือกันในการพัฒนา  และใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

      ๖) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ที่จัดการศึกษาปฐมวัย เช่น องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นกรมการศาสนา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น 

      ๗) นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเพ่ือให้เกิดการ
ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ 

      ๘) ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตร 
๙) สรุปรายงาน และเผยแพร่ผลการใช้/การพัฒนาหลักสูตร 

                  ๑๐) ประสาน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ (รายละเอียด 
ตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๖) 

       ๑๑) ประสานงานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง  
หน้า ๑๗)  

       ๑๒) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑) 
          1๓) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย   

กรณ.ี..// 



๙ 
 

         กรณีที่  นางรุจาภา  ประถมวงษ์  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๖) 

         ๒.  นางสาวธัญชมณ  บุญประกอบ  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
          ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มหลักสูตรการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้  มีหน้าที่และรับผิดชอบงานพัฒนา
ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้      

         ๑) วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  

         ๒) ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน แนวทางการวัดผลและประเมินผล แนวทางการวัดผลและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในพื้นที่ รวมทั้งศึกษาสภาพปัญหา บริบททางสังคม และความต้องการของ
ท้องถิ่น ชุมชน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

         ๓) ดำเนินการจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นด้วยกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วม และ
เผยแพร่ให้สถานศึกษาในสังกัดนำไปใช้ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 

         ๔) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

         ๕) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และความต้องการ จุดเน้นของสถานศึกษาด้วยกระบวนการทำงานแบบมี
ส่วนร่วม 

         ๖) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา และ
ชุมชนอย่างสม่ำเสมอเพ่ือร่วมมือช่วยเหลือกันในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา 

         ๗) ประสาน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรู ้กลุ ่มสาระการเรียนรู้  (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๖,๑๗) 

        ๘) ประสานงานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า 
๑๗)  

         ๙) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๘) 
         ๑๐) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
          กรณีที่  นางสาวธัญชมน  บุญประกอบ  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ไม่อยู่หรืออยู่แต่

ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๖) 

       ๓. นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพย์  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ    
            ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มหลักสูตรการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน  ศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  ดังนี้ 
          ๑) ศึกษา วิเคราะห์ เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ทิศทาง แนวปฏิบัติ นโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตร์ 
          ๒) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การสอน
และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

         ๓)  นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะนำผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเพ่ือให้เกิด 
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร การสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
                   ๔)  ติดตาม ประเมินผล วิจัยการใช้หลักสูตร การสอนและกระบวนเรียนรู้ของผู้เรียน 

๖) ส่งเสรมิ..// 



๑๐ 
 

         ๖) ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
             ๗)  สรุปรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

          ๘) ประสาน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้  (รายละเอียดตาม 
เอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๖) 
                    ๙) ประสานงานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๗)  
                    ๑๐) โครงการพิเศษ  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑) 
                    ๑๑) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย       

          กรณีท่ี  นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพย์  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ไม่อยู่หรืออยู่แต่
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๖)   

กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

      ๑. นางวนิดา  รัตนรุ่งโรจน์  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ    
            ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  มีหน้าที่และ
รับผิดชอบ งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  ดังนี้ 

    ๑) ศึกษาข้อมูลความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 
๒) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิต พัฒนา และใช้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

สำหรับการจัดการเรียนรู้ 
๓) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนา การใช้สื่อ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๔) จัดระบบบริการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือตามความ 

ต้องการของสถานศึกษา 
๕)  ติดตาม ประเมินผล วิจัยการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือพัฒนาการสอนและ 

กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
๖) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการ 

เรียนรู้ของสถานศึกษา 
๗) ประเมินการใช้ ระบบบริการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 
๘) สรุปรายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๙) สรุปรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
๑๐) ประสาน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้  (รายละเอียดตาม 

เอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๖) 
๑๑) ประสานงานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง 

หน้า ๑๗) 
๑๒) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๘,๑๙,๒๐) 
๑๓) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 

กรณี..// 



๑๑ 
 

กรณีท่ี  นางวนิดา  รัตนรุ่งโรจน์  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ไม่อยู่หรืออยู่แต่ 
ไมส่ามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๖)  

              ๒. นางธิติมน  คำมี  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
                    ปฏิบัติหน้าที่งานส่งเสริม  พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  มีหน้าที่และ
รับผิดชอบงานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อ ดังนี้ 

๑) ศึกษาสภาพ การใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 
๒) วิเคราะห์ ตรวจสอบผลการใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการ 

เรียนรู้ของครูผู้สอนในโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด 
๓) พัฒนาต่อยอดเป็นสื่อต้นแบบ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษารวมทั้งการให้ม ี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาการศึกษาท่ีได้รับการปรับปรุงและพัฒนา
รูปแบบให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด 

   ๔) นิเทศติดตามผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ได้รับการปรับปรุงและ
พัฒนารูปแบบให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด   

   ๕) ติดตาม ประเมินผล วิจัยการใช้สื ่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อพัฒนาการสอน                  
และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

๖) จัดให้มีกระบวนการจัดการความรู้ เพ่ือการเผยแพร่ นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
การพัฒนา สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา        

๗) ประเมินระบบการพัฒนาส่งเสริมการใช้ สื่อ นวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้ปรับปรุงแก้ไขและ 
พัฒนารูปแบบการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในโรงเรียนตาม
เกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัด 

๘) สรุปรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
   ๙) ประสาน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ (รายละเอียดตามเอกสาร 

แนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๖) 
            ๑๐) ประสานงานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง 
หน้า ๑๗)  
            ๑๑) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๘,๑๙,๒๐) 
            ๑๒) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย   
        กรณีที่  นางธิติมน  คำมี  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๖) 

      ๓. นางสาวอัญชลี แก่นจันทร์  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
             ปฏิบัติหน้าที่งานส่งเสริม  พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  มีหน้าที่และ
รับผิดชอบงานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อ  ดังนี้ 

๑) ศึกษาสภาพ การใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 
๒) วิเคราะห์ ตรวจสอบผลการใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการ 

เรียนรู้ของครูผู้สอนในโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด 
 
 

๓) พัฒนา..// 



๑๒ 
 

๓) พัฒนาต่อยอดเป็นสื่อต้นแบบ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษารวมทั้งการให้ม 
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาการศึกษาท่ีได้รับการปรับปรุงและพัฒนา
รูปแบบให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด 

๔) นิเทศติดตามผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีได้รับการปรับปรุงและ 
พัฒนารูปแบบให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาท่ีได้รับการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด 

๕) ติดตาม ประเมินผล วิจัยการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือพัฒนาการสอน                             
และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

๖) จัดให้มีกระบวนการจัดการความรู้ เพ่ือการเผยแพร่ นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

๗) ประเมินระบบการพัฒนาส่งเสริมการใช้ สื่อ นวัตกรรม เพ่ือการเรียนรู้ปรับปรุงแก้ไขและ 
พัฒนารูปแบบการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในโรงเรียนตาม
เกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัด 

๘) สรุปรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
   ๙) ประสาน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้(รายละเอียดตาม 

เอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๖) 
             ๑๐) ประสานงานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง  
หน้า ๑๗)  
            ๑๑) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๘,๑๙,๒๐) 
            ๑๒) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย   
        กรณีท่ี  นางสาวอัญชลี แก่นจันทร์  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๖) 

กลุ่มงานการวัดและประเมินผลการศึกษา  

      ๑. นายพิพัฒน์พงษ์  สมใจ  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   
ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้างานวัดและประเมินผลการศึกษา  มีหน้าที่และรับผิดชอบ วิจัย พัฒนา  

ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษาระดับชาติ  ดังนี้ 
๑) ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ 
๒) ประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่ 

เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ เช่น สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)  
สำนักทดสอบทางการศึกษา O-NET,NT,RT 
                  ๓) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา
เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ 

       ๔) ดำเนินการประเมินคุณภาพของผู้เรียนตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการสถาบันทดสอบ              
ทางการศึกษาแห่งชาติ หรือสำนักทดสอบทางการศึกษากำหนด 
         ๕) รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                 
และเผยแพร่ต่อสถานศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษานำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

๖)นำผล..// 



๑๓ 
 

  ๖) นำผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนยกระดับคุณภาพ               
การจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

       ๗) ประสาน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเร ียนรู ้กลุ ่มสาระการเรียนรู้   (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๖) 

      ๘ ) ประสานงานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง 
หน้า ๑๗)  

      ๙) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๘,๑๙,๒๐) 
    ๑๐) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย   

              กรณีที่  นายพิพัฒน์พงษ์  สมใจ  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๖) 

 ๒. นางสมปอง  จักรโนวัน  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
      ปฏิบัติหน้าที่  กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  มีหน้าที่และรับผิดชอบงานวิจัย พัฒนา 
ส่งเสริม ติดตามตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา ดังนี้   

  ๑) ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของ สถานศึกษา
รวมทั้งแนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๒) ประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ เช่น สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) สำนัก
ทดสอบทางการศึกษา ในการจัดการทดสอบระดับชาติ ได้แก่  NT, O-NET, RT 

 ๓) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา 
เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร และการเทียบโอนผลการเรียน 

๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ              
ในแนวปฏิบัติ วิธีการวัดผลและประเมินผล ตลอดจนความเข้าใจในเทคนิค วิธีการวัดผลและประเมินรูปแบบตา่งๆ             
โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง 

๕) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างเครื่องมือที่เป็นมาตรฐาน ในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้และจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ 

๖) ส่งเสริม สนับสนุนบริการ ในการดำเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม 
หลักสูตรของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๗) นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ แก่บุคลากรทั้งระดับสถานศึกษา 
และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เกี่ยวกับการวัดประเมินผลการศึกษา การจัดทำเอกสารหลักฐาน ระดับชั้นเรียนและ
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นเรียนและสถานศึกษาตามหลักสูตรระดับ
สถานศึกษาและนำผลการประเมินคุณภาพไปใช้ในการพัฒนา 

๘) นิเทศ ติดตาม และให้คำปรึกษาให้แก่ผู ้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา
ดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา 

๙) สรุปรายงานผลการดำเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียนและ
สถานศึกษาเพ่ือนำผลมาใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา และเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพ 

๑๐) ประสาน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ (รายละเอียดตาม 
เอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๗) 

 

๑๑) ประสาน..// 



๑๔ 
 

๑๑) ประสานงานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง  
หน้า ๑๘)  

๑๒) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑) 
๑๓) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   

             กรณีท่ี  นางสมปอง  จักรโนวัน  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่อยู่หรืออยู่ แต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๖) 

  ๓. นายคีระคิน  คำหนองไผ่  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
      ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา มีหน้าที่และรับผิดชอบงานวิจัย พัฒนา 
ส่งเสริม ติดตามตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา ดังนี้  

๑) ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของ สถานศึกษา                     
รวมทั้งแนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

๒) ประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ เช่น สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) สำนัก
ทดสอบทางการศึกษา ในการจัดการทดสอบระดับชาติ ได้แก่  RT, NT,O-NET 

๓) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา 
เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร และการเทียบโอนผลการเรียน 

๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ                
ในแนวปฏิบัติ วิธีการวัดผลและประเมินผล ตลอดจนความเข้าใจในเทคนิค วิธีการวัดผลและประเมินรูปแบบต่างๆ     
โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง 

 ๕) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างเครื่องมือที่เป็นมาตรฐาน ในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้และจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ 

๖) ส่งเสริม สนับสนุนบริการ ในการดำเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม 
หลักสูตรของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๗) นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ แก่บุคลากรทั้งระดับสถานศึกษา 
และเขตพื้นที่การศึกษา เกี่ยวกับการวัดประเมินผลการศึกษา การจัดทำเอกสารหลักฐาน ระดับชั้นเรียนและ
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นเรียนและสถานศึกษาตามหลักสูตรระดับ
สถานศึกษาและนำผลการประเมินคุณภาพไปใช้ในการพัฒนา 

๘) นิเทศ ติดตาม และให้คำปรึกษาให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา 
ดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา 

๙) สรุปรายงานผลการดำเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียนและ 
สถานศึกษา เพ่ือนำผลมาใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา และเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพ 

๑๐) ประสาน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ (รายละเอียดตาม 
เอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๖) 

๑๑) ประสานงานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง  
หน้า ๑๗)  

๑๒) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๘,๑๙,๒๐) 
๑๓) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย   

กรณีท่ี...// 



๑๕ 
 

             กรณีที่  นายคีระคิน  คำหนองไผ่  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่อยู่หรืออยู่ แต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๖) 

กลุ่มงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  

     ๑. นายสมชาย  โพธิ์ศรี  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   
 ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษาและมีหน้าที่และรับผิดชอบ งานพัฒนา

ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาและงานงานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ดังนี้ 

๑) ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ ระเบียบ มาตรฐาน แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐาน
การศึกษาเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นและมาตรฐานหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๒) จัดทำมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา และนำเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่ให้ 
ความเห็นชอบ และประกาศใช้ 

๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็น 
ระบบ 

๔) การนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๕) ประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
๖) สรุปรายงานผลการดำเนินการ จัดทำเอกสารเผยแพร่ และนำผลการประเมินไปวางแผน 

ปรับปรุงการดำเนินงาน 
๗) วางแผนและการดำเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
๘) วิเคราะห์ สรุปผลรายงานและเผยแพร่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาและนำผลไปใช้เพื ่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๙) ประสาน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ (รายละเอียดตาม 
เอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๖)  

๑๐) ประสานงานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง  
หน้า ๑๗)  

๑๑) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑) 
๑๒) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

   กรณีที่  นายสมชาย  โพธิ์ศรี  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ไม่อยู่หรืออยู่ แต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๖) 

      ๒. นางวัฒนาพร อาคมคง  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
 ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษาและมีหน้าที่และรับผิดชอบ งานวิจัยและพัฒนา

รูปแบบ เทคนิค วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาและงานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก  ดังนี้ 
    ๑) ศึกษา วิจัย เกี่ยวกับรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ๒) ส่งเสรมิ...// 



๑๖ 
 

     ๒) ส่งเสริม สนับสนุนและ/หรือร่วมกับสถานศึกษาดำเนินการวิจัย เกี่ยวกับ รูปแบบ เทคนิค และ
วิธีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 
             ๓) นิเทศ ติดตาม การดำเนินการวิจัยและการนำผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 
    ๔) ประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อคัดเลือกรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา ที่มีคุณภาพ 
    ๕) สรุป รายงานผล รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา                           
ภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     ๖) ประสานงานกับสถานศึกษาในสังกัดเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
จาก สมศ.  การส่งข้อมูล เอกสารเพิ่มเติมเพื่อขอรับการประเมินซ้ำ รวมทั้งติดตามกำหนดการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษาในสังกัด ตามรอบการประเมินจาก สมศ. 
     ๗) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้นำผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือขอรับการประเมินซ้ำ 

๘) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากรเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความ 
เข้าใจระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กับหลักเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. ในทุก
ระดับการศึกษา  
  ๙) นิเทศ ติดตาม กำกับ ให้สถานศึกษาดำเนินการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกทุกแห่งในเขตพ้ืนที่ ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์  
    ๑๐) ประเมินความพร้อมสถานศึกษาในสังกัดเพ่ือพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
    ๑๑) แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมรับฟังรายงานด้วยวาจาจาก สมศ. 
    ๑๒) รวบรวมผลการประเมิน จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศการประเมินคุณภาพภายนอกให้เป็น
ปัจจุบัน สะดวกสำหรับการนำผลประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   ๑๓) จัดทำเอกสาร รายงาน สังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก เผยแพร่ และนำผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   ๑๔) ประสาน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ (รายละเอียดตาม 
เอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๖) 
              ๑๕)  ประสานงานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง  
หน้า ๑๗)  
              ๑๖) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๘,๒๐,๒๑) 
              ๑๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย   
        กรณีที่  นางวัฒนาพร อาคมคง  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ไม่อยู่หรืออยู่ แต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๖) 

๖. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา   

            ๑. นางจารุรัตน์  ราชชมภู  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ    
               ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  มีหน้าที่                    
และร ับผ ิดชอบและงานส่งเสร ิมและพัฒนาระบบการน ิเทศและการจ ัดกระบวนการเร ียนรู้ งานน ิ เทศ                   
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ดังนี้ 

๑) วิเคราะห์...// 



๑๗ 
 

     ๑) วิเคราะห์ภาระงาน  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบนิเทศและการจัดการ
เรียนการสอน 

๒) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการรับการนิเทศการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการ 
สอนของสถานศึกษา 

๓) จัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดการเรียนการสอน 
๔) กำหนดวิธีการ แนวทางการนิเทศ สร้าง แสวงหาเครื่องมือ นวัตกรรม เพื่อดำเนินการนิเทศ 

การศึกษาและการเรียนการสอน 
๕) ติดตามและประเมินผลการนิเทศการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน นำผลการประเมิน 

ไปกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบนิเทศและกระบวนการเรียนรู้ในคราวต่อไป 
๖) สรุป รายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อหน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษา และหน่วยงานที่ 

เกี่ยวข้อง 
  ๗) จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ตามสภาพปัญหา ความต้องการเก่ียวกับการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๘) จัดทำเกณฑ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เครื่องมือ และวิธีการนิเทศ การตรวจสอบการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษา 
            ๙) สถานศึกษาประเมินตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
           ๑๐) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ตามเกณฑ์และตัวชี้วัด 
วิจัย พัฒนารูปแบบ/วิธีการที่เหมาะสม 
          ๑๑)  นำผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามเกณฑ์และ
ตัวชี้วัดมากำหนดเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และวางแผนการดำเนินงาน 
          ๑๒) สรุปผลการดำเนินงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
          ๑๓) เผยแพร่ผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
ต่อหน่วยงาน ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจ 
          ๑๔) ประสาน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้  (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๖) 
          ๑๕) ประสานงานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง 
หน้า ๑๗)  
          ๑๖) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๙,๒๐) 
          ๑๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   
            กรณีที่  นางจารุรัตน์  ราชชมภู  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๖) 

      ๒. นางณิชาภา จันทะกา  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ     
 ปฏิบัติหน้าที่  งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  และมีหน้าที่และ

รับผิดชอบ ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ชุมชน ดังนี้ 
 ๑) จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ศึกษาความต้องการการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศทั้ง
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน        

๒) จัดทำ..// 



๑๘ 
 

๒) จัดทำแผนสร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ  
โดยคำนึงถึงสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละเครือข่าย 

๓) ประชุม/สัมมนาเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ เพื่อสร้างความเข้าใจและกำหนดแนวทางการ 
พัฒนา 

๔) ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่างๆ  เช่น 
  ๔.๑) จัดเครือข่ายบุคคล  เช่น ครูแกนนำ  ครูต้นแบบ  ครูแห่งชาติ  ฯลฯ 
  ๔.๒) จัดเครือข่ายในรูปชุมนุม  เช่น ชุมนุมครูปฐมวัย  ครูวทิยาศาสตร์ ฯลฯ 
  ๔.๓) เครือข่ายในรูปของระดับการศึกษา เช่น  เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพระดับ

ปฐมวัย   ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
  ๔.๔) เครอืข่ายในรูปของชุมชน  เช่น  เครือข่ายสุขภาพ  เครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ฯลฯ 
  ๔.๕) เครือข่ายในรูปของห้องเรียนหรือสถานศึกษา เช ่น  การพัฒนาห้องเรียน

วิทยาศาสตร์  เครือข่ายโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง  เครือข่ายห้องเรียนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
๕)  ประเมินผลและสรุปผลการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 
๖)  นำผลการประเมินไปกำหนดแนวทางการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศทั้งระดับเขตพ้ืนที่ 

การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนต่อไป    
        ๗) สรุปผลการดำเนินงานเครือข่ายการนิเทศและรายงานผลการพัฒนาต่อหน่วยงานต้นสังกัด/
สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  

๘) ประสาน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ (รายละเอียดตาม 
เอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๖) 

๙) ประสานงานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง  
หน้า ๑๗ )  

๑๐) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๘,๒๐) 
๑๑) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย   

       กรณีที่  นางณิชาภา  จันทะกา  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๖)  

      ๓. นางสาวภิญญาพัชญ์   ภูวงค์  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  
 ปฏิบัติหน้าที่  งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  และมีหน้าที่และ

รับผิดชอบ ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
  ๑) จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ศึกษาความต้องการการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศทั้ง
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน        

๒) จัดทำแผนสร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ โดย 
คำนึงถึงสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละเครือข่าย 

๓) ประชุม/สัมมนาเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ เพื่อสร้างความเข้าใจและกำหนดแนวทางการ 
พัฒนา 

 ๔) ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่างๆ  เช่น 
  ๔.๑) จัดเครือข่ายบุคคล  เช่น ครูแกนนำ  ครูต้นแบบ  ครูแห่งชาติ  ฯลฯ 
  ๔.๒) จัดเครือข่ายในรูปชุมนุม  เช่น ชุมนุมครูปฐมวัย  ครูวทิยาศาสตร์ ฯลฯ 

๔.๓) เครือข่าย...// 



๑๙ 
 

  ๔.๓) เครือข่ายในรูปของระดับการศึกษา เช่น  เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพระดับ
ปฐมวัย   ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

  ๔.๔) เครือข่ายในรูปของชุมชน  เช่น เครือข่ายสุขภาพ เครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 
  ๔.๕) เครือข่ายในรูปของห้องเรียนหรือสถานศึกษา เช ่น   การพัฒนาห้องเรียน

วิทยาศาสตร์ เครือข่ายโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง  เครือข่ายห้องเรียนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
 ๕) ประเมินผลและสรุปผลการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 

๖) นำผลการประเมินไปกำหนดแนวทางการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศทั้งระดับเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนต่อไป    
        ๗) สรุปผลการดำเนินงานเครือข่ายการนิเทศและรายงานผลการพัฒนาต่อหน่วยงานต้นสังกัด/
สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์     

๘) ประสาน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ (รายละเอียดตาม 
เอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๖) 

๙) ประสานงานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง  
หน้า ๑๗)  

๑๐) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๘,๑๙,๒๐) 
๑๑) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   

       กรณีที่  นางสาวภิญญาพัชญ์  ภูวงค์  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๖) 
 
๗. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  

       ๑. นางสาวกาญจนภัสส์  สีดาแหลม  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
               ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา มีหน้าทีแ่ละรับผิดชอบ  ดังนี้ 
        ๑) การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
        ๒) กำหนดขอบข่ายของข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและบริหาร
ทั่วไปของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยศึกษาจากนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี 
รายงานผลการปฏิบัติงาน จากกลุ่มต่างๆ ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
             ๓) รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดทำระบบข้อมูล สารสนเทศ 
             ๔) ตรวจสอบข้อมูลและสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
             ๕) รายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ที่เป็นข้อมูลและสารสนเทศ ต่อคณะกรรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ถึงจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ                   

   ๖) เผยแพร่ข้อมูลเป็นเอกสารและทางเว็บไซด์ ในระบบเครือข่ายและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

   ๗) วางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา   
        ๘) วิเคราะห์ผลการบริหารและการจัดการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้านวิชาการ 
บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป ให้เห็นจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
           ๙) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ในแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา 

๑๐) นำแผน..// 



๒๐ 
 

  ๑๐) นำแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา มา
กำหนด วิธีการ เครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

๑๑) ประสาน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ (รายละเอียดตาม 
เอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๖) 

๑๒) ประสานงานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง  
หน้า ๑๗)  

๑๓) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๙) 
๑๔) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   

          กรณีท่ี  นางสาวกาญจนภัสส์   สีดาแหลม  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   ไม่อยู่หรือ
อยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง  
หน้า๑๖)  

      ๒. นายศิขริน  ตันเจียง  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ     
     ปฏิบัติหน้าที ่ กลุ ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ มีหน้าทีแ่ละรับผิดชอบ  ดังนี้ 
          ๑) จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

    ๒) นำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพ เครื่องมือ วิธีการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการ
นิเทศการศึกษา ต่อคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
               ๓) แจ้งแผนพัฒนาคุณภาพการ เครื่องมือ วิธีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศ
การศึกษาให้กลุ่มต่างๆนำไปสู่การดำเนินการตามแผน 
              ๔) ประสานงานกับคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพ่ือ
ดำเนินการตามแผนและแก้ไขการดำเนินงานระหว่างการปฏิบัติ 
    ๕) รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อคณะกรรมการ 

   ๖) ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศตามแนวทางของคณะกรรมการการ
ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
             ๗) รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลจากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการ
นิเทศ 
             ๘) จัดทำรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศ เสนอต่อคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา 
             ๙) เผยแพร่รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศต่อคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง  
   ๑๐) นำแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา  
มากำหนดวิธีการ เครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

๑๑) ประสาน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ (รายละเอียดตาม 
เอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๗) 

๑๒) ประสานงานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง  
หน้า ๑๘)  

 ๑๓) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๘,๑๙,๒๐) 

๑๔) ปฏิบัติ...// 



๒๑ 
 

๑๔) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   
กรณีท่ี นายศิขริน  ตันเจียง  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติหน้าที่ได ้ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๖) 

๘. งานธุรการ 

      นางนพมาศ  ใจตรง  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน    
     ปฏิบัติหน้าที ่งานธุรการกลุ ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  มีหน้าที่ และ
รับผิดชอบดังนี้ 
     ๑) งานจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของกลุ ่มนิเทศให้สามารถดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
             ๒) งานสารบรรณกลุ่มนิเทศ 
               ๓) งานประชุมภายในกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
               ๔) งานประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในสำนักงาน  หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการ ที่เกี่ยวข้อง              
กับการบริหารงานของกลุ่ม 
               ๕) งานประสานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ ่มให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  และประชาชนทั่วไปทราบ 
               ๖) งานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่ม 
               ๗) งานจัดทำข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
         ๘) งานรับ-ส่ง หนังสือราชการกลุ่ม 
               ๙) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
        กรณีท่ี นางนพมาศ  ใจตรง  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ปฏิบัติ
หน้าที่แทน 

         ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เอาใจใส่ เพื่อให้การดำเนิ นงานเป็นไป                
ด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการต่อไป 

                      ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่    ๔  เดือน   พฤศจิกายน          พ.ศ. ๒๕๖๔  

    สั่ง  ณ   วันที่   ๔     เดือน    พฤศจิกายน      พ.ศ. ๒๕๖๔ 

      

                                                      

                                                            (นายยงยุทธ   พรหมแก้ว ) 
               ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ 
 
 



๒๒ 
 

รายละเอียดแนบท้ายคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ 
ที ่ ๓๘๐ / ๒๕๖๔   ลงวันที่  ๔  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
๑. งานพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาตามกรอบกลุ่มงานและการบริหารด้วยทีมงาน (TEAM 
WORK) 
 

หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบ    
นางผ่องพันธ์  แพงบุดดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

๑.นางรุจาภา ประถมวงษ์ 
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา               
และกระบวนการเรียนรู้ 

๑. นางรุจาภา  ประถมวงษ์ 
๒. นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพย์ 
๓. นางสาวธัญชมณ  บุญประกอบ 

๒.นายพิพัฒน์พงษ์  สมใจ 
กลุ่มงานวัดและประเมินผล
การศึกษา  

๑. นายพิพัฒน์พงษ์  สมใจ 
๒. นางสมปอง  จักรโนวัน 
๓. นายคีระคิน  คำหนองไผ่ 

๓.นางวนิดา  รัตนรุ่งโรจน์ 
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

๑. นางวนิดา  รัตนรุ่งโรจน์ 
๒. นางธิติมน  คำมี 
๓. นางสาวอัญชลี  แก่นจันทร์ 

  ๔.นายสมชาย  โพธิ์ศรี 
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบ          
การประกันคุณภาพการศึกษา 

๑. นายสมชาย  โพธิ์ศร ี
๒. นางวัฒนาพร  อาคมคง 

๕.นางจารุรัตน์  ราชชมภู 
กลุ่มงานนิเทศติดตามและ
ประเมินผลระบบบริหารและการ
จัดการศึกษา 

๑. นางจารุรัตน์  ราชชมภู 
๒. นางสาวภิญญาพัชญ์   ภูวงค์ 
๓. นางณิชาภา  จันทะกา 

๖. นางสาวกาญจนภัสส์   
สีดาแหลม 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบประเมินผล           
และนิเทศศึกษา 

๑. นางสาวกาญจนภัสส์  สีดาแหลม 
๒. นายศิขริน  ตันเจียง 
 

 

 

 

 

 
 
                                              
                                                           



๒๓ 
 

รายละเอียดแนบท้ายคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ 
ที ่ ๓๘๐ / ๒๕๖๔   ลงวันที่  ๔  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
         ๒. งานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้  รายละเอียดดังนี้  
 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ    หมายเหตุ 
๑ ภาษาไทย ๑. นางผ่องพันธ์  แพงบุดดี           หัวหน้า 

๒. นางจารุรัตน์  ราชชมภู 
๓. นางสาวภิญญาพัชญ์  ภูวงค ์ 
๔. นางณิชาภา   จันทะกา 

หากผู้รับผิดชอบคนที่ 
๑ ไม่อยู่ให้คน

รับผิดชอบลำดับถัดไป
ปฏิบัติหน้าที่แทน

ตามลำดับ 

๒ สังคมศึกษา ๑. นางผ่องพันธ์  แพงบุดดี           หัวหน้า 
๒. นางวัฒนาพร  อาคมคง 
๓. นายคีระคิน  คำหนองไผ่ 
๔. นางจารุรัตน์ ราชชมภ ู

๓ วิทยาศาสตร์ 
 

๑. นายศิขริน  ตันเจียง                หัวหน้า 
๒. นายสมชาย  โพธิ์ศร ี
๓. นางวนิดา  รัตนรุ่งโรจน์ 
๔. นางสมปอง  จักรโนวัน 

๔ คณิตศาสตร์ ๑. นายพิพัฒน์พงษ์  สมใจ            หัวหน้า 
๒. นางณิชาภา  จันทะกา 
๓. นางธิติมน   คำมี 

๕ ภาษาต่างประเทศ ๑. นางสาวธัญชมณ  บุญประกอบ   หัวหน้า 
๒. นางรุจาภา  ประถมวงษ์ 
๓. นางสาวอัญชลี  แก่นจันทร์ 

๖ ศิลปศึกษา ๑. นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพย์      หวัหน้า 
๒. นายศิขริน  ตันเจียง 
๓. นางสาวอัญชลี  แก่นจันทร์ 

๗ สุขศึกษา   ๑. นายสมชาย  โพธิ์ศรี               หัวหน้า 
๒. นางสาวธัญชมณ  บุญประกอบ 
๓. นางสมปอง  จักรโนวัน 

๘ การงานอาชีพ 
 

๑. นางวนิดา  รัตนรุ่งโรจน์           หัวหน้า 
๒. นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพย์ 
๓. นายพิพัฒน์พงษ์  สมใจ 
๔. นางวัฒนาพร  อาคมคง 

๙ ปฐมวัย ๑. นางรุจาภา  ประถมวงษ์           หัวหน้า 
๒. นายคีระคิน  คำหนองไผ่ 
 

 



๒๔ 
 
 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ    หมายเหตุ 
๑๐ การศึกษาพิเศษ ๑. นางสาวกาญจนภัสส์  สีดาแหลม   หัวหน้า 

๒. นายศิขริน  ตันเจียง 
๓. นางสาวภิญญาพัชญ์  ภูวงค์ 

 

๑๑ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑. นางธิติมน  คำมี                       หวัหน้า 
๒. นายสมชาย  โพธิ์ศร ี
๓. นางสาวธัญชมณ  บุญประกอบ 

 

 
 

รายละเอียดแนบท้ายคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ 
ที ่ ๓๘๐ / ๒๕๖๔   ลงวันที่  ๔  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

       ๓. งานประสานศูนย์เครือข่ายโรงเรียน รายละเอียดดังนี้  

ที ่ อำเภอ  ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ    
๑ อำเภอชุมแพ ๑. นางวนิดา  รัตนรุ่งโรจน์             (ศูนย์ฯ ชุมแพ,) 

๒. นางรุจาภา  ประถมวงษ์             (ศูนย์ฯ มิตรสัมพันธ์) 
๓. นางสาวธัญชมณ  บุญประกอบ     (ศูนย์ฯ โนนหันนาหนองทุ่ม) 
๔. นายศิขริน  ตันเจียง                  (ศูนย์ฯ วังหินลาด)  

๒ อำเภอหนองเรือ ๑. นางผ่องพันธ์  แพงบุดดี              (ศูนย์ฯ บูรพา) 
๒. นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพย์          (ศูนย์ฯ โนนทองโนนทัน) 
๓. นางณิชาภา  จันทะกา                (ศูนย์ฯ หนองเรือภูเม็ง) 
๔. นางสาวภิญญาพัชญ์  ภูวงค์          (ศูนย์ฯ กุดกว้างโนนสะอาด) 

๓ อำเภอสีชมพู ๑. นายสมชาย  โพธิ์ศรี                   (ศูนย์ฯ เสมาสีชมพู) 
๒. นางสาวกาญจนภัสส์  สีดาแหลม    (ศูนย์ฯ นาจานซำยาง) 
๓. นางสมปอง จักรโนวัน                 (ศูนย์ฯ ดงชมพู) 

๔ อำเภอภูเวียง ๑. นางธิติมน  คำมี                        (ศูนย์ฯ ภูเวียง) 
๒. นางจารุรัตน์  ราชชมภู                (ศูนย์ฯ ลุ่มน้ำบอง) 
๓. นางสาวอัญชลี   แก่นจันทร์          (ศูนย์ฯ แก่นหว้าเซิน) 

๕ อำเภอหนองนาคำ ๑. นายพิพัฒน์พงษ์  สมใจ               (ศูนย์ฯ หนองนาคำ) 
๖ อำเภอเวียงเก่า ๑. นางวัฒนาพร  อาคมคง               (ศูนย์ฯ เวียงเก่า) 
๗ อำเภอภูผาม่าน ๑. นายคีระคิน  คำหนองไผ่              (ศูนย์ฯ ภูผาม่าน) 

 

 

 
 



๒๕ 
 

รายละเอียดแนบท้ายคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ 
ที ่ ๓๘๐ / ๒๕๖๔   ลงวันที่  ๔  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ๔. งานโครงการพิเศษ  รายละเอียดดังนี้  
ที ่ งาน/โครงการ   ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ      หมายเหตุ 
๑ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

(ปฐมวัย) 
๑. นางรุจาภา  ประถมวงษ์ 
๒. นายคีระคิน  คำหนองไผ่ 

 

๒ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
(ประถมศึกษา) 

๑. นางวนิดา  รัตนรุ่งโรจน์ 
๒. นายศิขริน ตันเจียง 
๓. นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพย์ 
๔. นางสมปอง จักรโนวัน 
๕. นายสมชาย  โพธิ์ศร ี

 

๓ โครงการโรงเรียนขนาดเล็ก ๑. นางรุจาภา  ประถมวงษ์ 
๒. นางวนิดา  รัตนรุ่งโรจน์ 
๓. นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพย์ 
๔. นายคีระคิน  คำหนองไผ่ 

 

๔ โครงการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง             
กับพัฒนาการทางสมอง (Brain-
based Learning) BBL 

๑. นางวนิดา  รัตนรุ่งโรจน์ 
๒. นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพย์ 
๓. นางรุจาภา  ประถมวงษ์ 

 

๕ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
โครงการวิถีพุทธ 

๑. นางวัฒนาพร  อาคมคง  
๒. นายคีระคิน  คำหนองไผ่  
๓. นางธิติมน  คำมี 

 

๖ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำ
ตำบล  และโรงเรียนคุณภาพของ
ชุมชน 

๑. นายศิขริน ตันเจียง 
๒. นางสาวธัญชมณ  บุญประกอบ 
๓. นางสาวภิญญาพัชญ์  ภูวงค์ 
๔. นายคีระคิน  คำหนองไผ่ 

 

๗ โครงการการจัดการเรียนการสอน
ทางไกล ผ่านดาวเทียม (DLTV )
และผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) 

๑. นางวนิดา  รัตนรุ่งโรจน์ 
๒. นางสาวกฤตมุข เฉิดทรัพย์ 
๓. นางณิชาภา  จันทะกา 
๔. นางสาวอัญชลี  แก่นจันทร์ 

 

๘ โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้/
ลดภาระงานครู 

๑. นางรุจาภา  ประถมวงษ์ 
๒. นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพย์ 
๓. นางสาวธัญชมณ  บุญประกอบ 

 

 
๙ 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ 

๑. นางธิติมน  คำมี 
๒. นายสมชาย  โพธิ์ศร ี
๓. นางรุจาภา  ประถมวงษ์ 
๔. นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพย์ 
 

 



๒๖ 
 

 

ที ่ งาน/โครงการ   ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ      หมายเหตุ 
  ๕. นางสาวธัญชมณ  บุญประกอบ 

๖. นางสาวอัญชลี แก่นจันทร์ 
 

๑๐ โครงการ STEM  เพ่ือการศึกษา 
ปฐมวัย 

๑. นางรุจาภา  ประถมวงษ์ 
๒. นางวัฒนาพร  อาคมคง 
๓. นายคีระคิน คำหนองไผ่ 
๔. นางสาวภิญญาพัชญ์  ภูวงค ์
๕. นางสาวอัญชลี  แก่นจันทร์ 

 

๑๑ โครงการ STEM  เพ่ือการศึกษา 
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 

๑. นายศิขริน  ตันเจียง 
๒. นายพิพัฒน์พงษ์  สมใจ 
๓. นางวนิดา  รัตนรุ่งโรจน ์
๔. นางสมปอง จักรโนวัน 
๕. นางสาวกฤตมุข เฉิดทรัพย์ 

 

๑๒ โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา 

๑. นางผ่องพันธ์  แพงบุดดี 
๒. นางจารุรัตน์  ราชชมภู 
๓. นางธิติมน คำมี   
๔. นางสาวภิญญาพัชญ์  ภูวงค์ 
๕. นายคีระคิน  คำหนองไผ่ 
๖. นางวิรงรอง    อุดม 

 

๑๓ โครงการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ  ( PLC ) 

๑. นางผ่องพันธ์  แพงบุดดี 
๒. นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพย์ 
๓. นางวัฒนาพร  อาคมคง 

 

๑๔ โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ๑. นางสาวกาญจนภัสส์  สีดาแหลม 
๒. นางผ่องพันธ์  แพงบุดดี 
๓. นายศิขริน   ตันเจียง 
๔. นางสมปอง  จักรโนวัน 
๕. นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพย์ 
๖. นางสาวอัญชลี  แก่นจันทร์ 

 

๑๕ โครงการวัดและประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ/PISA 

๑. นางจารุรัตน์  ราชชมภู 
๒. นายพิพัฒน์พงษ์  สมใจ 
๓. นายศิขริน  ตันเจียง 
๔. นางสมปอง  จักรโนวัน 

 

 
 
 
 
 



๒๗ 
 

รายละเอียดแนบท้ายคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ 
ที ่ ๓๘๐ / ๒๕๖๔   ลงวันที่  ๔  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

๔. งานโครงการพิเศษ  รายละเอียดดังนี้ (ต่อ) 

ที ่ งาน/โครงการ   ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ      หมายเหตุ 
๑๖ โครงการโรงเรียนขยายโอกาส ๑. นางผ่องพันธ์  แพงบุดดี 

๒. นางธิติมน  คำมี 
๓. นางณิชาภา  จันทะกา 
๔. นางวัฒนาพร  อาคมคง 
๕. นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพย์ 
๖. นายพิพัฒน์พงษ์  สมใจ 

 

๑๗ โครงการ SMT (โครงการพัฒนา
และส่งเสริมนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษทางด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์               
และเทคโนโลยี) และ คีนัน 

๑. นายศิขริน  ตันเจียง 
๒. นางวนิดา  รัตนรุ่งโรจน์ 
๓. นายพิพัฒน์พงษ์  สมใจ 
๔. นางสมปอง  จักรโนวัน 
๕. นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพย์ 

 

๑๘ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ๑. นางสาวภิญญาพัชญ์  ภูวงค์ 
๒. นางวัฒนาพร  อาคมคง 
๓. นางจารุรัตน์  ราชชมภ ู

 

๑๙ โครงการส่งเสริมทักษะการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
วิทยาการคำนวณ 

๑. นางวนิดา  รัตนรุ่งโรจน์ 
๒. นางรุจาภา  ประถมวงษ์ 
๓. นางสมปอง  จักรโนวัน 
๔. นางธิติมน  คำมี 
๕. นางณิชาภา จันทะกา 
๖. นายสมชาย  โพธิ์ศร ี
๗. นายศิขริน  ตันเจียง 
๘. นางวัฒนาพร  อาคมคง 
๙. นายคีระคิน   คำหนองไผ่ 

 

๒๐ โครงการส่งเสริมให้โรงเรียนเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ SLC 
(School as Learning 
Community) 

๑. นางผ่องพันธ์   แพงบุดดี 
๒. นางรุจาภา  ประถมวงษ์ 
๓. นายศิขริน    ตันเจียง 
๔. นางวนิดา  รัตนรุ่งโรจน์ 
๕. นางสมปอง  จักรโนวัน 
๖. นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพย์ 
๗. นางสาวอัญชลี  แก่นจันทร์ 

 
 
 
 
 
 
 

 



๒๘ 
 

 
 

๒๑ ทีมข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา 

๑. ผ่องพันธ์  แพงบุดดี 
๒. นางนพมาศ  ใจตรง 
๓. นางสมปอง  จักรโนวัน 
๔. นางวัฒนาพร   อาคมคง 

 

๒๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรด้านงานวิจัย สพป.ขก.๕ 

๑. ผ่องพันธ์  แพงบุดดี 
๒. นายสมชาย  โพธิ์ศรี  
๓. นายพิพัฒน์พงษ์  สมใจ 
๔. นางสมปอง  จักรโนวัน 
๔.นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพย์ 

 

๒๓ โรงเรียนประชารัฐ CONNEXT 
ED 

นางรุจาภา  ประถมวงษ์ 
 




