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คํานํา 
 

 คูมือการปฏิบัติงาน กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเลมนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือใชเปน
คูมือในการปฏิบัติของศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๕ เพ่ือใหการ
ปฏิบัติหนาท่ีในความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายเปนไปตามข้ันตอน ถูกตอง สอดคลองตามกฏหมายระเบียบ
ท่ีเก่ียวของ สงผลใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เปนท่ีพึงพอใจตอผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย
เอกสารเลมนี้มีเนื้อหาประกอบดวย  ๔   สวนดังนี้ 
 สวนท่ี ๑  บทบาทและคุณลักษณะของศึกษานิเทศก 
 สวนท่ี ๒   ขอบขายภาระกลุมงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล   
                      และนิเทศการศึกษา 
 สวนท่ี ๓  รูปแบบการนิเทศการศึกษา 
 สวนท่ี ๔  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 สวนท่ี ๕  แผนและปฏิทินการนิเทศการศึกษา 
 กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ขอนแกน เขต ๕ หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารเลมนี้จะเปนประโยชนตอศึกษานิเทศกในการปฏิบัติงานเพ่ือ
พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ และบรรลุตามวิสัยทัศนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกน เขต ๕  ตอไป 
 

          นางสาวธัญชมณ  บุญประกอบ 
กลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรูและการสอน 

                                สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๕ 
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สารบัญ 

 
หนา 

 
 สวนท่ี ๑  บทบาทและคุณลักษณะของศึกษานิเทศก      ๔ 
 สวนท่ี ๒   ขอบขายภาระงานกลุมงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
                       ประเมินผลและนิเทศการศึกษาการจัดการศึกษา                                 7 
 สวนท่ี ๓  รูปแบบการนิเทศการศึกษา       10 
 สวนท่ี ๔  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา      12 
 สวนท่ี ๕  แผนและปฏิทินการนิเทศการศึกษา      14 
 ภาคผนวก          16 

  -คําสั่งมอบหมายงานกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  17 
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ศึกษานิเทศก Supervisor) คือ ตําแหนงบุคลกรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค (๑) แหง

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงมีบทบาทหนาท่ี นิเทศ 
แนะนํา ชี้แนะ กระตุนครูและผูบริหารโรงเรียนใหเกิดความรูความตระหนักมีทักษะในการบริหารจัดการและ
จัดการเรียนการสอน ซ่ึงศาสตราจารย ดร.สายหยุด  จําปาทอง ไดกลาวถึงบทบาทและคุณลักษณะของ
ศึกษานิเทศกไวดังนี้ 
๑.๑  บทบาทของศึกษานิเทศกในงานวิชาการ  

๑) ประสานงาน/ชี้แนะหลักสูตร มีความสามารถในการนําสาระของหลักสูตรไปสูการปฏิบัติใน 
การจัดการเรียนการสอน และตอบขอสงสัยของผูรวมงานเก่ียวกับหลักสูตรไดตลอดเวลา 

๒) การจัดการเรียนการสอน เชน การแบงเวลาของสาระการเรียนรู การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน  
แผนการจัดการเรียนรู และการนํานวัตกรรมมาใช 

๓) สงเสริมการสอนการเรียนใหมีคุณภาพสูงข้ึนโดยการนํานวัตกรรมมาใชนิเทศการสอน และ 
ประเมินการสอน 

๔) สงเสริม/เปลี่ยนแปลงสาระการเรียนรูใหเขากับเหตุการณสถานการณปจจุบัน 
๕) ชวยเหลือแนะนํา สงเสริม ความเจริญกาวหนาทางการเรียนของนักเรียน 
๖) เปนผูนําของการสอนการเรียนตลอดเวลา 
๗) ชวยเหลือโรงเรียนเพ่ือสรางความคาดหวังของนักเรียนในการเรียนรูใหสูงข้ึน 
๘) สรางความสัมพันธกับโรงเรียนอยางแนนแฟน : ผูบริหาร ครู นักเรียน และผูปกครอง 
๙) มีความรูความเขาใจและความพรอมท่ีจะเผชิญกับสิ่งท่ีทาทาย 

๑.๒  คุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีศึกษานิเทศกพึงมี 
๑) ความรอบรูในงานของศึกษานิเทศก : ความรอบรูในเชิงกวางและลึก 
๒) ความรอบรูในการศึกษา และทันตอความเปลี่ยน : นโยบายของการจัดการศึกษา ปญหาและ 

อุปสรรคการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายในและตางประเทศ 
  ๓) วิสัยทัศนอันยาวไกล : ผูนําทางการศึกษาจําตองสราง กําหนด และถายทอดวิสัยทัศนอยางมี 

ความหมาย ความเขาใจ และความตระหนักวาสิ่งท่ีจะตองทําในปจจุบันอนาคตนั้นมีความจําเปน และ
ความสําคัญอยางไร แทท่ีจริงในอุดมการณการสรางวิสัยทัศนควรเกิดจากบุคคลทุกคนในทีมงานนั้น 

๔) ภาวะผูนํา ภาวะผูนําจะเปนสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไมไดสําหรับศึกษานิเทศก เพราะเปนผูนําทีมงาน 
อยูเสมอ 

  ๕) สรางวัฒนธรรมของความรวมมือ ความรวมมือจะเกิดข้ึนไดยอมมาจากปจจัยตางๆ เชน การรับฟง 
ความคิดเห็นของผูอ่ืน เปนตน 

๖) สงเสริมใหเพ่ือนรวมทีมงาน พัฒนาตนเองเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะในการปฏิบัติงานใหสูงข้ึน 
  ๗) สรางชองทางใหมีความมุงม่ันและปฏิบัติงานเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
  ๘) มีอารมณม่ันคงและมีวุฒิภาวะ 
  ๙) ยอมรับจุดเดนและจุดออนของตนเองและผูอ่ืน 
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  ๑๐) สรางความศรัทธาท่ีผูอ่ืนใหกับตน ความศรัทธานี้จะสงเสริมความยอมรับ ความเชื่อถือ  
และความเชื่อม่ันท่ีทุกคนใหกับศึกษานิเทศก 
๑.๓ แนวทางปฏิบัติงาน 

๑) ทําความรูจักกับบุคคลท่ีเก่ียวของ เชน ผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผูปกครอง การทํา 
ความรูจักจะชวยสรางใหความปรารถนาท่ีจะชวยกันปฏิบัติงานอยางเต็ม ท่ี 

๒) สื่อสารกับบุคคลท่ีปฏิบัติงานดวยอยางชัดเจน ปจจุบัน  การสื่อสารมีหลากหลาย  อยางไรก็ตาม 
การสื่อสารระหวางบุคคลยังมีความจําเปนและสําคัญ 

๓) สรางความสํานึกเปนเจาของจะชวยใหทุกคนในทีมงานมีความปรารถนาท่ีจะปฏิบัติงานเพราะ 
ถือวาความสําเร็จของงานตนเองมีสวนรวมอยูดวย 

๔) ใชความเชื่อม่ันในตนเองใหเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน ความเชื่อม่ันนี้จะเปนการสราง 
ความเชื่อถือและการยอมรับของเพ่ือนรวมงาน การยอมรับจะเกิดข้ึนไดตอเม่ือเราไมหวั่นไหวในการแกปญหา 
หรือเม่ือเกิดความผิดพลาด 

๕) มีความเขาใจตอคนอ่ืน บรรพบุรุษไดกลาวไว “จงปฏิบัติตนตอผูอ่ืน เหมือนกับท่ีตนเองตองการ 
ใหผูอ่ืนปฏิบัติกับตน” เราไมคาดหวังวาผูอ่ืนควรหยุดทํางานของเขาแลวมาปฏิบัติงานใหเรา 

๖) ปฏิบัติตนสมํ่าเสมอและเปนตัวอยางในฐานะเปนผูนําในวงวิชาการ เราควร สรางมาตรฐานใหสูง 
ไวท้ังในดานปริมาณและคุณภาพ เปนผูนําท่ีทําได และเปนตัวอยางได 

๗) ประชาสัมพันธความสําเร็จ เม่ือทําสิ่งใดสําเร็จ ควรใหผูอ่ืนไดชื่นชมและเห็นคุณคา นอกจากนี้ 
การไดรับความสนใจและการยกยองกอใหเกิดขวัญกําลังใจ และความเชื่อม่ันแกผูรวมงานอีกดวย 
 ๑.๔ การพัฒนาตนในวิชาชีพ 

๑) มีแผนพัฒนาตนเองในวิชาชีพเปนรายป 
๒) ศึกษาดูงาน เขารวมสัมมนา ประชุมปฏิบัติการ และประชุมวิชาการในสาขางานท่ีตนเอง 

รับผิดชอบหรือเก่ียวของกับงานในวิชาชีพ 
๓) อาน/เขียนบทความทางวิชาการ สรางงานวิจัยและเสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการ 
๔) สรางเครือขายอยางกวางขวาง เพ่ือความรวมมือในการปฏิบัติงาน 
๕) มีกลุมเพ่ือนท่ีจะแลกเปลี่ยนความรู/ความคิดเห็น เชน เพ่ือนแนะนําเพ่ือนและเพ่ือนผูติชมเปนตน 
๖) ปรับเปลี่ยนตนเอง เพ่ือสนองตอบการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน เชน การปฏิรูการศึกษา เม่ือ 

ศึกษานิเทศกปรับเปลี่ยนแลว ผูรวมงาน เชน ผูบริหารสถานศึกษา ครู จะปรับเปลี่ยนไปดวยท้ังในดานความ
ตระหนัก ความรู และความสามารถ 

๗) ศึกษานิเทศกปฏิบัติงานใกลชิดกับผูบริหารสถานศึกษา และครู ภาวะผูนําของศึกษานิเทศก 
จะชวยใหผูบริหารสถานศึกษาและครูพัฒนาความรู ความสามารถในวิชาชีพ ซ่ึงจะชวยผลไปสูการพัฒนา
นักเรียนท้ังดานวิชาการ และสังคม 

๘) แมวางานวิจัยเก่ียวกับความสัมพันธระหวางการเปนผูนําทางหลักสูตรและ การสอนของ 
ศึกษานิเทศกกับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนยังซับซอนและไมชี้ชัดเจน แตจะพออนุมานไดวาความเปนผูนําของ
ศึกษานิเทศกทางหลักสูตรและการสอน สัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

๙) เสาะแสวงหาแนวคิด/หลักการใหมๆ เพ่ือพัฒนา/สรางรูปแบบของหลักสูตรและการสอนและ 
นิเทศอยูเสมอ 
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ขอบขายภาระงาน กลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

และกระบวนการเรียนรู 

 
๒.๑ แนวคิด 

           กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแกนเขต ๕  เปนกลุมงานดําเนินการเก่ียวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และ 
ประเมินผล การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหาร 
และการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพเทาเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเปนฐาน สงผลใหผูเรียนท้ังในระบบ 
นอกระบบ และตามอัธยาศัยเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการศึกษา เพ่ือประชาสัมพันธและ
สรางความเขาใจแกครูและบุคลากรทางการศึกษาในบทบาท หนาท่ีและภารกิจศึกษานิเทศก  

๒.๒ วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหการปฏิบัติงานของกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 

สามารถดําเนินการเปนไปตามเปาหมาย บรรลุผลตามภารกิจขององคกร  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานข้ึน โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

  ๒.๒.๑ เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของกลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

และกระบวนการเรียนรู กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและสามารถ

ดําเนินการบรรลุผลตามเปาหมาย 

  ๒.๒.๒เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินการประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

๒.๓ ขอบขายภารกิจ 

 ๒.๓.๑ กลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู 
   เปนแนวทางสําหรับกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาใชในการ

ปฏิบัติงาน เพ่ือประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ  

      ๑) หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (Basic Education Curriculum) หมายถึง  หลักสูตร

ท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนในระดับการศึกษาท่ีต่ํากวาอุดมศึกษา โดยมุงหวังใหผูเรียนมี

ความสมบูรณท้ังดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา อีกท้ังมีความรูและทักษะท่ีจําเปนสําหรับการดํารงชีวิต 

และมีคุณภาพไดมาตรฐานสากลเพ่ือการแขงขันในยุคปจจุบัน  หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประกอบดวยสวน

ท่ีเปนแกนกลางซ่ึงกําหนดโดยหนวยงานสวนกลางและสวนท่ีมีสาระสอดคลองกับสภาพชุมชนและทองถ่ินซ่ึง

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําหนดกรอบหลักสูตร รวมกับสถานศึกษาและทองถ่ิน นอกจากนี้ยังมีสวนท่ีเปน



~ ๘ ~ 
 
เนื้อหาสาระท่ีสถานศึกษาแตละแหงสามารถกําหนดเพ่ิมเติมข้ึนเองได เพ่ือใหสอดคลองเหมาะสมกับความ

สนใจ ความตองการ และความถนัดของผูเรียน 

      ๒) การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education) หมายถึง การศึกษาท่ีมุงอบรม

เลี้ยงดูเด็กกอนการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือเตรียมเด็กใหมีความพรอมทุกดานในการท่ีจะเขารับการศึกษาตอไป  

การจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาอาจจัดเปนสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนยเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาล  ศูนย

เด็กกอนเกณฑในวัดหรือมัสยิด หรือจัดเปนชั้นเด็กเล็กในโรงเรียนประถมศึกษา 

        ๓)  การศึกษาพิเศษ (Special Education) หมายถึง การจัดการศึกษาใหสําหรับบุคคลท่ี

มีความตองการพิเศษ ไดแก เด็กปญญาเลิศ เด็กท่ีมีความบกพรองดานสติปญญา เด็กท่ีมีปญหาดานการเรียนรู 

เด็กพิการซํ้าซอน เด็กท่ีมีความบกพรองทางรางกายและสุขภาพ เด็กท่ีมีความบกพรองดานสายตา เด็กท่ีมี

ความบกพรองดานการไดยิน เด็กท่ีมีปญหาดานอารมณ และสังคม หรือเด็กท่ีมีปญหาดานพฤติกรรม ซ่ึงเด็ก

กลุมพิเศษเหลานี้ ไมสามารถไดรับประโยชนอยางเต็มท่ีจากการจัดการศึกษาแบบเดียวกันกับเด็กปกติ  

              ดังนั้น การศึกษาพิเศษจึงมีความจําเปนตอการจัดการศึกษาแกเด็กกลุมพิเศษดังกลาว ซ่ึงการจัด

การศึกษาพิเศษไดรวมถึงดานกระบวนการสอน วิธีการสอน เนื้อหาวิชา (หลักสูตร) เครื่องมือและอุปกรณใน

การจัดการเรียนการสอนท่ีสนองตอบตอความสามารถ และความตองการของเด็กพิเศษเปนรายบุคคล 

๓) กรอบหลักสูตรระดับทองถิ่น (Local Curriculum Framework)  

หมายถึง กรอบทิศทาง   ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในแตละทองถ่ิน  ซ่ึงจัดทําโดยเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  หรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบในระดับทองถ่ิน  มีองคประกอบสําคัญ ไดแก เปาหมายและจุดเนนใน

การพัฒนาผูเรียนในทองถ่ิน  สาระ การเรียนรูทองถ่ิน  และการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับทองถ่ิน  

สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีนั้น ๆ จะใชขอมูลในกรอบหลักสูตรระดับทองถ่ินเปนแนวทางในการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษา  เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู  และเปนสมาชิก ท่ีดีของสังคม  มีความ

รักและหวงแหนมรดกทางสังคม  มีความรูความเขาใจเก่ียวกับปญหา  การแกปญหาการดํารงชีวิต  และการ

ประกอบอาชีพในชุมชน 
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๒.๔  กลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู 
 

Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีคุณภาพ 

ไมมีคุณภาพ 

ปรับปรุง/พัฒนา/วิจัย 

วิเคราะห สังเคราะห ขอมูลจากเอกสารและแหลงขอมูลตาง ๆ 

จัดทําหลักสูตร เผยแพร และพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถ่ินทองถ่ิน 

สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาใหสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

 

สงเสริมและประสานความรวมมือระหวางเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

โรงเรียน ชุมชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในการใชหลักสูตร 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ 

ตรวจสอบและประเมิน

คณภาพหลักสตร 

นิเทศ กํากับ ติดตาม ใหความชวยเหลือ แนะนําสถานศึกษาในการใชหลักสูตร 

สรุปรายงานผล และเผยแพรประชา
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 ๒.๕  ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติงาน 
       ปฏิบัติหนาท่ี กลุมหลักสูตรการศึกษาและกระบวนการเรียนรู  มีหนาท่ีและรับผิดชอบงาน
พัฒนาประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้      

         ๑) วิเคราะห สังเคราะหขอมูลจากเอกสารและแหลงขอมูลตาง ๆ อาทิ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลางท้ัง ๘ กลุมสาระการเรียนรู  

         ๒) ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนรู แนวทางการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน แนวทางการวัดผลและประเมินผล แนวทางการวัดผลและประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงคผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในพ้ืนท่ี รวมท้ังศึกษาสภาพปญหา บริบททางสังคม และความ
ตองการของทองถ่ิน ชุมชน แนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

         ๓) ดําเนินการจัดทํากรอบหลักสูตรระดับทองถ่ินดวยกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม และ
เผยแพรใหสถานศึกษาในสังกัดนําไปใชในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

         ๔) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาผูบริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหมี
ความรู ความเขาใจในการพัฒนาและใชหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

         ๕) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตร
แกนกลางกรอบหลักสูตรระดับทองถ่ิน และความตองการ จุดเนนของสถานศึกษาดวยกระบวนการทํางานแบบ
มีสวนรวม 

         ๖) สงเสริมและประสานความรวมมือระหวางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสถานศึกษา และ
ชุมชนอยางสมํ่าเสมอเพ่ือรวมมือชวยเหลือกันในการพัฒนาและใชหลักสูตรสถานศึกษา 

         ๗) ประสาน สงเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบทายคําสั่ง หนา ๑๖,๑๗) 

        ๘) ประสานงานศูนยเครือขายโรงเรียนท่ีรับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายคําสั่ง 
หนา ๑๗)  

         ๙) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายคําสั่ง หนา ๑๘) 
         ๑๐) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
          กรณีท่ี  นางสาวธัญชมน  บุญประกอบ  ตําแหนง  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  ไมอยูหรืออยู

แตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหมีผูปฏิบัติหนาท่ีแทนตามลําดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายคําสั่ง หนา 
๑๖) 

         กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
๑)  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๒) แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๓) แนวทางการจัดการเรยีนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

  ๔)  แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 



~ ๑๑ ~ 
 

        ๕) แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

    ๖) แนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  ตามหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

    ๗) แนวทางการตรวจสอบองคประกอบหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

                ๘) แนวทางในการจัดทํากรอบหลักสูตรระดับทองถ่ินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา   

ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

     ๙) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ 

     ๑๐) คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ 

หลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

     ๑๑ ) พระราชบัญญัติการศึกษาเพ่ือคนพิการ พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
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สวนท่ี 3 
รูปแบบการนิเทศ 

รูปแบบการนิเทศการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 กําหนดรูปแบบการนิเทศการศึกษาไว 4 
รูปแบบดังนี้ 

1. การนิเทศตามโครงการ (Project Based)     เปนการนิเทศ ตามโครงการท่ีไดรับอนุมัติ 
ในปงบประมาณ  โดยผูรับผิดชอบโครงการ แตละกลุม จัดทําปฏิทิน และเครื่องมือในการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลไวในโครงการแลว  ดังนั้น การนิเทศตามโครงการจึงเปนไปตามปฏิทินท่ีกําหนด และมีการรายงาน
เม่ือสิ้นสุดโครงการ ท้ังนี้ ในการจัดทําโครงการใชฐานขอมูลจากศูนยเครือขาย และดําเนินการนิเทศโดยองค
คณะบุคคลซ่ึงมาจากการมีสวนรวมของบุคคลในศูนยเครือขาย 

2. การนเิทศแบบมีสวนรวม   (Participation Based  )   เปนการนิเทศโดยคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลและนิเทศการศึกษา ( ก.ต.ป.น.) ซ่ึงกําหนดไวภาคเรียนละ  1 ครั้ง   การนิเทศ
ลักษณะนี้ จะเปนการกํากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  โดยประกอบไปดวยผูมีสวนเก่ียวของ
หลายฝายเขามามีบทบาทและมีสวนรวมทุกข้ันตอน ตั้งแตการพัฒนาเครื่องมือนิเทศ การดําเนินการนิเทศ 
จนกระท่ังการสรุปรายงานการนิเทศ เปนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาประจําป เนนคณะกรรมการ
ซ่ึงไดมาโดยยึดศูนยเครือขาย กลาวคือ คณะกรรมการศูนยเครือขายเสนอชื่อมายังสํานักงานเขตพ้ืนท่ี และ
สํานักงานเขตแตงตั้งโดยสลับพ้ืนท่ีการนิเทศ ติดตามชวยเหลือและประเมินผล 

3. การนิเทศตามความตองการ (Need Based) เปนการนิเทศ ตามความตองการของ 
โรงเรียน โดยทางโรงเรียนทําหนังสือขอวิทยากรในการอบรมในเรื่องตาง ๆ ท่ีโรงเรียน หรือศูนยเครือขาย
ตองการการพัฒนา โดยศึกษานิเทศกท่ีรับผิดชอบในแตละกลุมงานหรือกลุมสาระการเรียนรู   เปนผูใหการ
นิเทศ หรือประสานผูท่ีมีความรูในเรื่องนั้นไปใหการชวยเหลือโรงเรียน ซ่ึงสวนใหญเปนการนิเทศโดยการ
ประชุมปฏิบัติการ และการอบรมสัมมนา  และการนิเทศแบบ Coaching  โดยศึกษานิเทศกประจําศูนย
เครือขายเปนผูประสานเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับโรงเรียนในศูนยท่ีตนเองรับผิดชอบ 

4. การนิเทศศูนยเครือขายท่ีรับผิดชอบ (Area Based)  เปนการนิเทศท่ีนับวามีความสําคัญ 
และสอดคลองกับการพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบ ( Whole   School  Approach )  ซ่ึงเปนการนิเทศท่ีผูนิเทศ
และผูรีบการนิเทศมีความใกลชิด คุนเคยกันมากกวาการนิเทศแบบอ่ืน  ผูนิเทศมีขอมูลเชิงลึกและมีความ
ตอเนื่อง  รอบดาน  ท้ังระบบสามารถดูแล ประสาน อํานวยความสะดวกใหการบริหารงานของโรงเรียนท้ัง 4 
งาน ไดแก งานวิชาการ งานบริหารบุคคล งานบริหารท่ัวไป และงานบริหารงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  โดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 5  กําหนดแนวทางการนิเทศไว ดังนี้  

๔.๑ ศึกษานิเทศก ท่ีรับผิดชอบศูนยเครือขาย  ออกนิเทศ ติดตามชวยเหลือโรงเรียนท่ี 
รับผิดชอบสัปดาหละ 3  วัน  

๔.๒ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและศึกษานิเทศกท่ีรับผิดชอบประจําศูนย 
เครือขายออกนิเทศ ติดตามตามชวยเหลือโรงเรียนตามนโยบายหรือปฏิทินการนิเทศ ติดตาม  ตามคําสั่งของ
ผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เชน ติดตามการเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียน การประเมิน



~ ๑๓ ~ 
 
ประสิทธิภาพประสิทธิผลการบริหารของผูบริหารโรงเรียน  การติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การติดตามการใชงบประมาณ  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง  
เปนตน 

๔.๓ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี และศึกษานิเทศกท่ีรับผิดชอบ มีหนาท่ี 
ประสานงานรวมกิจกรรม และชวยเหลือโรงเรียนภายในศูนยเครือขายท่ีรับผิดชอบ โดยจัดหาสื่อ  เอกสาร
ความรู  คูมือ หรือตัวอยางใหโรงเรียนในความรับผิดชอบ 

๔.๔ ศูนยเครือขายโรงเรียน โดยประธานศูนย หรือศึกษานิเทศก รองผูอํานวยการ 
โรงเรียน  และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับศูนยเครือขาย  นิเทศ ชวยเหลือกันเอง ตาม
แผนงานโครงการท่ีไดกําหนดไว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๑๔ ~ 
 
 

 

  
 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 กําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระยะ 4 ป (พ.ศ. 256๓-256๖) โดยกําหนดวิสัยทัศน
วา“ภายในปการศึกษา 256๖ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 เปนองคกรคุณภาพ
ชั้นนําระดับภูมิภาคดานการบริหารจัดการท่ีมุงสูมาตรฐานบริการเหนือความคาดหมาย ภายใตศาสตร
พระราชา”เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนดังกลาวสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต ๕ จึงกําหนด

จุดเนนคุณภาพผูเรียน เพ่ือเปนแนวทางสําหรับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในการพัฒนาผูเรียนให

เปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีเปาหมายท่ีชัดเจนตามจุดเนนท่ีกําหนด ซ่ึงมีรายละเอียดนี้ 

๑. จุดเนนคุณภาพผูเรียน 
๑) ระดับปฐมวัย   
จุดเนนชวงวัยปฐมวัย คือดานการมีวินัย ของเด็ก โดยเนนการจัดกิจกรรมในชีวิตประจําวัน 

 ใหครูผูสอนเอาใจใสการสรางวัยนัยของเด็กจาการจัดกิจกรรมประจําวัน เพ่ือฝกให เปนนิสัย 
๒) ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑-๓   
จุดเนนชวงวัยตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑-๓  คือการอานออกเขียนได โดยครูและ 

ผูบริหารโรงเรียนและครูประจําชั้นหรือผูสอนเนนการตรวจแบบฝกหัดของนักเรียน ซ่ึงสมุดแบบฝกหัดสามารถ
ทําใหทราบพัฒนาการในการเรียนของผูเรียน รวมท้ังทราบขอบกพรองของนักเรียนรายบุคคลเพ่ือนําไป
ปรับปรุงและพัฒนาไดตรงตามสภาพปญหาท่ีแทจริง การนิเทศกํากับติดตามตองเขาถึงหองเรียนและผูเรียน 
“ใครๆก็ไปหองเรียน” 

๓) ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔-๖  
จุดเนนชวงวัยระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔-๖ คือดานการใฝเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน สงเสริม สนับสนุน แหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งแหลงเรียนรูผาน
ระบบ ICT  ผูเรียนสามารถสืบคนขอมูลและความรูทางอินเทอรเน็ตได และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 

๔) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๓  
จุดเนนชวงวัยระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๓ คือดานการทักษะอาชีพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตองไดรับการฝกทักษะพ้ืนฐานดานอาชีพ อยางนอย ๑ อาชีพ โดยโรงเรียน
สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูและฝกษะทักษะอาชีพ จากผูรูในชุมชนหรือหนวยงานภายนอก  
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี ๔ 



~ ๑๕ ~ 
 
๒. กระบวนการสูความสําเร็จ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๕ มีกระบวนการพัฒนาใหบรรลุตามจุดเนน
ดังนี้ 

๑) ศึกษาขอมูลอยางชาญฉลาด 
หมายถึง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ครูผูสอน ควรศึกษา วิเคราะหขอมูล ทุกมิติ เพ่ือ 

ใชในการวางแผน และนําไปเปนขอมูลในการกําหนดเปาหมายในการพัฒนา เชน ขอมูลดานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และผลการทดสอบในระดับตางๆ ของนักเรียนท้ังภาพรวมของโรงเรียนและขอมูลรายบุคคล ขอมูลการ
อานออกเขียนได เปนตน 

๒) ประกาศเปาหมาย 
นําขอมูลท่ีไดศึกษาวิเคราะหแลวมาใชประกอบการกําหนดเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนรายคนและ 

เปาหมายระดับโรงเรียน เพ่ือใหการกําหนดเปาหมายมีความเปนไปไดสอดคลองกับบริบทของโรงเรียนและ
ศักยภาพของผูเรียน 

๓) ใชนวัตกรรม 
ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนศึกษา คนควา หาวิธีการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดโดย 

ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารและวิธีการจัดการเรียนการสอน ท่ีแตกตางจากการปฏิบัติเดิมๆ “เปลี่ยนวิธีคิดและ
วิถีปฏิบัติ” 

๔) นําประสบการณเลาสูกันฟง 
การดําเนินการพัฒนาผูเรียนตามจัดเนนดังกลาว ความมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือสะทอนการปฏิบัติ 

(PLC) อยูเสมอ และนําไปปรับปรุง แกไขและพัฒนาจนบรรลุเปาหมาย และจัดกิจกรรมเปดบานเพ่ือ
ประชาสัมพันธผลงาน 

๕) นิเทศถึงใจ 
การพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามจุดเนน ผูบริหารโงเรียน ศึกษานิเทศก ครูผูสอน ควรกํากับ ติดตาม 

 นิเทศใหความชวยเหลือ ชี้แนะ แนะอยางตอเนื่อง ถึงหองเรียน ถึงครู และผูบริหารโรงเรียน แบบเขาใจ เขาถึง 
พัฒนา โดยใชรูปแบบการนิเทศ ๔ รูปแบบ 
๓. ผลลัพธ  
 หองเรียนคุณภาพ เปนผลลัพธท่ีเกิดจากการพัฒนาตามจุดเนนคุณภาพผูเรียน ซ่ึงสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๕ กําหนดแนวทางการดําเนินการดังนี้ 

 
๓.๑ หองเรียนคุณภาพ  หมายถึง ลักษะทางกายภาพของหองเรียน ครูและผูเรียน การจัดการเรียน 

การสอนและบรรยากาศ การเรียนรูท่ีมีคุณภาพตามเกณฑท่ีกําหนดในระดับดีข้ึนไป 

๓.๒ ครูคุณภาพ  ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และใชเทคโนโลยีใน

การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการจัดการศึกษาทุกมิติสงตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเปนครมืูออาชีพ 

๓.๓ โรงเรียนคุณภาพ  โรงเรียนมีการบริหารจัดการภายใตศาสตรพระราชาโดยมีครูคุณภาพและ

หองเรียนคุณภาพตามเกณฑท่ีกําหนด 

 
 



~ ๑๖ ~ 
 

สวนท่ี ๕ 

แผนและปฏิทินการนิเทศการศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยนางสาวธัญชมณ  บุญประกอบ ไดรับผิดชอบโครงการจํานวน ๒ โครงการ จําแนก
ตามกลยุทธของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  ดังนี้  

 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วงเงินประมาณ ผูรับผิดชอบ 

  สพฐ. สพป.ขก.5 อบจ.
ขอนแกน 

 

กลยุทธท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
๑ โครงการการสงเสริมการจัดการสอน 

และการเรียนรูภาษาอังกฤษ Active 
Learning 

- ๒๐,๐๐๐ - นางสาวธัญชมณ บุญ
ประกอบ 

๒ โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ประถมศึกษา  

- - - นางสาวธัญชมณ บญุ
ประกอบ 

 รวมงบประมาณ - ๒๐,๐๐๐ -  
 รวมงบประมาณท้ังส้ิน  ๒๐,๐๐๐   

 
 
 

   การเช่ือมโยงแผนในระดับตางๆ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วงเงิน
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1 โครงการการสงเสริมการจัดการสอน 
และการเรียนรูภาษาอังกฤษ Active 
Learning 

๒๐,๐๐๐ 3 12  -  1 3  

๒ โครงการพัฒนาหลักสตูรฐานสมรรถนะ
ประถมศึกษา  

- 3 12  -  1 3  

 
 

การเชื่อมโยงแผนระดับตางๆ กับโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 



~ ๑๗ ~ 
 
 
  
  ระยะเวลาดําเนินการ 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

๑ โครงการการสงเสริมการจัดการสอน 
และการเรียนรูภาษาอังกฤษ Active 
Learning 

- - - ๒๐,000 

๒ โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ประถมศึกษา  

- - -  

โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จําแนกรายไตรมาส 
้ ่    



~ ๑๘ ~ 
 

 



~ ๑๙ ~ 
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คําส่ังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต  ๕ 
ท่ี ๓๘๐ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  การมอบหมายใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาท่ีในกลุมนิเทศติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษา 

               ------------------------------ 

                    ดวยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๕  ไดมีการปรับเปลี่ยนบุคลากร
และการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือใหการบริหาร
ราชการในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๕ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนไป
ดวยเรียบรอยสอดคลองกับภารกิจท่ีกําหนดไวตามกฎหมาย  

 อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ   

พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓  จึงแกไขคําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแกน เขต ๕ ท่ี ๕๙๑/๒๕๖๓  ลงวันท่ี ๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่องการมอบหมายใหขาราชการ ปฏิบัติ
หนาท่ีในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๕ กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา  รายละเอียดดังนี ้ 

ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                นางผองพันธ  แพงบุดดี  ตําแหนง  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
        ปฏิบัติหนาท่ี  ผูอํานวยการกลุมนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีหนาท่ีและ
รับผิดชอบ  ดังนี้ 
                   ๑) ปฏิบัติงานชวยเหลือผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต 
๕             และรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๕  ในการควบคุม 
กํากับ เรงรัด  ประสานงาน  ติดตาม  ตรวจสอบประเมินและรายงานการดําเนินงาน 
          ๒) งานวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานตามขอบขายและภารกิจของกลุมนิเทศ
ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา  โดยยึดหลักการดําเนินงานท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ขององคกรเปนสําคัญ 
          ๓) งานใหคําปรึกษาแนะนําแกทีมงาน ดวยวิธีการท่ีหลากหลายเพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
          ๔) งานตรวจพิจารณากลั่นกรองบันทึกเสนอของกลุมงานตางๆใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย 
หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของกอนนําเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ 



~ ๒๑ ~ 
 
           ๕) งานสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุมนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา              
เสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ 
           ๖) งานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสถานศึกษาทุกศูนยเครือขาย 
           ๗) งานควบคุมกํากับดูแลติดตอประสานงานศูนยเครือขายทุกศูนยเครือขายเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
          ๘) งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
          ๙) ประสาน สงเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบทายคําสั่ง หนา ๑๖) 

         ๑๐) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายคําสั่ง หนา ๑๙,๒๐,๒๑) 
         ๑๑) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
         กรณีท่ี นางผองพันธ  แพงบุดดี  ตําแหนง  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  ไมอยูหรืออยูแต 

ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ให นางรุจาภา  ประถมวงษ  ปฏิบัติหนาท่ีแทน 
 

กลุมงาน พัฒนาหลักสูตรการศึกษาและกระบวนการเรียนรู 

         ๑. นางรุจาภา  ประถมวงษ  ตําแหนง  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
       ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและกระบวนการเรียนรู  มีหนาท่ีและ
รับผิดชอบงานประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ดังนี้ 

           1)  ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน รวมท้ังวิเคราะหแนวโนมและทิศทางในการจัดการศึกษาและผูมีความสามารถพิเศษ เพ่ือเปนกรอบ
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ทุกระดับ 

2) วิเคราะห สังเคราะหขอมูลจากเอกสารและแหลงขอมูลตาง ๆ อาทิ หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย                    คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ทิศทางการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย รวมท้ังศึกษา
ศึกษาสภาพปญหา บริบททางสังคม และความตองการของทองถ่ิน ชุมชน แนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 ๓) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาผูบริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหมี
ความรู   
ความเขาใจในการพัฒนาและใชหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

 ๔) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ใหสอดคลองกับหลัก
สูตการศึกษาปฐมวัย ดวยกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม และนําไปใชจัดประสบการณและกิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนทุกดานอยางสมดุล 

    ๕) สงเสริมและประสานความรวมมือระหวางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสถานศึกษาและ
ชุมชน                 อยางสมํ่าเสมอเพ่ือรวมมือชวยเหลือกันในการพัฒนา  และใชหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

      ๖) ประสานความรวมมือกับหนวยงานอ่ืน ท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย เชน องคกรปกครอง  
สวนทองถ่ินกรมการศาสนา สํานักงานตํารวจแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข เปนตน 

      ๗) นิเทศ กํากับ ติดตาม ใหคําแนะนํา ชวยเหลือผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนเพ่ือใหเกิด
การปรบัปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยใหมีคุณภาพ 

      ๘) ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตร 
๙) สรุปรายงาน และเผยแพรผลการใช/การพัฒนาหลักสูตร 

                  ๑๐) ประสาน สงเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู (รายละเอียด 
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ตามเอกสารแนบทายคําสัง่ หนา ๑๖) 

       ๑๑) ประสานงานศูนยเครือขายโรงเรียนท่ีรับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย
คําสั่ง หนา ๑๗)  

       ๑๒) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายคําสั่ง หนา ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑) 
          1๓) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย   
         กรณีท่ี  นางรุจาภา  ประถมวงษ  ตําแหนง  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  ไมอยูหรืออยูแต

ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ใหมีผูปฏิบัติหนาท่ีแทนตามลําดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายคําสั่ง หนา 
๑๖) 

         ๒.  นางสาวธัญชมณ  บุญประกอบ  ตําแหนง  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
          ปฏิบัติหนาท่ี กลุมหลักสูตรการศึกษาและกระบวนการเรียนรู  มีหนาท่ีและรับผิดชอบงาน
พัฒนาประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้      

         ๑) วิเคราะห สังเคราะหขอมูลจากเอกสารและแหลงขอมูลตาง ๆ อาทิ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลางท้ัง ๘ กลุมสาระการเรียนรู  

         ๒) ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนรู แนวทางการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน แนวทางการวัดผลและประเมินผล แนวทางการวัดผลและประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงคผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในพ้ืนท่ี รวมท้ังศึกษาสภาพปญหา บริบททางสังคม และความ
ตองการของทองถ่ิน ชุมชน แนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

         ๓) ดําเนินการจัดทํากรอบหลักสูตรระดับทองถ่ินดวยกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม และ
เผยแพรใหสถานศึกษาในสังกัดนําไปใชในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

         ๔) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาผูบริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหมี
ความรู ความเขาใจในการพัฒนาและใชหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

         ๕) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตร
แกนกลางกรอบหลักสูตรระดับทองถ่ิน และความตองการ จุดเนนของสถานศึกษาดวยกระบวนการทํางานแบบ
มีสวนรวม 

         ๖) สงเสริมและประสานความรวมมือระหวางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสถานศึกษา และ
ชุมชนอยางสมํ่าเสมอเพ่ือรวมมือชวยเหลือกันในการพัฒนาและใชหลักสูตรสถานศึกษา 

         ๗) ประสาน สงเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบทายคําสั่ง หนา ๑๖,๑๗) 

        ๘) ประสานงานศูนยเครือขายโรงเรียนท่ีรับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายคําสั่ง 
หนา ๑๗)  

         ๙) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายคําสั่ง หนา ๑๘) 
         ๑๐) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
          กรณีท่ี  นางสาวธัญชมน  บุญประกอบ  ตําแหนง  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  ไมอยูหรืออยู

แตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหมีผูปฏิบัติหนาท่ีแทนตามลําดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายคําสั่ง หนา 
๑๖) 
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       ๓. นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพย  ตําแหนง  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ    
            ปฏิบัติหนาท่ี กลุมหลักสูตรการศึกษาและกระบวนการเรียนรู มีหนาท่ีและรับผิดชอบงาน  ศึกษา 
วิเคราะห วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรูของผูเรียน  ดังนี้ 
          ๑) ศึกษา วิเคราะห เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ทิศทาง แนวปฏิบัติ นโยบาย แผนงาน 
ยุทธศาสตร 
          ๒) สงเสริม สนับสนุน ผูบริหารสถานศึกษาและครูในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การ
สอนและกระบวนการเรียนรูของผูเรียน 

         ๓)  นิเทศ กํากับ ติดตาม ใหความชวยเหลือแนะนําผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนเพ่ือให
เกิด 

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร การสอน และกระบวนการเรียนรูของผูเรียนใหมีคุณภาพ 
                   ๔)  ติดตาม ประเมินผล วิจัยการใชหลักสูตร การสอนและกระบวนเรียนรูของผูเรียน 

         ๖) สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรความรูและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรูของผูเรียน 
             ๗)  สรุปรายงานผลการดําเนินงานและเผยแพรประชาสัมพันธ 

          ๘) ประสาน สงเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู  (รายละเอียดตาม 
เอกสารแนบทายคําสั่ง หนา ๑๖) 
                    ๙) ประสานงานศูนยเครือขายโรงเรียนท่ีรับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายคําสั่ง 
หนา ๑๗)  
                    ๑๐) โครงการพิเศษ  (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายคําสั่ง หนา ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑) 
                    ๑๑) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย     
  

          กรณีท่ี  นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพย  ตําแหนง  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  ไมอยูหรือ
อยูแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหมีผูปฏิบัติหนาท่ีแทนตามลําดับ  (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายคําสั่ง 
หนา ๑๖)   

กลุมงานสงเสริม พัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

      ๑. นางวนิดา  รัตนรุงโรจน  ตําแหนง  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ    
            ปฏิบตัิหนาท่ีหัวหนากลุมงานสงเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  มีหนาท่ี
และรับผิดชอบ งานสงเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  ดังนี้ 

    ๑) ศึกษาขอมูลความตองการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู 
๒) สงเสริมสนบัสนุนใหสถานศึกษา ผลิต พัฒนา และใช สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

สําหรับการจัดการเรียนรู 
๓) สงเสริมและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาใหมีความรู ความสามารถในการพัฒนา การใช

สื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

๔) จัดระบบบริการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือสนับสนุนชวยเหลือตาม
ความ 

ตองการของสถานศึกษา 
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๕)  ติดตาม ประเมินผล วิจัยการใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือพัฒนาการสอน
และ 

กระบวนการเรียนรูของผูเรียน 
๖) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการ

จัดการ 
เรียนรูของสถานศึกษา 

๗) ประเมินการใช ระบบบริการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู 
๘) สรุปรายงาน เผยแพรประชาสัมพันธการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๙) สรุปรายงานผลการดําเนินงานและเผยแพรประชาสัมพันธ 
๑๐) ประสาน สงเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู  (รายละเอียดตาม 

เอกสารแนบทายคําสั่ง หนา ๑๖) 
๑๑) ประสานงานศูนยเครือขายโรงเรียนท่ีรับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย

คําสั่ง 
หนา ๑๗) 

๑๒) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายคําสั่ง หนา ๑๘,๑๙,๒๐) 
๑๓) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
กรณีท่ี  นางวนิดา  รัตนรุงโรจน  ตําแหนง  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  ไมอยูหรืออยูแต 

ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหมีผูปฏิบัติหนาท่ีแทนตามลําดับ  (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายคําสั่ง หนา 
๑๖)  

              ๒. นางธิติมน  คํามี  ตําแหนง  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
                    ปฏิบัติหนาท่ีงานสงเสริม  พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  มีหนาท่ีและ
รับผิดชอบงานศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยการพัฒนาสื่อ ดังนี้ 

๑) ศึกษาสภาพ การใช สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู 
๒) วิเคราะห ตรวจสอบผลการใช สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการ 

เรียนรูของครูผูสอนในโรงเรียนตามเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัด 
๓) พัฒนาตอยอดเปนสื่อตนแบบ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษารวมท้ังการใหมี 

ประสิทธิภาพตามเกณฑประเมินผลการใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาการศึกษาท่ีไดรับการปรับปรุงและ
พัฒนารูปแบบใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัด 

   ๔) นิเทศติดตามผลการใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีไดรับการปรับปรุงและ
พัฒนารูปแบบใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัด ประเมินผลการใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ท่ีไดรับการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัด 
  

   ๕) ติดตาม ประเมินผล วิจัยการใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือพัฒนาการสอน                  
และกระบวนการเรียนรูของผูเรียน 

๖) จัดใหมีกระบวนการจัดการความรู เพ่ือการเผยแพร นําเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู  
การพัฒนา สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา        

๗) ประเมินระบบการพัฒนาสงเสริมการใช สื่อ นวัตกรรม เพ่ือการเรียนรูปรับปรุงแกไขและ 
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พัฒนารูปแบบการใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรูของครูผูสอนในโรงเรียน
ตามเกณฑมาตรฐานตัวชี้วัด 

๘) สรุปรายงานผลการดําเนินงานและเผยแพรประชาสัมพันธ 
   ๙) ประสาน สงเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู (รายละเอียดตาม
เอกสาร 

แนบทายคําสั่ง หนา ๑๖) 
            ๑๐) ประสานงานศูนยเครือขายโรงเรียนท่ีรับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย
คําสั่ง หนา ๑๗)  
            ๑๑) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายคําสั่ง หนา ๑๘,๑๙,๒๐) 
            ๑๒) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย   
        กรณีท่ี  นางธิติมน  คํามี  ตําแหนง  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  ไมอยูหรืออยูแตไม
สามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหมีผูปฏิบัติหนาท่ีแทนตามลําดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายคําสั่ง หนา ๑๖) 

      ๓. นางสาวอัญชลี แกนจันทร  ตําแหนง  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
             ปฏิบัติหนาท่ีงานสงเสริม  พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  มีหนาท่ีและ
รับผิดชอบงานศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยการพัฒนาสื่อ  ดังนี้ 

๑) ศึกษาสภาพ การใช สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู 
๒) วิเคราะห ตรวจสอบผลการใช สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการ 

เรียนรูของครูผูสอนในโรงเรียนตามเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัด 
๓) พัฒนาตอยอดเปนสื่อตนแบบ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษารวมท้ังการใหม 

ประสิทธิภาพตามเกณฑประเมินผลการใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาการศึกษาท่ีไดรับการปรับปรุงและ
พัฒนารูปแบบใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัด 

๔) นิเทศติดตามผลการใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีไดรับการปรับปรุงและ 
พัฒนารูปแบบใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัด ประเมินผลการใชสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีไดรับการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด 

๕) ติดตาม ประเมินผล วิจัยการใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือพัฒนาการสอน                             
และกระบวนการเรียนรูของผูเรียน 

๖) จัดใหมีกระบวนการจัดการความรู เพ่ือการเผยแพร นําเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู  
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

๗) ประเมินระบบการพัฒนาสงเสริมการใช สื่อ นวัตกรรม เพ่ือการเรียนรูปรับปรุงแกไขและ 

พัฒนารูปแบบการใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรูของครูผูสอนในโรงเรียน
ตามเกณฑมาตรฐานตัวชี้วัด 

๘) สรุปรายงานผลการดําเนินงานและเผยแพรประชาสัมพันธ 
   ๙) ประสาน สงเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู(รายละเอียดตาม 

เอกสารแนบทายคําสั่ง หนา ๑๖) 
             ๑๐) ประสานงานศูนยเครือขายโรงเรียนท่ีรับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย
คําสั่ง หนา ๑๗)  
            ๑๑) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายคําสั่ง หนา ๑๘,๑๙,๒๐) 



~ ๒๖ ~ 
 
            ๑๒) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย   
        กรณีท่ี  นางสาวอัญชลี แกนจันทร  ตําแหนง  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  ไมอยูหรืออยู
แตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหมีผูปฏิบัติหนาท่ีแทนตามลําดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายคําสั่ง หนา 
๑๖) 

กลุมงานการวัดและประเมินผลการศึกษา  

      ๑. นายพิพัฒนพงษ  สมใจ  ตําแหนง  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ   
ปฏิบัติหนาท่ี  หัวหนางานวัดและประเมินผลการศึกษา  มีหนาท่ีและรับผิดชอบ วิจัย พัฒนา  

สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษาระดับชาติ  ดังนี้ 
๑) ศึกษาหลักเกณฑ และแนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินคุณภาพผูเรียนระดับชาติ 
๒) ประสานความรวมมือระหวางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา และหนวยงานท่ี 

เก่ียวของกับการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับชาติ เชน สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.)  
สํานักทดสอบทางการศึกษา O-NET,NT,RT 
                  ๓) เสริมสรางความรูความเขาใจใหกับผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา
เก่ียวกับการวัดผลและประเมินคุณภาพผูเรียนระดับชาติ 

       ๔) ดําเนินการประเมินคุณภาพของผูเรียนตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการสถาบันทดสอบ              
ทางการศึกษาแหงชาติ หรือสํานักทดสอบทางการศึกษากําหนด 
         ๕) รายงานผลการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับชาติตอหนวยงานตนสังกัดหนวยงานท่ี
เก่ียวของ                 และเผยแพรตอสถานศึกษาเพ่ือใหสถานศึกษานําไปใชเปนขอมูลในการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน 
  ๖) นําผลการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติมาใชเปนขอมูลในการวางแผนยกระดับ
คุณภาพ               การจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

       ๗) ประสาน สงเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู  (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบทายคําสั่ง หนา ๑๖) 

      ๘ ) ประสานงานศูนยเครือขายโรงเรยีนท่ีรับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายคําสั่ง 
หนา ๑๗)  

      ๙) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายคําสั่ง หนา ๑๘,๑๙,๒๐) 
    ๑๐) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย   

              กรณีท่ี  นายพิพัฒนพงษ  สมใจ  ตําแหนง  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  ไมอยูหรืออยูแต
ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหมีผูปฏิบัติหนาท่ีแทนตามลําดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายคําสั่ง หนา 
๑๖) 

 ๒. นางสมปอง  จักรโนวัน  ตําแหนง  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  
      ปฏิบัติหนาท่ี  กลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา  มีหนาท่ีและรับผิดชอบงานวิจัย พัฒนา 
สงเสริม ติดตามตรวจสอบและประเมินผลเก่ียวกับการวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา ดังนี้   

  ๑) ศึกษาหลักเกณฑ และแนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูของ สถานศึกษา
รวมท้ังแนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

๒) ประสานความรวมมือระหวางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา และหนวยงานท่ี 



~ ๒๗ ~ 
 
เก่ียวของกับการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับชาติ เชน สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) สํานัก
ทดสอบทางการศึกษา ในการจัดการทดสอบระดับชาติ ไดแก  NT, O-NET, RT 

 ๓) เสริมสรางความรูความเขาใจทักษะใหกับผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรใน
สถานศึกษา 

เก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตร และการเทียบโอนผลการเรียน 
๔) สงเสริม สนับสนุนใหผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความรูความ

เขาใจ              
ในแนวปฏิบัติ วิธีการวัดผลและประเมินผล ตลอดจนความเขาใจในเทคนิค วิธีการวัดผลและประเมินรูปแบบ
ตางๆ             โดยเนนการประเมินตามสภาพจริง 

๕) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาสรางเครื่องมือท่ีเปนมาตรฐาน ในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรูและจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอยางเปนระบบ 

๖) สงเสริม สนับสนุนบริการ ในการดําเนินงานดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูตาม 
หลักสูตรของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๗) นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ สรางความรู ความเขาใจ ทักษะ แกบุคลากรท้ังระดับ
สถานศึกษา 

และระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เก่ียวกับการวัดประเมินผลการศึกษา การจัดทําเอกสารหลักฐาน ระดับชั้นเรียน
และสถานศึกษา สงเสริม สนับสนุนการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับชั้นเรียนและสถานศึกษาตามหลักสูตร
ระดับสถานศึกษาและนําผลการประเมินคุณภาพไปใชในการพัฒนา 

๘) นิเทศ ติดตาม และใหคําปรึกษาใหแกผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา
ดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู และการจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา 

๙) สรุปรายงานผลการดําเนินงานดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูระดับชั้นเรียนและ
สถานศึกษาเพ่ือนําผลมาใชในการวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา และเผยแพรผลการประเมินคุณภาพ 

๑๐) ประสาน สงเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู (รายละเอียดตาม 
เอกสารแนบทายคําสั่ง หนา ๑๗) 

 
๑๑) ประสานงานศูนยเครือขายโรงเรียนท่ีรับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายคําสั่ง  

หนา ๑๘)  
๑๒) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายคําสั่ง หนา ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑) 
๑๓) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย   

             กรณีท่ี  นางสมปอง  จักรโนวัน  ตําแหนง  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ ไมอยูหรืออยู แต
ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดใหมีผูปฏิบัติหนาท่ีแทนตามลําดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายคําสั่ง หนา 
๑๖) 

  ๓. นายคีระคิน  คําหนองไผ  ตําแหนง  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  
      ปฏิบัติหนาท่ี กลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา มีหนาท่ีและรับผิดชอบงานวิจัย พัฒนา 
สงเสริม ติดตามตรวจสอบและประเมินผลเก่ียวกับการวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา ดังนี้  

๑) ศึกษาหลักเกณฑ และแนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูของ สถานศึกษา                     
รวมท้ังแนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  

๒) ประสานความรวมมือระหวางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา และหนวยงานท่ี 



~ ๒๘ ~ 
 
เก่ียวของกับการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับชาติ เชน สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) สํานัก
ทดสอบทางการศึกษา ในการจัดการทดสอบระดับชาติ ไดแก  RT, NT,O-NET 

๓) เสริมสรางความรูความเขาใจทักษะใหกับผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรใน
สถานศึกษา 

เก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตร และการเทียบโอนผลการเรียน 
๔) สงเสริม สนับสนุนใหผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความรูความ

เขาใจ                
ในแนวปฏิบัติ วิธีการวัดผลและประเมินผล ตลอดจนความเขาใจในเทคนิค วิธีการวัดผลและประเมินรูปแบบ
ตางๆ     โดยเนนการประเมินตามสภาพจริง 

 ๕) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาสรางเครื่องมือท่ีเปนมาตรฐาน ในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรูและจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอยางเปนระบบ 

๖) สงเสริม สนับสนุนบริการ ในการดําเนินงานดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูตาม 
หลักสูตรของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๗) นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ สรางความรู ความเขาใจ ทักษะ แกบุคลากรท้ังระดับ
สถานศึกษา 

และเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เก่ียวกับการวัดประเมินผลการศึกษา การจัดทําเอกสารหลักฐาน ระดับชั้นเรียนและ
สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุนการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับชั้นเรียนและสถานศึกษาตามหลักสูตรระดับ
สถานศึกษาและนําผลการประเมินคุณภาพไปใชในการพัฒนา 

๘) นิเทศ ติดตาม และใหคําปรึกษาใหแกผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา 
ดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู และการจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา 

๙) สรุปรายงานผลการดําเนินงานดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูระดับชั้นเรียนและ 
สถานศึกษา เพ่ือนําผลมาใชในการวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา และเผยแพรผลการประเมินคุณภาพ 

๑๐) ประสาน สงเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู (รายละเอียดตาม 
เอกสารแนบทายคําสั่ง หนา ๑๖) 

๑๑) ประสานงานศูนยเครือขายโรงเรียนท่ีรับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย
คําสั่ง  

หนา ๑๗)  
๑๒) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายคําสั่ง หนา ๑๘,๑๙,๒๐) 
๑๓) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย   

             กรณีท่ี  นายคีระคิน  คําหนองไผ  ตําแหนง  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ ไมอยูหรืออยู แต
ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหมีผูปฏิบัติหนาท่ีแทนตามลําดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายคําสั่ง หนา 
๑๖) 

กลุมงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  

     ๑. นายสมชาย  โพธิ์ศรี  ตําแหนง  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ   
 ปฏิบัติหนาท่ี หัวหนากลุมงานประกันคุณภาพการศึกษาและมีหนาท่ีและรับผิดชอบ งาน

พัฒนาสงเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาและงานงานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ดังนี้ 
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๑) ศึกษา วิเคราะห หลักเกณฑ ระเบียบ มาตรฐาน แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับ การประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.ความตองการของชุมชนและทองถ่ินและ
มาตรฐานหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

๒) จัดทํามาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และนําเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีให 
ความเห็นชอบ และประกาศใช 

๓) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยาง
เปน 

ระบบ 
๔) การนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
๕) ประเมินผลการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
๖) สรุปรายงานผลการดําเนินการ จัดทําเอกสารเผยแพร และนําผลการประเมินไปวางแผน 

ปรับปรุงการดําเนินงาน 
๗) วางแผนและการดําเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
๘) วิเคราะห สรุปผลรายงานและเผยแพรผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาและนําผลไปใชเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๙) ประสาน สงเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู (รายละเอียดตาม 
เอกสารแนบทายคําสั่ง หนา ๑๖)  

๑๐) ประสานงานศูนยเครือขายโรงเรียนท่ีรับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย
คําสั่ง  

หนา ๑๗)  
๑๑) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายคําสั่ง หนา ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑) 
๑๒) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

   กรณีท่ี  นายสมชาย  โพธิ์ศรี  ตําแหนง  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  ไมอยูหรืออยู แตไม
สามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหมีผูปฏิบัติหนาท่ีแทนตามลําดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายคําสั่ง หนา ๑๖) 

      ๒. นางวัฒนาพร อาคมคง  ตําแหนง  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
 ปฏิบัติหนาท่ี กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษาและมีหนาท่ีและรับผิดชอบ งานวิจัยและ

พัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาและงานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก  
ดังนี้ 
    ๑) ศึกษา วิจัย เก่ียวกับรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 
     ๒) สงเสริม สนับสนุนและ/หรือรวมกับสถานศึกษาดําเนินการวิจัย เก่ียวกับ รูปแบบ เทคนิค 
และวิธีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 
             ๓) นิเทศ ติดตาม การดําเนินการวิจัยและการนําผลการวิจัยมาใชในการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 
    ๔) ประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือคัดเลือกรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ สงเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีมีคุณภาพ 
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    ๕) สรุป รายงานผล รวบรวมและเผยแพรผลการวิจัยเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา                           
ภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
     ๖) ประสานงานกับสถานศึกษาในสังกัดเพ่ือเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจาก สมศ.  การสงขอมูล เอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือขอรับการประเมินซํ้า รวมท้ังติดตามกําหนดการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาในสังกัด ตามรอบการประเมินจาก สมศ. 
     ๗) สงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาใหนําผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ไปใชใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือขอรับการ
ประเมินซํ้า 

๘) สงเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากรเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา ใหมีความรู ความ 
เขาใจระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กับหลักเกณฑวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. ใน
ทุกระดับการศึกษา  
  ๙) นิเทศ ติดตาม กํากับ ใหสถานศึกษาดําเนินการเก่ียวกับการเตรียมความพรอมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกทุกแหงในเขตพ้ืนท่ี ใหไดมาตรฐานตามเกณฑ  
    ๑๐) ประเมินความพรอมสถานศึกษาในสังกัดเพ่ือพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
    ๑๑) แตงตั้งคณะกรรมการรวมรับฟงรายงานดวยวาจาจาก สมศ. 
    ๑๒) รวบรวมผลการประเมิน จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศการประเมินคุณภาพภายนอกให
เปนปจจุบัน สะดวกสําหรับการนําผลประเมินคุณภาพการศึกษาไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   ๑๓) จัดทําเอกสาร รายงาน สังเคราะหผลการประเมินคุณภาพภายนอก เผยแพร และนําผล
การประเมินไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   ๑๔) ประสาน สงเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู (รายละเอียดตาม 
เอกสารแนบทายคําสั่ง หนา ๑๖) 
              ๑๕)  ประสานงานศูนยเครือขายโรงเรียนท่ีรับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย
คําสั่ง  
หนา ๑๗)  
              ๑๖) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายคําสั่ง หนา ๑๘,๒๐,๒๑) 
              ๑๗) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย   
        กรณีท่ี  นางวัฒนาพร อาคมคง  ตําแหนง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  ไมอยูหรืออยู แต
ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหมีผูปฏิบัติหนาท่ีแทนตามลําดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายคําสั่ง หนา 
๑๖) 

๖. กลุมงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา   

            ๑. นางจารุรัตน  ราชชมภู  ตําแหนง  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ    
               ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  มีหนาท่ี                    
และรับผิดชอบและงานสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรูงานนิเทศ                   
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ดังนี้ 

     ๑) วิเคราะหภาระงาน  จัดระบบขอมูลสารสนเทศ เก่ียวกับการพัฒนาระบบนิเทศและการ
จัดการเรียนการสอน 
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๒) ศึกษาสภาพปญหาและความตองการรับการนิเทศการจัดการศึกษาและการจัดการเรียน
การ 

สอนของสถานศึกษา 
๓) จัดทําแผนสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดการเรียนการสอน 
๔) กําหนดวิธีการ แนวทางการนิเทศ สราง แสวงหาเครื่องมือ นวัตกรรม เพ่ือดําเนินการ

นิเทศ 
การศึกษาและการเรียนการสอน 

๕) ติดตามและประเมินผลการนิเทศการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน นําผลการ
ประเมิน 

ไปกําหนดแนวทางการพัฒนาระบบนิเทศและกระบวนการเรียนรูในคราวตอไป 
๖) สรุป รายงาน เผยแพรประชาสัมพันธตอหนวยงานตนสังกัด สถานศึกษา และหนวยงานท่ี 

เก่ียวของ 
  ๗) จัดระบบขอมูลสารสนเทศ ตามสภาพปญหา ความตองการเก่ียวกับการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๘) จัดทําเกณฑ ตัวชี้วัดความสําเร็จ เครื่องมือ และวิธีการนิเทศ การตรวจสอบการจัดการศึกษา
ของ 

สถานศึกษา 
            ๙) สถานศึกษาประเมินตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑและตัวชี้วัดการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
           ๑๐) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ตามเกณฑและตัวชี้วัด 
วิจัย พัฒนารูปแบบ/วิธีการท่ีเหมาะสม 
          ๑๑)  นําผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามเกณฑ
และตัวชี้วัดมากําหนดเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไข และวางแผนการดําเนินงาน 
          ๑๒) สรุปผลการดําเนินงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
          ๑๓) เผยแพรผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
สถานศึกษาตอหนวยงาน ตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ หรือผูท่ีสนใจ 
          ๑๔) ประสาน สงเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบทายคําสั่ง หนา ๑๖) 
          ๑๕) ประสานงานศูนยเครือขายโรงเรียนท่ีรับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย
คําสั่ง หนา ๑๗)  
          ๑๖) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายคําสั่ง หนา ๑๙,๒๐) 
          ๑๗) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย   
            กรณีท่ี  นางจารุรัตน  ราชชมภู  ตําแหนง  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ ไมอยูหรืออยูแตไม
สามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหมีผูปฏิบัติหนาท่ีแทนตามลําดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายคําสั่ง หนา ๑๖) 

      ๒. นางณิชาภา จันทะกา  ตาํแหนง  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ     
 ปฏิบัติหนาท่ี  งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  และมีหนาท่ี

และรับผิดชอบ สงเสริมสนับสนุนเครือขายการนิเทศของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา หนวยงานท่ีเก่ียวของ
และชุมชน ดังนี้ 
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 ๑) จัดระบบขอมูลสารสนเทศ ศึกษาความตองการการสงเสริมสนับสนุนเครือขายการนิเทศ
ท้ังระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา หนวยงานท่ีเก่ียวของและชุมชน        

๒) จัดทําแผนสรางความรูความเขาใจเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนเครือขายการนิเทศทุกระดับ  
โดยคํานึงถึงสภาพปญหาและความตองการของแตละเครือขาย 

๓) ประชุม/สัมมนาเครือขายการนิเทศทุกระดับ เพ่ือสรางความเขาใจและกําหนดแนว
ทางการ 

พัฒนา 
๔) ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือขายการนิเทศในรูปแบบตางๆ  เชน 

  ๔.๑) จัดเครือขายบุคคล  เชน ครูแกนนํา  ครูตนแบบ  ครูแหงชาติ  ฯลฯ 
  ๔.๒) จัดเครือขายในรูปชุมนุม  เชน ชุมนุมครูปฐมวัย  ครูวทิยาศาสตร ฯลฯ 
  ๔.๓) เครือขายในรูปของระดับการศึกษา เชน  เครือขายสงเสริมประสิทธิภาพระดับ

ปฐมวัย   ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
  ๔.๔) เครือขายในรูปของชุมชน  เชน  เครือขายสุขภาพ  เครือขายภูมิปญญาทองถ่ิน 

ฯลฯ 
  ๔.๕) เครือขายในรูปของหองเรียนหรือสถานศึกษา เชน  การพัฒนาหองเรียน

วิทยาศาสตร  เครือขายโรงเรียนผูนําการเปลี่ยนแปลง  เครือขายหองเรียนโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 
๕)  ประเมินผลและสรุปผลการพัฒนาเครือขายการนิเทศ 
๖)  นําผลการประเมินไปกําหนดแนวทางการพัฒนาเครือขายการนิเทศท้ังระดับเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษา สถานศึกษา หนวยงานท่ีเก่ียวของและชุมชนตอไป    
        ๗) สรุปผลการดําเนินงานเครือขายการนิเทศและรายงานผลการพัฒนาตอหนวยงานตน
สังกัด/สถานศึกษา หนวยงานท่ีเก่ียวของ และเผยแพรประชาสัมพันธ  

๘) ประสาน สงเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู (รายละเอียดตาม 
เอกสารแนบทายคําสั่ง หนา ๑๖) 

๙) ประสานงานศูนยเครือขายโรงเรียนท่ีรับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายคําสั่ง  
หนา ๑๗ )  

๑๐) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายคําสั่ง หนา ๑๘,๒๐) 
๑๑) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย   

       กรณีท่ี  นางณิชาภา  จันทะกา  ตําแหนง  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  ไมอยูหรืออยูแตไม
สามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหมีผูปฏิบัติหนาท่ีแทนตามลําดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายคําสั่ง หนา ๑๖)  
 
 

      ๓. นางสาวภิญญาพัชญ   ภูวงค  ตําแหนง  ศึกษานิเทศกชํานาญการ  
 ปฏิบัติหนาท่ี  งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  และมีหนาท่ี

และรับผิดชอบ สงเสริมสนับสนุนเครือขายการนิเทศของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา หนวยงานท่ีเก่ียวของ  
ดังนี้ 
  ๑) จัดระบบขอมูลสารสนเทศ ศึกษาความตองการการสงเสริมสนับสนุนเครือขายการนิเทศ
ท้ังระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา หนวยงานท่ีเก่ียวของและชุมชน        
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๒) จัดทําแผนสรางความรูความเขาใจเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนเครือขายการนิเทศทุกระดับ 
โดย 

คํานึงถึงสภาพปญหาและความตองการของแตละเครือขาย 
๓) ประชุม/สัมมนาเครือขายการนิเทศทุกระดับ เพ่ือสรางความเขาใจและกําหนดแนว

ทางการ 
พัฒนา 

 ๔) ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือขายการนิเทศในรูปแบบตางๆ  เชน 
  ๔.๑) จัดเครือขายบุคคล  เชน ครูแกนนํา  ครูตนแบบ  ครูแหงชาติ  ฯลฯ 
  ๔.๒) จัดเครือขายในรูปชุมนุม  เชน ชุมนุมครูปฐมวัย  ครูวทิยาศาสตร ฯลฯ 
  ๔.๓) เครือขายในรูปของระดับการศึกษา เชน  เครือขายสงเสริมประสิทธิภาพระดับ

ปฐมวัย   ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
  ๔.๔) เครือขายในรูปของชุมชน  เชน เครือขายสุขภาพ เครือขายภูมิปญญาทองถ่ิน 

ฯลฯ 
  ๔.๕) เครือขายในรูปของหองเรียนหรือสถานศึกษา เชน  การพัฒนาหองเรียน

วิทยาศาสตร เครือขายโรงเรียนผูนําการเปลี่ยนแปลง  เครือขายหองเรียนโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 
 ๕) ประเมินผลและสรุปผลการพัฒนาเครือขายการนิเทศ 

๖) นําผลการประเมินไปกําหนดแนวทางการพัฒนาเครือขายการนิเทศท้ังระดับเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษา สถานศึกษา หนวยงานท่ีเก่ียวของและชุมชนตอไป    
        ๗) สรุปผลการดําเนินงานเครือขายการนิเทศและรายงานผลการพัฒนาตอหนวยงานตน
สังกัด/สถานศึกษา หนวยงานท่ีเก่ียวของ และเผยแพรประชาสัมพันธ     

๘) ประสาน สงเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู (รายละเอียดตาม 
เอกสารแนบทายคําสั่ง หนา ๑๖) 

๙) ประสานงานศูนยเครือขายโรงเรียนท่ีรับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายคําสั่ง  
หนา ๑๗)  

๑๐) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายคําสั่ง หนา ๑๘,๑๙,๒๐) 
๑๑) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย   

       กรณีท่ี  นางสาวภิญญาพัชญ  ภูวงค  ตําแหนง  ศึกษานิเทศกชํานาญการ  ไมอยูหรืออยูแตไม
สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดใหมีผูปฏิบัติหนาท่ีแทนตามลําดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายคําสั่ง หนา ๑๖) 
 
 
 
 
๗. กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  

       ๑. นางสาวกาญจนภัสส  สีดาแหลม  ตําแหนง  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  
               ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีหนาท่ีและรับผิดชอบ  ดังนี้ 
        ๑) การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ 
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        ๒) กําหนดขอบขายของขอมูลดานวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและบริหาร
ท่ัวไปของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยศึกษาจากนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป 
รายงานผลการปฏิบัติงาน จากกลุมตางๆ ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
             ๓) รวบรวม วิเคราะห สังเคราะหและจัดทําระบบขอมูล สารสนเทศ 
             ๔) ตรวจสอบขอมูลและสารสนเทศใหเปนปจจุบัน 
             ๕) รายงานผลการวิเคราะห สังเคราะห ท่ีเปนขอมูลและสารสนเทศ ตอคณะกรรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ถึงจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะ     
              

   ๖) เผยแพรขอมูลเปนเอกสารและทางเว็บไซด ในระบบเครือขายและสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษา 

   ๗) วางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา   
        ๘) วิเคราะหผลการบริหารและการจัดการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดานวิชาการ 
บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและบริหารท่ัวไป ใหเห็นจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 
           ๙) กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย กลยุทธในแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา 
  ๑๐) นําแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา มา
กําหนด วิธีการ เครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

๑๑) ประสาน สงเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู (รายละเอียดตาม 
เอกสารแนบทายคําสั่ง หนา ๑๖) 

๑๒) ประสานงานศูนยเครือขายโรงเรียนท่ีรับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย
คําสั่ง  

หนา ๑๗)  
๑๓) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายคําสั่ง หนา ๑๙) 
๑๔) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย   

          กรณีท่ี  นางสาวกาญจนภัสส   สีดาแหลม  ตําแหนง  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ   ไมอยู
หรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหมีผูปฏิบัติหนาท่ีแทนตามลําดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย
คําสั่ง  
หนา๑๖)  

      ๒. นายศิขริน  ตันเจียง  ตําแหนง  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ     
     ปฏิบัติหนาท่ี กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๕ มีหนาท่ีและรับผิดชอบ  ดังนี้ 
          ๑) จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

    ๒) นําเสนอแผนพัฒนาคุณภาพ เครื่องมือ วิธีการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการ
นิเทศการศึกษา ตอคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
               ๓) แจงแผนพัฒนาคุณภาพการ เครื่องมือ วิธีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการ
นิเทศการศึกษาใหกลุมตางๆนําไปสูการดําเนินการตามแผน 
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              ๔) ประสานงานกับคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพ่ือ
ดําเนินการตามแผนและแกไขการดําเนินงานระหวางการปฏิบัติ 
    ๕) รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอคณะกรรมการ 

   ๖) ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศตามแนวทางของคณะกรรมการ
การติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
             ๗) รวบรวม วิเคราะห และประมวลผลขอมูลจากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการ
นิเทศ 
             ๘) จัดทํารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศ เสนอตอคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา 
             ๙) เผยแพรรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศตอคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา และหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของ  
   ๑๐) นําแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา  
มากําหนดวิธีการ เครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

๑๑) ประสาน สงเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู (รายละเอียดตาม 
เอกสารแนบทายคําสั่ง หนา ๑๗) 

๑๒) ประสานงานศูนยเครือขายโรงเรียนท่ีรับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย
คําสั่ง  

หนา ๑๘)  
 ๑๓) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายคําสั่ง หนา ๑๘,๑๙,๒๐) 

๑๔) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย   
กรณีท่ี นายศิขริน  ตันเจียง  ตําแหนง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ ไมอยูหรืออยูแตไม

สามารถ 
ปฏิบัติหนาท่ีได ใหมีผูปฏิบัติหนาท่ีแทนตามลําดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายคําสั่ง หนา ๑๖) 

๘. งานธุรการ 

      นางนพมาศ  ใจตรง  ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน    
     ปฏิบัติหนาท่ีงานธุรการกลุมนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  มีหนาท่ีและ
รับผิดชอบดังนี้ 
     ๑) งานจัดระบบขอมูลสารสนเทศของกลุมนิเทศใหสามารถดําเนินงานตามภารกิจไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
             ๒) งานสารบรรณกลุมนิเทศ 
               ๓) งานประชุมภายในกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
               ๔) งานประสานงานกับกลุมอ่ืนในสํานักงาน  หนวยงานและสถานศึกษาในงานธุรการ ท่ี
เก่ียวของ              กับการบริหารงานของกลุม 
               ๕) งานประสานการดําเนินงานประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและผลงานของกลุมใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  และประชาชนท่ัวไปทราบ 



~ ๓๖ ~ 
 
               ๖) งานจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของกลุม 
               ๗) งานจัดทําขอมูลสารสนเทศของกลุมนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
         ๘) งานรับ-สง หนังสือราชการกลุม 
               ๙) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
        กรณีท่ี นางนพมาศ  ใจตรง  ตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน ไมอยูหรืออยูแตไม
สามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหกลุมงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา ปฏิบัติหนาท่ีแทน 

         ใหผูท่ีไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ เอาใจใส เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไป                ดวยความเรียบรอยและเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการตอไป 

                      ท้ังน้ี  ตั้งแตวันท่ี    ๔  เดือน   พฤศจกิายน          พ.ศ. ๒๕๖๔  

  

  สั่ง  ณ   วันท่ี   ๔     เดือน    พฤศจิกายน      พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   
   

                                                      

                                                            (นายยงยุทธ   พรหมแกว ) 
              ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๓๗ ~ 
 

รายละเอียดแนบทายคําส่ังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๕ 
ท่ี  ๓๘๐ / ๒๕๖๔   ลงวันท่ี  ๔  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
๑. งานพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาตามกรอบกลุมงานและการบริหารดวยทีมงาน (TEAM 
WORK) 
 

หัวหนากลุมงาน กลุมงาน ผูรับผิดชอบ    
นางผองพันธ  แพงบุดดี ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

๑.นางรุจาภา ประถมวงษ 
กลุมงานพัฒนาหลักสตูรการศึกษา               
และกระบวนการเรียนรู 

๑. นางรจุาภา  ประถมวงษ 
๒. นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพย 
๓. นางสาวธัญชมณ  บุญประกอบ 

๒.นายพิพัฒนพงษ  สมใจ 
กลุมงานวัดและประเมินผล
การศึกษา  

๑. นายพิพัฒนพงษ  สมใจ 
๒. นางสมปอง  จักรโนวัน 
๓. นายคีระคิน  คําหนองไผ 

๓.นางวนิดา  รัตนรุงโรจน 
กลุมงานสงเสริมและพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

๑. นางวนิดา  รัตนรุงโรจน 
๒. นางธิติมน  คํามี 
๓. นางสาวอัญชลี  แกนจันทร 

  ๔.นายสมชาย  โพธิ์ศรี 
กลุมงานสงเสริมพัฒนาระบบ          
การประกันคุณภาพการศึกษา 

๑. นายสมชาย  โพธิศ์ร ี
๒. นางวัฒนาพร  อาคมคง 

๕.นางจารุรัตน  ราชชมภ ู
กลุมงานนิเทศติดตามและ
ประเมินผลระบบบริหารและการ
จัดการศึกษา 

๑. นางจารุรัตน  ราชชมภ ู
๒. นางสาวภิญญาพัชญ   ภูวงค 
๓. นางณิชาภา  จันทะกา 

๖. นางสาวกาญจนภัสส   
สีดาแหลม 

กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบประเมินผล           
และนิเทศศึกษา 

๑. นางสาวกาญจนภัสส  สีดาแหลม 
๒. นายศิขริน  ตันเจียง 
 

 

 

รายละเอียดแนบทายคําส่ังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๕ 
ท่ี  ๓๘๐ / ๒๕๖๔   ลงวันท่ี  ๔  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
         ๒. งานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู  รายละเอียดดังนี้  

ท่ี กลุมสาระการเรียนรู ศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบ    หมายเหตุ 
๑ ภาษาไทย ๑. นางผองพันธ  แพงบุดดี           หัวหนา 

๒. นางจารุรัตน  ราชชมภ ู
หากผูรับผิดชอบคนท่ี 

๑ ไมอยูใหคน



~ ๓๘ ~ 
 

๓. นางสาวภิญญาพัชญ  ภูวงค  
๔. นางณิชาภา   จันทะกา 

รับผิดชอบลําดับถัดไป
ปฏิบัติหนาท่ีแทน

ตามลําดับ ๒ สังคมศึกษา ๑. นางผองพันธ  แพงบุดดี           หัวหนา 
๒. นางวัฒนาพร  อาคมคง 
๓. นายคีระคิน  คําหนองไผ 
๔. นางจารุรัตน ราชชมภ ู

๓ วิทยาศาสตร 
 

๑. นายศิขริน  ตันเจียง                หัวหนา 
๒. นายสมชาย  โพธิ์ศร ี
๓. นางวนิดา  รัตนรุงโรจน 
๔. นางสมปอง  จักรโนวัน 

๔ คณิตศาสตร ๑. นายพิพัฒนพงษ  สมใจ            หัวหนา 
๒. นางณิชาภา  จันทะกา 
๓. นางธิติมน   คํามี 

๕ ภาษาตางประเทศ ๑. นางสาวธัญชมณ  บุญประกอบ   หัวหนา 
๒. นางรจุาภา  ประถมวงษ 
๓. นางสาวอัญชลี  แกนจันทร 

๖ ศิลปศึกษา ๑. นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพย      หวัหนา 
๒. นายศิขริน  ตันเจียง 
๓. นางสาวอัญชลี  แกนจันทร 

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

๘ การงานอาชีพ 
 

๑. นางวนิดา  รตันรุงโรจน           หัวหนา 
๒. นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพย 
๓. นายพิพัฒนพงษ  สมใจ 
๔. นางวัฒนาพร  อาคมคง 

๙ ปฐมวัย ๑. นางรุจาภา  ประถมวงษ           หัวหนา 
๒. นายคีระคิน  คําหนองไผ 
 

 
 

ท่ี กลุมสาระการเรียนรู ศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบ    หมายเหตุ 
๑๐ การศึกษาพิเศษ ๑. นางสาวกาญจนภัสส  สีดาแหลม   หัวหนา 

๒. นายศิขริน  ตันเจียง 
๓. นางสาวภิญญาพัชญ  ภูวงค 

 

๑๑ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑. นางธิติมน  คํามี                       หวัหนา 
๒. นายสมชาย  โพธิ์ศร ี
๓. นางสาวธัญชมณ  บุญประกอบ 

 



~ ๓๙ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดแนบทายคําส่ังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๕ 
ท่ี  ๓๘๐ / ๒๕๖๔   ลงวันท่ี  ๔  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

       ๓. งานประสานศูนยเครือขายโรงเรียน รายละเอียดดังนี้  

ท่ี อําเภอ  ศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบ    
๑ อําเภอชุมแพ ๑. นางวนิดา  รัตนรุงโรจน             (ศูนยฯ ชุมแพ,) 

๒. นางรุจาภา  ประถมวงษ             (ศูนยฯ มิตรสัมพันธ) 



~ ๔๐ ~ 
 

๓. นางสาวธัญชมณ  บุญประกอบ     (ศูนยฯ โนนหันนาหนองทุม) 
๔. นายศิขริน  ตันเจยีง                  (ศูนยฯ วังหินลาด)  

๒ อําเภอหนองเรือ ๑. นางผองพันธ  แพงบุดดี              (ศูนยฯ บูรพา) 
๒. นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพย          (ศูนยฯ โนนทองโนนทัน) 
๓. นางณิชาภา  จันทะกา                (ศูนยฯ หนองเรือภูเม็ง) 
๔. นางสาวภิญญาพัชญ  ภูวงค          (ศูนยฯ กุดกวางโนนสะอาด) 

๓ อําเภอสีชมพู ๑. นายสมชาย  โพธิ์ศรี                   (ศูนยฯ เสมาสีชมพู) 
๒. นางสาวกาญจนภัสส  สีดาแหลม    (ศูนยฯ นาจานซํายาง) 
๓. นางสมปอง จักรโนวัน                 (ศูนยฯ ดงชมพู) 

๔ อําเภอภูเวียง ๑. นางธิติมน  คํามี                        (ศูนยฯ ภูเวียง) 
๒. นางจารุรัตน  ราชชมภู                (ศูนยฯ ลุมน้ําบอง) 
๓. นางสาวอัญชลี   แกนจันทร          (ศูนยฯ แกนหวาเซิน) 

๕ อําเภอหนองนาคํา ๑. นายพิพัฒนพงษ  สมใจ               (ศูนยฯ หนองนาคํา) 
๖ อําเภอเวียงเกา ๑. นางวัฒนาพร  อาคมคง               (ศูนยฯ เวียงเกา) 
๗ อําเภอภูผามาน ๑. นายคีระคิน  คําหนองไผ              (ศูนยฯ ภูผามาน) 

 

 

 
 

รายละเอียดแนบทายคําส่ังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๕ 
ท่ี  ๓๘๐ / ๒๕๖๔   ลงวันท่ี  ๔  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ๔. งานโครงการพิเศษ  รายละเอียดดังนี้  
ท่ี งาน/โครงการ   ศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบ      หมายเหตุ 
๑ โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย 

(ปฐมวัย) 
๑. นางรจุาภา  ประถมวงษ 
๒. นายคีระคิน  คําหนองไผ 

 

๒ โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย 
(ประถมศึกษา) 

๑. นางวนิดา  รัตนรุงโรจน 
๒. นายศิขริน ตันเจียง 
๓. นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพย 
๔. นางสมปอง จักรโนวัน 
๕. นายสมชาย  โพธิ์ศร ี

 

๓ โครงการโรงเรียนขนาดเล็ก ๑. นางรจุาภา  ประถมวงษ 
๒. นางวนิดา  รัตนรุงโรจน 
๓. นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพย 
๔. นายคีระคิน  คําหนองไผ 

 



~ ๔๑ ~ 
 

๔ โครงการจัดการเรยีนรูท่ีสอดคลอง             
กับพัฒนาการทางสมอง (Brain-
based Learning) BBL 

๑. นางวนิดา  รัตนรุงโรจน 
๒. นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพย 
๓. นางรจุาภา  ประถมวงษ 

 

๕ โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. 
โครงการวิถีพุทธ 

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

 

๖ โครงการโรงเรยีนคุณภาพประจํา
ตําบล  และโรงเรียนคุณภาพของ
ชุมชน 

๑. นายศิขริน ตันเจียง 
๒. นางสาวธัญชมณ  บุญประกอบ 
๓. นางสาวภิญญาพัชญ  ภูวงค 
๔. นายคีระคิน  คําหนองไผ 

 

๗ โครงการการจัดการเรียนการสอน
ทางไกล ผานดาวเทียม (DLTV )
และผานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) 

๑. นางวนิดา  รัตนรุงโรจน 
๒. นางสาวกฤตมุข เฉิดทรัพย 
๓. นางณิชาภา  จันทะกา 
๔. นางสาวอัญชลี  แกนจันทร 

 

๘ โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู/
ลดภาระงานครู 

๑. นางรจุาภา  ประถมวงษ 
๒. นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพย 
๓. นางสาวธัญชมณ  บุญประกอบ 

 

 
๙ 

โครงการเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกน เขต ๕ 

๑. นางธิติมน  คํามี 
๒. นายสมชาย  โพธิ์ศร ี
๓. นางรุจาภา  ประถมวงษ 
๔. นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพย 
 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี งาน/โครงการ   ศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบ      หมายเหตุ 
  ๕. นางสาวธัญชมณ  บุญประกอบ 

๖. นางสาวอัญชลี แกนจันทร 
 

๑๐ โครงการ STEM  เพ่ือการศึกษา 
ปฐมวัย 

๑. นางรจุาภา  ประถมวงษ 
๒. นางวัฒนาพร  อาคมคง 

 



~ ๔๒ ~ 
 

๓. นายคีระคิน คําหนองไผ 
๔. นางสาวภิญญาพัชญ  ภูวงค 
๕. นางสาวอัญชลี  แกนจันทร 

๑๑ โครงการ STEM  เพ่ือการศึกษา 
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 

๑. นายศิขริน  ตันเจียง 
๒. นายพิพัฒนพงษ  สมใจ 
๓. นางวนิดา  รัตนรุงโรจน 
๔. นางสมปอง จักรโนวัน 
๕. นางสาวกฤตมุข เฉิดทรัพย 

 

๑๒ โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูสถานศึกษา 

๑. นางผองพันธ  แพงบุดดี 
๒. นางจารุรัตน  ราชชมภ ู
๓. นางธติิมน คํามี   
๔. นางสาวภิญญาพัชญ  ภูวงค 
๕. นายคีระคิน  คําหนองไผ 
๖. นางวิรงรอง    อุดม 

 

๑๓ โครงการขับเคลื่อนชุมชนแหงการเรียนรู
ทางวิชาชีพ  ( PLC ) 

๑. นางผองพันธ  แพงบุดดี 
๒. นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพย 
๓. นางวัฒนาพร  อาคมคง 

 

๑๔ โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ๑. นางสาวกาญจนภัสส  สีดาแหลม 
๒. นางผองพันธ  แพงบุดดี 
๓. นายศิขริน   ตันเจียง 
๔. นางสมปอง  จักรโนวัน 
๕. นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพย 
๖. นางสาวอัญชลี  แกนจันทร 

 

๑๕ โครงการวัดและประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ/PISA 

๑. นางจารุรัตน  ราชชมภ ู
๒. นายพิพัฒนพงษ  สมใจ 
๓. นายศิขริน  ตันเจียง 
๔. นางสมปอง  จักรโนวัน 

 

 
 
 
 
 

รายละเอียดแนบทายคําส่ังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๕ 
ท่ี  ๓๘๐ / ๒๕๖๔   ลงวันท่ี  ๔  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

๔. งานโครงการพิเศษ  รายละเอียดดังนี้ (ตอ) 

ท่ี งาน/โครงการ   ศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบ      หมายเหตุ 



~ ๔๓ ~ 
 
๑๖ โครงการโรงเรียนขยายโอกาส ๑. นางผองพันธ  แพงบุดดี 

๒. นางธิติมน  คํามี 
๓. นางณิชาภา  จันทะกา 
๔. นางวัฒนาพร  อาคมคง 
๕. นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพย 
๖. นายพิพัฒนพงษ  สมใจ 

 

๑๗ โครงการ SMT (โครงการพัฒนา
และสงเสริมนักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร               
และเทคโนโลยี) และ คีนัน 

๑. นายศิขริน  ตันเจียง 
๒. นางวนิดา  รัตนรุงโรจน 
๓. นายพิพัฒนพงษ  สมใจ 
๔. นางสมปอง  จักรโนวัน 
๕. นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพย 

 

๑๘ โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน ๑. นางสาวภิญญาพัชญ  ภูวงค 
๒. นางวัฒนาพร  อาคมคง 
๓. นางจารุรัตน  ราชชมภ ู

 

๑๙ โครงการสงเสริมทักษะการจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอน
วิทยาการคํานวณ 

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

 

๒๐ โครงการสงเสริมใหโรงเรียนเปน
ชุมชนแหงการเรียนรู SLC 
(School as Learning 
Community) 

๑. นางผองพันธ   แพงบุดดี 
๒. นางรุจาภา  ประถมวงษ 
๓. นายศิขริน    ตันเจียง 
๔. นางวนิดา  รัตนรุงโรจน 
๕. นางสมปอง  จกัรโนวัน 
๖. นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพย 
๗. นางสาวอัญชลี  แกนจันทร 

 
 
 
 
 
 
 

 
๒๑ ทีมขาวประชาสัมพันธกลุมนิเทศ

ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา 

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

 

๒๒ โครงการสงเสริมและพัฒนา
บุคลากรดานงานวิจัย สพป.ขก.๕ 

๑. ผองพันธ  แพงบุดดี 
๒. นายสมชาย  โพธิ์ศรี  
๓. นายพิพัฒนพงษ  สมใจ 

 



~ ๔๔ ~ 
 

 
 

 

๔. นางสมปอง  จักรโนวัน 
๔.นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพย 

๒๓ โรงเรียนประชารัฐ CONNEXT 
ED 

นางรจุาภา  ประถมวงษ 
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