
๑ 

 

 

๒.๑ แนวคิด 
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เป็นกลุ่มงานที่ด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการ
พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ ผู้เรียนทั้งในระบบ  นอก
ระบบและตามอัธยาศัย  เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา 

๒.๒ วัตถุประสงค ์
๒.๒.๑ เพ่ือให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

 ๒.๒.๒ เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 

๒.๒.๓ เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน 
การศึกษาชาติ 
 ๒.๒.๔ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ 
 ๒.๒.๕ เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา  

๒.๒.๖  เพ่ือส่งเสริม การศึกษา วิจัย และพัฒนาให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

๒.๓ขอบข่ายภารกิจ 
 ๒.๓.๑ งานธุรการ 
 ๒.๓.๒ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

     ๑) งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถ
พิเศษ 

     ๒) งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      ๓) งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 ๒.๓.๓ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
      ๑) งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
      ๒) งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
      ๓) งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
      ๔) งานทดสอบทางการศึกษา 
  ๒.๓.๔ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
      ๑)  งานส่งเสริม  พัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
      ๒)  งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 



๒ 

 

 ๒.๓.๕ กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
       ๑) งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
      ๒) งานส่งเสริมสนบัสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา  หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
และชุมชน 
               ๓) งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัด 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
     ๔) งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

๒.๓.๖ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
      ๑) งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
      ๒) งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 

     ๓) งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
     ๔) งานศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ๒.๓.๗ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
     ๑) งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 

      ๒) งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา             
  ๓) งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาพิเศษและผู้มีความสามารถพิเศษ 
 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพฒันาหลักสูตรและ 

กระบวนการเรียนรู ้
 

 
 

 งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 งานส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
 งานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 งานทดสอบทางการศึกษา 

 
 

 งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 
 

 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา 

หน่วยงานที่เกีย่วข้องและชุมชน 
 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและ 

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยัการพฒันาระบบบริหารและ 

การจัดการศึกษา 
 
 

 งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 งานส่งเสริมและประสานงานการประกนัคุณภาพภายในและ 

ภายนอกสถานศึกษา 
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยัมาตรฐานและการประกัน 

คุณภาพการศึกษา 
 

 งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
 งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 

การศึกษา 
 งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 

การศึกษา 

 
แผนภูมิ แสดงกรอบงานของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา 
 

กลุ่มงานวดัและประเมินผล 
การศึกษา 

  
 

กลุ่มงานพฒันาหลกัสตูรการศึกษา
ขัน้พืน้ฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาส่ือนวตักรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

ทางการศึกษา 
 

งานธรุการ 

 

กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผล
ระบบบริหารและการจดัการศึกษา 

         
 

กลุ่มงานส่งเสริมพฒันาระบบการประกนั
คณุภาพการศึกษา 

 
 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  

และนิเทศการศึกษา 



๔ 

 

 
 

ข้าพเจ้านางสาวกาญจนภัสส์  สีดาแหลม  ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ดังนี้ 
 

กรอบภาระงานกลุ่มงานกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๗.๑ งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑) ด าเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ  และบริหารงาน

ทั่วไป ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๒) รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล 

ด้านบริหารงานงบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป ในระบบฐานข้อมูล 
 ๓) ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
 ๔) เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและ  Internet 
 ๕)   รายงานผลการวิเคราะห์  ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลและนิเทศ

การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ๑) ข้อมูลพ้ืนฐานด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และบริหารงานทั่วไป 
เป็นปัจจุบันและมีสภาพพร้อมใช้งาน 

 ๒) เขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

         กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑)   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  
 

กลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการ 

ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และ 
นิเทศการศึกษา 

งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา 

งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา 
 

งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 



๕ 

 

 ๗.๒ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑) รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาใน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๒) จัดท าแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  ๓) เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  ๔)  ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
เพ่ือด าเนินการตามแผน 
 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ 
การศึกษา 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑)   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ 
 ๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ๓)  กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การด าเนินงานของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพ้ืนที่การศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ๗.๓  งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑)  รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
การบริหารและการจัดการศึกษา 
  ๒)  จัดท าสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ๑)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูลการติดตาม
และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 
  ๒)  ส านักงานเขตพ้ืนที่ใช้ประโยชน์จากการรายงานผลเพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑)  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. ๒๕๒๖ 
  ๒) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
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ส่วนท่ี 3 
รูปแบบการนิเทศ 

รูปแบบการนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ก าหนดรูปแบบการนิเทศการศึกษาไว้ 4 
รูปแบบดังนี้ 

1. การนิเทศตามโครงการ (Project Based)     เป็นการนิเทศ ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ 
ในปีงบประมาณ  โดยผู้รับผิดชอบโครงการ แต่ละกลุ่ม จัดท าปฏิทิน และเครื่องมือในการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลไว้ในโครงการแล้ว  ดังนั้น การนิเทศตามโครงการจึงเป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนด และมีการรายงานเมื่อ
สิ้นสุดโครงการ ทั้งนี้ ในการจัดท าโครงการใช้ฐานข้อมูลจากศูนย์เครือข่าย และด าเนินการนิเทศโดยองค์คณะ
บุคคลซึ่งมาจากการมีส่วนร่วมของบุคคลในศูนย์เครือข่าย 

2. การนิเทศแบบมีส่วนร่วม   (Participation Based  )   เป็นการนิเทศโดยคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลและนิเทศการศึกษา ( ก.ต.ป.น.) ซึ่งก าหนดไว้ภาคเรียนละ  1 ครั้ง   การนิเทศ
ลักษณะนี้ จะเป็นการก ากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  โดยประกอบไปด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลาย
ฝ่ายเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การพัฒนาเครื่องมือนิเทศ การด าเนินการนิเทศ จนกระทั่งการ
สรุปรายงานการนิเทศ เป็นการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาประจ าปี เน้นคณะกรรมการซึ่งได้มาโดยยึด
ศูนย์เครือข่าย กล่าวคือ คณะกรรมการศูนย์เครือข่ายเสนอชื่อมายังส านักงานเขตพ้ืนที่ และส านักงานเขตแต่งตั้ง
โดยสลับพ้ืนที่การนิเทศ ติดตามช่วยเหลือและประเมินผล 

3. การนิเทศตามความต้องการ (Need Based) เป็นการนิเทศ ตามความต้องการของ 
โรงเรียน โดยทางโรงเรียนท าหนังสือขอวิทยากรในการอบรมในเรื่องต่าง ๆ ที่โรงเรียน หรือศูนย์เครือข่ายต้องการ
การพัฒนา โดยศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบในแต่ละกลุ่มงานหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้   เป็นผู้ให้การนิเทศ หรือ
ประสานผู้ที่มีความรู้ในเรื่องนั้นไปให้การช่วยเหลือโรงเรียน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการนิเทศโดยการประชุมปฏิบัติการ 
และการอบรมสัมมนา  และการนิเทศแบบ Coaching  โดยศึกษานิเทศก์ประจ าศูนย์เครือข่ายเป็นผู้ประสานเพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้กับโรงเรียนในศูนย์ที่ตนเองรับผิดชอบ 

4. การนิเทศศูนย์เครือข่ายท่ีรับผิดชอบ (Area Based)  เป็นการนิเทศที่นับว่ามีความส าคัญ 
และสอดคล้องกับการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ ( Whole   School  Approach )  ซึ่งเป็นการนิเทศที่ผู้นิเทศและผู้
รีบการนิเทศมีความใกล้ชิด คุ้นเคยกันมากกว่าการนิเทศแบบอื่น  ผู้นิเทศมีข้อมูลเชิงลึกและมีความต่อเนื่อง  รอบ
ด้าน  ทั้งระบบสามารถดูแล ประสาน อ านวยความสะดวกให้การบริหารงานของโรงเรียนทั้ง 4 งาน ได้แก่ งาน
วิชาการ งานบริหารบุคคล งานบริหารทั่วไป และงานบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5  ก าหนดแนวทางการนิเทศไว้ ดังนี้  

๔.๑ ศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบศูนย์เครือข่าย  ออกนิเทศ ติดตามช่วยเหลือโรงเรียนที่ 
รับผิดชอบสัปดาห์ละ 3  วัน  

๔.๒ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบประจ าศูนย์ 
เครือข่ายออกนิเทศ ติดตามตามช่วยเหลือโรงเรียนตามนโยบายหรือปฏิทินการนิเทศ ติดตาม  ตามค าสั่งของ
ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา เช่น ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน การประเมินประสิทธิภาพ



๗ 

 

ประสิทธิผลการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน  การติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การติดตามการใช้
งบประมาณ  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง  
เป็นต้น 

๔.๓ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ และศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ มีหน้าที่ 
ประสานงานร่วมกิจกรรม และช่วยเหลือโรงเรียนภายในศูนย์เครือข่ายที่รับผิดชอบ โดยจัดหาสื่อ  เอกสารความรู้  
คู่มือ หรือตัวอย่างให้โรงเรียนในความรับผิดชอบ 

๔.๔ ศูนย์เครือข่ายโรงเรียน โดยประธานศูนย์ หรือศึกษานิเทศก์ รองผู้อ านวยการ 
โรงเรียน  และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับศูนย์เครือข่าย  นิเทศ ช่วยเหลือกันเอง ตามแผนงาน
โครงการที่ได้ก าหนดไว้ 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะ 4 ปี (พ.ศ. 256๓-256๖) โดยก าหนดวิสัยทัศน์ว่า“ภายในปี
การศึกษา 256๖ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นองค์กรคุณภาพชั้นน าระดับ
ภูมิภาคด้านการบริหารจัดการที่มุ่งสู่มาตรฐานบริการเหนือความคาดหมาย ภายใต้ศาสตร์พระราชา”เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ดังกล่าวส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๕ จึงก าหนดจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน เพ่ือ
เป็นแนวทางส าหรับเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี
เป้าหมายที่ชัดเจนตามจุดเน้นที่ก าหนด ซึ่งมีรายละเอียดนี้ 
๑. จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน 

๑) ระดับปฐมวัย   
จุดเน้นช่วงวัยปฐมวัย คือด้านการมีวินัย ของเด็ก โดยเน้นการจัดกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 

 ให้ครูผู้สอนเอาใจใส่การสร้างวัยนัยของเด็กจาการจัดกิจกรรมประจ าวัน เพื่อฝึกให้ เป็นนิสัย 
๒) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓   
จุดเน้นช่วงวัยตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  คือการอ่านออกเขียนได้ โดยครูและ 

ผู้บริหารโรงเรียนและครูประจ าชั้นหรือผู้สอนเน้นการตรวจแบบฝึกหัดของนักเรียน ซึ่งสมุดแบบฝึกหัดสามารถท า
ให้ทราบพัฒนาการในการเรียนของผู้เรียน รวมทั้งทราบข้อบกพร่องของนักเรียนรายบุคคลเพื่อน าไปปรับปรุงและ
พัฒนาได้ตรงตามสภาพปัญหาที่แท้จริง การนิเทศก ากับติดตามต้องเข้าถึงห้องเรียนและผู้เรียน “ใครๆก็ไป
ห้องเรียน” 

๓) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  
จุดเน้นช่วงวัยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ คือด้านการใฝ่เรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ส่งเสริม สนับสนุน แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งเรียนรู้ผ่าน
ระบบ ICT  ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลและความรู้ทางอินเทอร์เน็ตได้ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

๔) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓  
จุดเน้นช่วงวัยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ คือด้านการทักษะอาชีพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ต้องได้รับการฝึกทักษะพื้นฐานด้านอาชีพ อย่างน้อย ๑ อาชีพ โดยโรงเรียน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกษะทักษะอาชีพ จากผู้รู้ในชุมชนหรือหน่วยงานภายนอก  
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี ๔ 
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๒. กระบวนการสู่ความส าเร็จ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ มีกระบวนการพัฒนาให้บรรลุตามจุดเน้นดังนี้ 
๑) ศึกษาข้อมูลอย่างชาญฉลาด 

หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน ครูผู้สอน ควรศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ทุกมิติ เพื่อ 
ใช้ในการวางแผน และน าไปเป็นข้อมูลในการก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา เช่น ข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และผลการทดสอบในระดับต่างๆ ของนักเรียนทั้งภาพรวมของโรงเรียนและข้อมูลรายบุคคล ข้อมูลการอ่าน
ออกเขียนได้ เป็นต้น 

๒) ประกาศเป้าหมาย 
น าข้อมูลที่ได้ศึกษาวิเคราะห์แล้วมาใช้ประกอบการก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนรายคนและ 

เป้าหมายระดับโรงเรียน เพ่ือให้การก าหนดเป้าหมายมีความเป็นไปได้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและ
ศักยภาพของผู้เรียน 

๓) ใช้นวัตกรรม 
ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนศึกษา ค้นคว้า หาวิธีการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดโดย 

ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารและวิธีการจัดการเรียนการสอน ที่แตกต่างจากการปฏิบัติเดิมๆ “เปลี่ยนวิธีคิดและวิถี
ปฏิบัติ” 

๔) น าประสบการณ์เล่าสู่กันฟัง 
การด าเนินการพัฒนาผู้เรียนตามจัดเน้นดังกล่าว ความมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือสะท้อนการปฏิบัติ 

(PLC) อยู่เสมอ และน าไปปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาจนบรรลุเป้าหมาย และจัดกิจกรรมเปิดบ้านเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ผลงาน 

๕) นิเทศถึงใจ 
การพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามจุดเน้น ผู้บริหารโงเรียน ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน ควรก ากับ ติดตาม 

 นิเทศให้ความช่วยเหลือ ชี้แนะ แนะน าอย่างต่อเนื่อง ถึงห้องเรียน ถึงครู และผู้บริหารโรงเรียน แบบเข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา โดยใช้รูปแบบการนิเทศ ๔ รูปแบบ 
๓. ผลลัพธ์  
 ห้องเรียนคุณภาพ เป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการพัฒนาตามจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ก าหนดแนวทางการด าเนินการดังนี้ 

 
๓.๑ ห้องเรียนคุณภาพ  หมายถึง ลักษะทางกายภาพของห้องเรียน ครูและผู้เรียน การจัดการเรียน 

การสอนและบรรยากาศ การเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในระดับดีขึ้นไป 
๓.๒ ครูคุณภาพ  ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และใช้เทคโนโลยีในการ

จัดการเรียนการสอนและพัฒนาการจัดการศึกษาทุกมิติส่งต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเป็นครูมืออาชีพ 
๓.๓ โรงเรียนคุณภาพ  โรงเรียนมีการบริหารจัดการภายใต้ศาสตร์พระราชาโดยมีครูคุณภาพและ

ห้องเรียนคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
 
 



๑๐ 

 

ส่วนที่ ๕ 
 แผนและปฏิทินการนิเทศการศึกษา

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยนายศิขริน ตันเจียง ได้รับผิดชอบโครงการจ านวน ๓ โครงการ จ าแนกตามกลยุทธ์ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  ดังนี้  

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วงเงินประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

  สพฐ. สพป.ขก.5 อบจ.
ขอนแก่น 

 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
๑ โครงการการส่งเสริมการจัดการสอน 

และการเรียนรู้รูปแบบ Active 
Learning 

 100,000  นางสมปอง จักรโนวัน       
และนายศิขริน ตันเจียง 

๒ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประถมศึกษา  

15,000   นายศิขริน ตันเจียง 

4 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน สะเต็มศึกษา (STEM Education) 
 

- - - นายศิขริน ตันเจียง 

 รวมงบประมาณ 1,5000 100,000   
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 115,000    
 
 
 

   การเชื่อมโยงแผนในระดับต่างๆ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วงเงิน
งบประมาณ 
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1 โครงการการส่งเสริมการจัดการสอน
และการเรียนรู้รูปแบบ Active 
Learning 

100,000  3 12  -  1 3  

๒ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประถมศึกษา  

15,000 3 12  -  1 3  

การเชื่อมโยงแผนระดับต่างๆ กับโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 



๑๑ 

 

   การเชื่อมโยงแผนในระดับต่างๆ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วงเงิน
งบประมาณ 

ยุท
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3 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน สะเต็มศึกษา (STEM 
Education) 
 

- 3 12  -  1 3  

 
 
  
  ระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2 โครงการการส่งเสริมการจัดการสอนและ
การเรียนรู้รูปแบบ Active Learning 

    100,000 90,000 

3 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประถมศึกษา  

   15,000   

4 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
สะเต็มศึกษา (STEM Education) 
 

     

โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ าแนกรายไตรมาส 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 



๑๒ 

 

 



๑๓ 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

 
 

ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  ๕ 
ที่ ๓๘๐ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  การมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มนิเทศติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษา 

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

                    ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕  ได้มีการปรับเปลี่ยนบุคลากร
และ 
การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือให้การบริหารราชการ 
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปด้วยเรียบร้อย
สอดคล้องกับภารกิจที่ก าหนดไว้ตามกฎหมาย  

         อาศั ยอ านาจตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง แห่ งพระราชบัญญัติ ระเบี ยบบริ หารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ   

พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓  จึงแก้ไขค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต ๕ ที่ ๕๙๑/๒๕๖๓  ลงวันที่ ๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่องการมอบหมายให้ข้าราชการ ปฏิบัติหน้าที่ใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
รายละเอียดดังนี้  

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                นางผ่องพันธ์  แพงบุดดี  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
        ปฏิบัติหน้าที่  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่และ
รับผิดชอบ  ดังนี้ 
                   ๑) ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต ๕             
และรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕  ในการควบคุม ก ากับ เร่งรัด  
ประสานงาน  ติดตาม  ตรวจสอบประเมินและรายงานการด าเนินงาน 
          ๒) งานวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานตามขอบข่ายและภารกิจของกลุ่มนิเทศ
ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา  โดยยึดหลักการด าเนินงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ขององค์กรเป็นส าคัญ 
          ๓) งานให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ทีมงาน ด้วยวิธีการที่หลากหลายเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
          ๔) งานตรวจพิจารณากลั่นกรองบันทึกเสนอของกลุ่มงานต่างๆให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องก่อนน าเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 



๑๕ 

 

           ๕) งานสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา              
เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
           ๖) งานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสถานศึกษาทุกศูนย์เครือข่าย 
           ๗) งานควบคุมก ากับดูแลติดต่อประสานงานศูนย์เครือข่ายทุกศูนย์เครือข่ายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
          ๘) งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
          ๙) ประสาน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายค าสั่ง หน้า ๑๖) 

         ๑๐) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายค าสั่ง หน้า ๑๙,๒๐,๒๑) 
         ๑๑) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
         กรณีท่ี นางผ่องพันธ์  แพงบุดดี  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ไม่อยู่หรืออยู่แต ่

ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้ให้ นางรุจาภา  ประถมวงษ์  ปฏิบัติหน้าที่แทน 
 

กลุ่มงาน พัฒนาหลักสูตรการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ 

         ๑. นางรุจาภา  ประถมวงษ์  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
       ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้   มีหน้าที่และ
รับผิดชอบงานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ดังนี้ 

           1)  ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษาและผู้มีความสามารถพิเศษ เ พ่ือเป็นกรอบ
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ทุกระดับ 

2) วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย                    คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ทิศทางการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย รวมทั้งศึกษาศึกษา
สภาพปัญหา บริบททางสังคม และความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 ๓) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้   
ความเข้าใจในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

 ๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ให้สอดคล้องกับหลักสูต
การศึกษาปฐมวัย ด้วยกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม และน าไปใช้จัดประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนทุกด้านอย่างสมดุล 

    ๕) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษาและชุมชน                 
อย่างสม่ าเสมอเพ่ือร่วมมือช่วยเหลือกันในการพัฒนา  และใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

      ๖) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ที่จัดการศึกษาปฐมวัย เช่น องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นกรมการศาสนา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น 

      ๗) นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเพ่ือให้เกิดการ
ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ 

      ๘) ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตร 
๙) สรุปรายงาน และเผยแพร่ผลการใช้/การพัฒนาหลักสูตร 

                  ๑๐) ประสาน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ (รายละเอียด 
ตามเอกสารแนบท้ายค าสั่ง หน้า ๑๖) 



๑๖ 

 

       ๑๑) ประสานงานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายค าสั่ง 
หน้า ๑๗)  

       ๑๒) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายค าสั่ง หน้า ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑) 
          1๓) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย   
         กรณีที่  นางรุจาภา  ประถมวงษ์  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามล าดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายค าสั่ง หน้า ๑๖) 

         ๒.  นางสาวธัญชมณ  บุญประกอบ  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
          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
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในพ้ืนที่ รวมทั้งศึกษาสภาพปัญหา บริบททางสังคม และความต้องการของ
ท้องถิ่น ชุมชน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

         ๓) ด าเนินการจัดท ากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นด้วยกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม และ
เผยแพร่ให้สถานศึกษาในสังกัดน าไปใช้ในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

         ๔) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

         ๕) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และความต้องการ จุดเน้นของสถานศึกษาด้วยกระบวนการท างานแบบมี
ส่วนร่วม 

         ๖) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษา และ
ชุมชนอย่างสม่ าเสมอเพ่ือร่วมมือช่วยเหลือกันในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา 

         ๗) ประสาน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายค าสั่ง หน้า ๑๖,๑๗) 

        ๘) ประสานงานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายค าสั่ง  
หน้า ๑๗)  

         ๙) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายค าสั่ง หน้า ๑๘) 
         ๑๐) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
          กรณีที่  นางสาวธัญชมน  บุญประกอบ  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ไม่อยู่หรืออยู่แต่

ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามล าดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายค าสั่ง หน้า ๑๖) 

       ๓. นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพย์  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    
            ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มหลักสูตรการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน  ศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  ดังนี้ 
          ๑) ศึกษา วิเคราะห์ เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ทิศทาง แนวปฏิบัติ นโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตร์ 



๑๗ 

 

          ๒) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การสอน
และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

         ๓)  นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะน าผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเพ่ือให้เกิด 
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร การสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
                   ๔)  ติดตาม ประเมินผล วิจัยการใช้หลักสูตร การสอนและกระบวนเรียนรู้ของผู้เรียน 

         ๖) ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
             ๗)  สรุปรายงานผลการด าเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

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

          กรณีท่ี  นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพย์  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ไม่อยู่หรืออยู่แต่
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามล าดับ  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายค าสั่ง หน้า ๑๖) 
  

กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

      ๑. นางวนิดา  รัตนรุ่งโรจน์  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    
            ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  มีหน้าที่
และรับผิดชอบ งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  ดังนี้ 

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

ส าหรับการจัดการเรียนรู้ 
๓) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนา การใช้สื่อ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๔) จัดระบบบริการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือตามความ 

ต้องการของสถานศึกษา 
๕)  ติดตาม ประเมินผล วิจัยการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือพัฒนาการสอน

และ 
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

๖) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการ
จัดการ 

เรียนรู้ของสถานศึกษา 
๗) ประเมินการใช้ ระบบบริการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 
๘) สรุปรายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๙) สรุปรายงานผลการด าเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 



๑๘ 

 

๑๐) ประสาน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้  (รายละเอียดตาม 
เอกสารแนบท้ายค าสั่ง หน้า ๑๖) 

๑๑) ประสานงานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายค าสั่ง 
หน้า ๑๗) 

๑๒) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายค าสั่ง หน้า ๑๘,๑๙,๒๐) 
๑๓) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
กรณีท่ี  นางวนิดา  รัตนรุ่งโรจน์  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ไม่อยู่หรืออยู่แต่ 

ไมส่ามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามล าดับ  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายค าสั่ง หน้า ๑๖)
  

              ๒. นางธิติมน  ค ามี  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
                    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 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาการศึกษาที่ได้รับการปรับปรุงและ
พัฒนารูปแบบให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด 

   ๔) นิเทศติดตามผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ได้รับการปรับปรุงและ
พัฒนารูปแบบให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด 
  

   ๕) ติดตาม ประเมินผล วิจัยการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือพัฒนาการสอน                  
และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

๖) จัดให้มีกระบวนการจัดการความรู้ เพ่ือการเผยแพร่ น าเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
การพัฒนา สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา        

๗) ประเมินระบบการพัฒนาส่งเสริมการใช้ สื่อ นวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้ปรับปรุงแก้ไขและ 

พัฒนารูปแบบการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในโรงเรียนตาม
เกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัด 

๘) สรุปรายงานผลการด าเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
   ๙) ประสาน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ (รายละเอียดตามเอกสาร 

แนบท้ายค าสั่ง หน้า ๑๖) 
            ๑๐) ประสานงานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายค าสั่ง  
หน้า ๑๗)  
            ๑๑) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายค าสั่ง หน้า ๑๘,๑๙,๒๐) 



๑๙ 

 

            ๑๒) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย   
        กรณีท่ี  นางธิติมน  ค ามี  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามล าดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายค าสั่ง หน้า ๑๖) 

      ๓. นางสาวอัญชลี แก่นจันทร์  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
             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 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาการศึกษาที่ได้รับการปรับปรุงและ
พัฒนารูปแบบให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด 

๔) นิเทศติดตามผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีได้รับการปรับปรุงและ 
พัฒนารูปแบบให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาท่ีได้รับการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด 

๕) ติดตาม ประเมินผล วิจัยการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือพัฒนาการสอน                             
และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

๖) จัดให้มีกระบวนการจัดการความรู้ เพ่ือการเผยแพร่ น าเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

๗) ประเมินระบบการพัฒนาส่งเสริมการใช้ สื่อ นวัตกรรม เพ่ือการเรียนรู้ปรับปรุงแก้ไขและ 

พัฒนารูปแบบการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในโรงเรียนตาม
เกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัด 

๘) สรุปรายงานผลการด าเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
   ๙) ประสาน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้(รายละเอียดตาม 

เอกสารแนบท้ายค าสั่ง หน้า ๑๖) 
             ๑๐) ประสานงานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายค าสั่ง  
หน้า ๑๗)  
            ๑๑) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายค าสั่ง หน้า ๑๘,๑๙,๒๐) 
            ๑๒) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย   
        กรณีที่  นางสาวอัญชลี แก่นจันทร์  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ไม่อยู่หรืออยู่แต่
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามล าดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายค าสั่ง หน้า ๑๖) 

กลุ่มงานการวัดและประเมินผลการศึกษา  

      ๑. นายพิพัฒน์พงษ์  สมใจ  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   
ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้างานวัดและประเมินผลการศึกษา  มีหน้าที่และรับผิดชอบ วิจัย พัฒนา  

ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษาระดับชาติ  ดังนี้ 



๒๐ 

 

๑) ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ 
๒) ประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่ 

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

       ๔) ด าเนินการประเมินคุณภาพของผู้เรียนตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการสถาบันทดสอบ              
ทางการศึกษาแห่งชาติ หรือส านักทดสอบทางการศึกษาก าหนด 
         ๕) รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                 
และเผยแพร่ต่อสถานศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษาน าไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  ๖) น าผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนยกระดับคุณภาพ               
การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

       ๗) ประสาน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้   (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายค าสั่ง หน้า ๑๖) 

      ๘ ) ประสานงานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายค าสั่ง 
หน้า ๑๗)  

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

              กรณีที่  นายพิพัฒน์พงษ์  สมใจ  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามล าดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายค าสั่ง หน้า ๑๖) 

 ๒. นางสมปอง  จักรโนวัน  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
      ปฏิบัติหน้าที่  กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  มีหน้าที่และรับผิดชอบงานวิจัย พัฒนา 
ส่งเสริม ติดตามตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา ดังนี้   

  ๑) ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของ สถานศึกษา
รวมทั้งแนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๒) ประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ เช่น สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ส านัก
ทดสอบทางการศึกษา ในการจัดการทดสอบระดับชาติ ได้แก่  NT, O-NET, RT 

 ๓) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา 
เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร และการเทียบโอนผลการเรียน 

๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ              
ในแนวปฏิบัติ วิธีการวัดผลและประเมินผล ตลอดจนความเข้าใจในเทคนิค วิธีการวัดผลและประเมินรูปแบบต่างๆ             
โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง 

๕) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างเครื่องมือที่เป็นมาตรฐาน ในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้และจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ 

๖) ส่งเสริม สนับสนุนบริการ ในการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม 
หลักสูตรของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๗) นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ แก่บุคลากรทั้งระดับสถานศึกษา 



๒๑ 

 

และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เกี่ยวกับการวัดประเมินผลการศึกษา การจัดท าเอกสารหลักฐาน ระดับชั้นเรียนและ
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นเรียนและสถานศึกษาตามหลักสูตรระดับ
สถานศึกษาและน าผลการประเมินคุณภาพไปใช้ในการพัฒนา 

๘) นิเทศ ติดตาม และให้ค าปรึกษาให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา
ด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา 

๙) สรุปรายงานผลการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียนและ
สถานศึกษาเพ่ือน าผลมาใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา และเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพ 

๑๐) ประสาน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ (รายละเอียดตาม 
เอกสารแนบท้ายค าสั่ง หน้า ๑๗) 

 
๑๑) ประสานงานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายค าสั่ง  

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

             กรณีท่ี  นางสมปอง  จักรโนวัน  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ไม่อยู่หรืออยู่ แต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามล าดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายค าสั่ง หน้า ๑๖) 

  ๓. นายคีระคิน  ค าหนองไผ่  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
      ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา มีหน้าที่และรับผิดชอบงานวิจัย พัฒนา 
ส่งเสริม ติดตามตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา ดังนี้  

๑) ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของ สถานศึกษา                     
รวมทั้งแนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

๒) ประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ เช่น สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ส านัก
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 ในการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม 
หลักสูตรของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๗) นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ แก่บุคลากรทั้งระดับสถานศึกษา 
และเขตพ้ืนที่การศึกษา เกี่ยวกับการวัดประเมินผลการศึกษา การจัดท าเอกสารหลักฐาน ระดับชั้นเรียนและ
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นเรียนและสถานศึกษาตามหลักสูตรระดับ
สถานศึกษาและน าผลการประเมินคุณภาพไปใช้ในการพัฒนา 

๘) นิเทศ ติดตาม และให้ค าปรึกษาให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา 



๒๒ 

 

ด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา 
๙) สรุปรายงานผลการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียนและ 

สถานศึกษา เพ่ือน าผลมาใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา และเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพ 
๑๐) ประสาน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ (รายละเอียดตาม 

เอกสารแนบท้ายค าสั่ง หน้า ๑๖) 
๑๑) ประสานงานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายค าสั่ง  

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

             กรณีท่ี  นายคีระคิน  ค าหนองไผ่  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ไม่อยู่หรืออยู่ แต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามล าดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายค าสั่ง หน้า ๑๖) 

กลุ่มงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  

     ๑. นายสมชาย  โพธิ์ศรี  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   
 ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษาและมีหน้าที่และรับผิดชอบ งานพัฒนา

ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาและงานงานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ดังนี้ 

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

๒) จัดท ามาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา และน าเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่ให้ 
ความเห็นชอบ และประกาศใช้ 

๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็น 
ระบบ 

๔) การนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๕) ประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
๖) สรุปรายงานผลการด าเนินการ จัดท าเอกสารเผยแพร่ และน าผลการประเมินไปวางแผน 

ปรับปรุงการด าเนินงาน 
๗) วางแผนและการด าเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
๘) วิเคราะห์ สรุปผลรายงานและเผยแพร่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาและน าผลไปใช้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๙) ประสาน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ (รายละเอียดตาม 
เอกสารแนบท้ายค าสั่ง หน้า ๑๖)  

๑๐) ประสานงานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายค าสั่ง  
หน้า ๑๗)  

๑๑) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายค าสั่ง หน้า ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑) 



๒๓ 

 

๑๒) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
   กรณีที่  นายสมชาย  โพธิ์ศรี  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ไม่อยู่หรืออยู่ แต่ไม่

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามล าดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายค าสั่ง หน้า ๑๖) 

      ๒. นางวัฒนาพร อาคมคง  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
 ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษาและมีหน้าที่และรับผิดชอบ งานวิจัยและพัฒนา

รูปแบบ เทคนิค วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาและงานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก  ดังนี้ 
    ๑) ศึกษา วิจัย เกี่ยวกับรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 
     ๒) ส่งเสริม สนับสนุนและ/หรือร่วมกับสถานศึกษาด าเนินการวิจัย เกี่ยวกับ รูปแบบ เทคนิค และ
วิธีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 
             ๓) นิเทศ ติดตาม การด าเนินการวิจัยและการน าผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 
    ๔) ประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือคัดเลือกรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา ที่มีคุณภาพ 
    ๕) สรุป รายงานผล รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา                           
ภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     ๖) ประสานงานกับสถานศึกษาในสังกัดเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
จาก สมศ.  การส่งข้อมูล เอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือขอรับการประเมินซ้ า รวมทั้งติดตามก าหนดการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษาในสังกัด ตามรอบการประเมินจาก สมศ. 
     ๗) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้น าผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือขอรับการประเมินซ้ า 

๘) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากรเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความ 
เข้าใจระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กับหลักเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. ในทุก
ระดับการศึกษา  
  ๙) นิเทศ ติดตาม ก ากับ ให้สถานศึกษาด าเนินการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกทุกแห่งในเขตพ้ืนที่ ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์  
    ๑๐) ประเมินความพร้อมสถานศึกษาในสังกัดเพ่ือพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
    ๑๑) แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมรับฟังรายงานด้วยวาจาจาก สมศ. 
    ๑๒) รวบรวมผลการประเมิน จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศการประเมินคุณภาพภายนอกให้เป็น
ปัจจุบัน สะดวกส าหรับการน าผลประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   ๑๓) จัดท าเอกสาร รายงาน สังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก เผยแพร่ และน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   ๑๔) ประสาน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ (รายละเอียดตาม 
เอกสารแนบท้ายค าสั่ง หน้า ๑๖) 
              ๑๕)  ประสานงานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายค าสั่ง  
หน้า ๑๗)  
              ๑๖) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายค าสั่ง หน้า ๑๘,๒๐,๒๑) 
              ๑๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย   



๒๔ 

 

        กรณีที่  นางวัฒนาพร อาคมคง  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ไม่อยู่หรืออยู่ แต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามล าดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายค าสั่ง หน้า ๑๖) 

๖. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา   

            ๑. นางจารุรัตน์  ราชชมภู  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    
               ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  มีหน้าที่                    
และรับผิดชอบและงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิ เทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ งานนิ เทศ                   
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ดังนี้ 

     ๑) วิเคราะห์ภาระงาน  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบนิเทศและการจัดการ
เรียนการสอน 

๒) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการรับการนิเทศการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการ 
สอนของสถานศึกษา 

๓) จัดท าแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดการเรียนการสอน 
๔) ก าหนดวิธีการ แนวทางการนิเทศ สร้าง แสวงหาเครื่องมือ นวัตกรรม เพื่อด าเนินการนิเทศ 

การศึกษาและการเรียนการสอน 
๕) ติดตามและประเมินผลการนิเทศการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน น าผลการประเมิน 

ไปก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบนิเทศและกระบวนการเรียนรู้ในคราวต่อไป 
๖) สรุป รายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อหน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษา และหน่วยงานที่ 

เกี่ยวข้อง 
  ๗) จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ตามสภาพปัญหา ความต้องการเก่ียวกับการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๘) จัดท าเกณฑ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เครื่องมือ และวิธีการนิเทศ การตรวจสอบการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษา 
            ๙) สถานศึกษาประเมินตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
           ๑๐) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ตามเกณฑ์และตัวชี้วัด 
วิจัย พัฒนารูปแบบ/วิธีการที่เหมาะสม 
          ๑๑)  น าผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามเกณฑ์และ
ตัวชี้วัดมาก าหนดเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และวางแผนการด าเนินงาน 
          ๑๒) สรุปผลการด าเนินงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
          ๑๓) เผยแพร่ผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา
ต่อหน่วยงาน ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจ 
          ๑๔) ประสาน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้  (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายค าสั่ง หน้า ๑๖) 
          ๑๕) ประสานงานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายค าสั่ง 
หน้า ๑๗)  
          ๑๖) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายค าสั่ง หน้า ๑๙,๒๐) 
          ๑๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   



๒๕ 

 

            กรณีที่  นางจารุรัตน์  ราชชมภู  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามล าดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายค าสั่ง หน้า ๑๖) 

      ๒. นางณิชาภา จันทะกา  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ     
 ปฏิบัติหน้าที่  งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  และมีหน้าที่และ

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

๒) จัดท าแผนสร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ  
โดยค านึงถึงสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละเครือข่าย 

๓) ประชุม/สัมมนาเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ เพื่อสร้างความเข้าใจและก าหนดแนวทางการ 
พัฒนา 

๔) ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่างๆ  เช่น 
  ๔.๑) จัดเครือข่ายบุคคล  เช่น ครูแกนน า  ครูต้นแบบ  ครูแห่งชาติ  ฯลฯ 
  ๔.๒) จัดเครือข่ายในรูปชุมนุม  เช่น ชุมนุมครูปฐมวัย  ครูวทิยาศาสตร์ ฯลฯ 
  ๔.๓) เครือข่ายในรูปของระดับการศึกษา เช่น  เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพระดับ

ปฐมวัย   ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
  ๔.๔) เครือข่ายในรูปของชุมชน  เช่น  เครือข่ายสุขภาพ  เครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ฯลฯ 
  ๔.๕) เครือข่ายในรูปของห้องเรียนหรือสถานศึกษา เช่น  การพัฒนาห้องเรียน

วิทยาศาสตร์  เครือข่ายโรงเรียนผู้น าการเปลี่ยนแปลง  เครือข่ายห้องเรียนโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
๕)  ประเมินผลและสรุปผลการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 
๖)  น าผลการประเมินไปก าหนดแนวทางการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศทั้งระดับเขตพ้ืนที่ 

การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนต่อไป    
        ๗) สรุปผลการด าเนินงานเครือข่ายการนิเทศและรายงานผลการพัฒนาต่อหน่วยงานต้นสังกัด/
สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  

๘) ประสาน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ (รายละเอียดตาม 
เอกสารแนบท้ายค าสั่ง หน้า ๑๖) 

๙) ประสานงานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายค าสั่ง  
หน้า ๑๗ )  

๑๐) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายค าสั่ง หน้า ๑๘,๒๐) 
๑๑) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย   

       กรณีที่  นางณิชาภา  จันทะกา  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามล าดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายค าสั่ง หน้า ๑๖)  

      ๓. นางสาวภิญญาพัชญ์   ภูวงค์  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
 ปฏิบัติหน้าที่  งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  และมีหน้าที่และ

รับผิดชอบ ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 



๒๖ 

 

  ๑) จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ศึกษาความต้องการการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศทั้ง
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน        

๒) จัดท าแผนสร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ โดย 
ค านึงถึงสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละเครือข่าย 

๓) ประชุม/สัมมนาเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ เพื่อสร้างความเข้าใจและก าหนดแนวทางการ 
พัฒนา 

 ๔) ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่างๆ  เช่น 
  ๔.๑) จัดเครือข่ายบุคคล  เช่น ครูแกนน า  ครูต้นแบบ  ครูแห่งชาติ  ฯลฯ 
  ๔.๒) จัดเครือข่ายในรูปชุมนุม  เช่น ชุมนุมครูปฐมวัย  ครูวทิยาศาสตร์ ฯลฯ 
  ๔.๓) เครือข่ายในรูปของระดับการศึกษา เช่น  เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพระดับ

ปฐมวัย   ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
  ๔.๔) เครือข่ายในรูปของชุมชน  เช่น เครือข่ายสุขภาพ เครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 
  ๔.๕) เครือข่ายในรูปของห้องเรียนหรือสถานศึกษา เช่น   การพัฒนาห้องเรียน

วิทยาศาสตร์ เครือข่ายโรงเรียนผู้น าการเปลี่ยนแปลง  เครือข่ายห้องเรียนโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
 ๕) ประเมินผลและสรุปผลการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 

๖) น าผลการประเมินไปก าหนดแนวทางการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศทั้งระดับเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนต่อไป    
        ๗) สรุปผลการด าเนินงานเครือข่ายการนิเทศและรายงานผลการพัฒนาต่อหน่วยงานต้นสังกัด/
สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์     

๘) ประสาน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ (รายละเอียดตาม 
เอกสารแนบท้ายค าสั่ง หน้า ๑๖) 

๙) ประสานงานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายค าสั่ง  
หน้า ๑๗)  

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

       กรณีที่  นางสาวภิญญาพัชญ์  ภูวงค์  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามล าดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายค าสั่ง หน้า ๑๖) 
 
๗. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  

       ๑. นางสาวกาญจนภัสส์  สีดาแหลม  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
               ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา มีหน้าที่และรับผิดชอบ  ดังนี้ 
        ๑) การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
        ๒) ก าหนดขอบข่ายของข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและบริหาร
ทั่วไปของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยศึกษาจากนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 
รายงานผลการปฏิบัติงาน จากกลุ่มต่างๆ ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
             ๓) รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดท าระบบข้อมูล สารสนเทศ 
             ๔) ตรวจสอบข้อมูลและสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 



๒๗ 

 

             ๕) รายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ที่เป็นข้อมูลและสารสนเทศ ต่อคณะกรรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ถึงจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ                   

   ๖) เผยแพร่ข้อมูลเป็นเอกสารและทางเว็บไซด์ ในระบบเครือข่ายและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

   ๗) วางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา   
        ๘) วิเคราะห์ผลการบริหารและการจัดการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้านวิชาการ 
บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป ให้เห็นจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
           ๙) ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ในแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา 
  ๑๐) น าแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา มา
ก าหนด วิธีการ เครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

๑๑) ประสาน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ (รายละเอียดตาม 
เอกสารแนบท้ายค าสั่ง หน้า ๑๖) 

๑๒) ประสานงานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายค าสั่ง  
หน้า ๑๗)  

๑๓) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายค าสั่ง หน้า ๑๙) 
๑๔) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   

          กรณีที่  นางสาวกาญจนภัสส์   สีดาแหลม  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   ไม่อยู่
หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามล าดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายค าสั่ง  
หน้า๑๖)  

      ๒. นายศิขริน  ตันเจียง  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ     
     ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ มีหน้าที่และรับผิดชอบ  ดังนี้ 
          ๑) จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

    ๒) น าเสนอแผนพัฒนาคุณภาพ เครื่องมือ วิธีการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการ
นิเทศการศึกษา ต่อคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
               ๓) แจ้งแผนพัฒนาคุณภาพการ เครื่องมือ วิธีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศ
การศึกษาให้กลุ่มต่างๆน าไปสู่การด าเนินการตามแผน 
              ๔) ประสานงานกับคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพ่ือ
ด าเนินการตามแผนและแก้ไขการด าเนินงานระหว่างการปฏิบัติ 
    ๕) รายงานผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อคณะกรรมการ 

   ๖) ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศตามแนวทางของคณะกรรมการการ
ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
             ๗) รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลจากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการ
นิเทศ 
             ๘) จัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศ เสนอต่อคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา 



๒๘ 

 

             ๙) เผยแพร่รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศต่อคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
  
   ๑๐) น าแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา  
มาก าหนดวิธีการ เครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

๑๑) ประสาน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ (รายละเอียดตาม 
เอกสารแนบท้ายค าสั่ง หน้า ๑๗) 

๑๒) ประสานงานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายค าสั่ง  
หน้า ๑๘)  

 ๑๓) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายค าสั่ง หน้า ๑๘,๑๙,๒๐) 
๑๔) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   
กรณีท่ี นายศิขริน  ตันเจียง  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติหน้าที่ได ้ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามล าดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายค าสั่ง หน้า ๑๖) 

๘. งานธุรการ 

      นางนพมาศ  ใจตรง  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน    
     ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  มีหน้าที่และ
รับผิดชอบดังนี้ 
     ๑) งานจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มนิเทศให้สามารถด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
             ๒) งานสารบรรณกลุ่มนิเทศ 
               ๓) งานประชุมภายในกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
               ๔) งานประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในส านักงาน  หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการ ที่เกี่ยวข้อง              
กับการบริหารงานของกลุ่ม 
               ๕) งานประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  และประชาชนทั่วไปทราบ 
               ๖) งานจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของกลุ่ม 
               ๗) งานจัดท าข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
         ๘) งานรับ-ส่ง หนังสือราชการกลุ่ม 
               ๙) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
        กรณีท่ี นางนพมาศ  ใจตรง  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ปฏิบัติ
หน้าที่แทน 

         ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เอาใจใส่ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป                
ด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการต่อไป 

                      ทั้งนี้  ตั้งแต่วันท่ี    ๔  เดือน   พฤศจิกายน          พ.ศ. ๒๕๖๔  



๒๙ 

 

  
  สั่ง  ณ   วันท่ี   ๔     เดือน    พฤศจิกายน      พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   
   

                                                      

                                                            (นายยงยุทธ   พรหมแก้ว ) 
              ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดแนบท้ายค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ 
ที ่ ๓๘๐ / ๒๕๖๔   ลงวันที่  ๔  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบ    
นางผ่องพันธ์  แพงบุดดี ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

๑.นางรุจาภา ประถมวงษ์ 
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา               
และกระบวนการเรียนรู้ 

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



๓๐ 

 

๒.นายพิพัฒน์พงษ์  สมใจ 
กลุ่มงานวัดและประเมินผล
การศึกษา  

๑. นายพิพัฒน์พงษ์  สมใจ 
๒. นางสมปอง  จักรโนวัน 
๓. นายคีระคิน  ค าหนองไผ่ 

๓.นางวนิดา  รัตนรุ่งโรจน์ 
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

๑. นางวนิดา  รัตนรุ่งโรจน์ 
๒. นางธิติมน  ค ามี 
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 
 

 

 

 

 

 
 
                                              
                                                           

รายละเอียดแนบท้ายค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 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  ภูวงค์  
๔. นางณิชาภา   จันทะกา 

หากผู้รับผิดชอบคนที่ 
๑ ไม่อยู่ให้คน

รับผิดชอบล าดับถัดไป
ปฏิบัติหน้าที่แทน

ตามล าดับ 
๒ สังคมศึกษา ๑. นางผ่องพันธ์  แพงบุดดี           หัวหน้า 

๒. นางวัฒนาพร  อาคมคง 



๓๑ 

 

๓. นายคีระคิน  ค าหนองไผ่ 
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   ค ามี 

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  ค าหนองไผ่ 
 

 

 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ    หมายเหตุ 
๑๐ การศึกษาพิเศษ ๑. นางสาวกาญจนภัสส์  สีดาแหลม   หัวหน้า 

๒. นายศิขริน  ตันเจียง 
๓. นางสาวภิญญาพัชญ์  ภูวงค์ 

 

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

 

 
 

รายละเอียดแนบท้ายค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ 
ที ่ ๓๘๐ / ๒๕๖๔   ลงวันที่  ๔  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 



๓๒ 

 

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

       ๓. งานประสานศูนย์เครือข่ายโรงเรียน รายละเอียดดังนี้  

ที ่ อ าเภอ  ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ    
๑ อ าเภอชุมแพ ๑. นางวนิดา  รัตนรุ่งโรจน์             (ศูนย์ฯ ชุมแพ,) 

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

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

๓ อ าเภอสีชมพู ๑. นายสมชาย  โพธิ์ศรี                   (ศูนย์ฯ เสมาสีชมพู) 
๒. นางสาวกาญจนภัสส์  สีดาแหลม    (ศูนย์ฯ นาจานซ ายาง) 
๓. นางสมปอง จักรโนวัน                 (ศูนย์ฯ ดงชมพู) 

๔ อ าเภอภูเวียง ๑. นางธิติมน  ค ามี                        (ศูนย์ฯ ภูเวียง) 
๒. นางจารุรัตน์  ราชชมภู                (ศูนย์ฯ ลุ่มน้ าบอง) 
๓. นางสาวอัญชลี   แก่นจันทร์          (ศูนย์ฯ แก่นหว้าเซิน) 

๕ อ าเภอหนองนาค า ๑. นายพิพัฒน์พงษ์  สมใจ               (ศูนย์ฯ หนองนาค า) 
๖ อ าเภอเวียงเก่า ๑. นางวัฒนาพร  อาคมคง               (ศูนย์ฯ เวียงเก่า) 
๗ อ าเภอภูผาม่าน ๑. นายคีระคิน  ค าหนองไผ่              (ศูนย์ฯ ภูผาม่าน) 

 

 

 
 

รายละเอียดแนบท้ายค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 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  ค าหนองไผ่ 

 

๒ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
(ประถมศึกษา) 

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

 



๓๓ 

 

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

 

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  ค าหนองไผ่  
๓. นางธิติมน  ค ามี 

 

๖ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล  และโรงเรียนคุณภาพของ
ชุมชน 

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

 

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
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ 

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

 

 

ที ่ งาน/โครงการ   ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ      หมายเหตุ 
  ๕. นางสาวธัญชมณ  บุญประกอบ 

๖. นางสาวอัญชลี แก่นจันทร์ 
 

๑๐ โครงการ STEM  เพ่ือการศึกษา 
ปฐมวัย 

๑. นางรุจาภา  ประถมวงษ์ 
๒. นางวัฒนาพร  อาคมคง 
๓. นายคีระคิน ค าหนองไผ่ 
๔. นางสาวภิญญาพัชญ์  ภูวงค์ 
๕. นางสาวอัญชลี  แก่นจันทร์ 

 

๑๑ โครงการ STEM  เพ่ือการศึกษา 
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 

๑. นายศิขริน  ตันเจียง 
๒. นายพิพัฒน์พงษ์  สมใจ 

 



๓๔ 

 

๓. นางวนิดา  รัตนรุ่งโรจน์ 
๔. นางสมปอง จักรโนวัน 
๕. นางสาวกฤตมุข เฉิดทรัพย์ 

๑๒ โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา 

๑. นางผ่องพันธ์  แพงบุดดี 
๒. นางจารุรัตน์  ราชชมภู 
๓. นางธิติมน ค ามี   
๔. นางสาวภิญญาพัชญ์  ภูวงค์ 
๕. นายคีระคิน  ค าหนองไผ่ 
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 

 

 
 
 
 
 

รายละเอียดแนบท้ายค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 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  ค ามี 
๓. นางณิชาภา  จันทะกา 
๔. นางวัฒนาพร  อาคมคง 
๕. นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพย์ 

 



๓๕ 

 

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
วิทยาการค านวณ 

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

 

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 

 
 
 
 
 
 
 

 
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 
 



๓๖ 

 

 

 

 
 
 
 


