
 

 

 

 

คู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒  
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กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 
ค าน า 

 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ.๒๕๕๓ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๓)  พ.ศ.๒๕๕๓ (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๒ ได้ก าหนดให้มีการแบ่งเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
ให้มีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน ๑๘๓ เขต และส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา จ านวน 
๔๒ เขต และได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดยแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาออกเป็น ๑๐ ส่วน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานขึ้น 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและส านักงานเขตมัธยมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 ส าหรับคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้มีรายละเอียดของกระบวนการและคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจประจ ากลุ่มงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา และภารกิจงานที่ได้รับ
มอบหมายจากนโยบาย ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย ตามจุดเน้นส านักงาน/จุดเน้นที่ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒  
 ผู้จัดท า ขอขอบคุณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่จัดท าคู่มือปฏิบัติงานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ขอขอบคุณกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดท าเอกสารคู่มือการ
ปฏิบัติงานเล่มนี้ ให้สมบูรณ์ สามารถน าไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
 
 
          นางสาวกานต์กนิษฐ์   พรมไพร 
        ศึกษานิเทศก์   สพป.ชัยภูมิ เขต ๒  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 
 

 
ค าน า 

  หน้า 
 

สารบัญ    
วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 
เงื่อนไขความส าเร็จ 
ความส าคัญและความเป็นมาของคู่มือ 
     แนวคิด 
     วัตถุประสงค์ 
     บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ 
ภารกิจ สาระความรู้ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ขอบข่าย ภารกิจ ภาระงานที่รับผิดชอบ 
กรอบแนวทาง / ขั้นตอนการท างานตามภารกิจของงาน  (One Stop Service) 
บรรณานุกรม 
ภาคผนวก 
   ค าสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติงาน 
   ค าสั่งอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
คณะผู้จัดท า 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ  นางสาวกานต์กนิษฐ์   พรมไพร   ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

งานวัดและประเมินผลการศึกษา 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ 
****************************** 

 
วิสัยทัศน์การท างานส่วนตัว 

  นิเทศการศึกษาด้วยความมุ่งมั่นให้เกิดประสิทธิภาพ ประสานงานอย่างกัลยาณมิตร  
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ บนพ้ืนฐานคุณธรรมตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

พันธกิจ 

  มุ่งม่ันการนิเทศตามกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษา ประสานงานอย่างกัลยาณมิตร 
เพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ 
 
 

เงื่อนไขความส าเร็จ 

  รักและศรัทธาในวิชาชีพ รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ และท างานเป็นทีม 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของคู่มือ 
 
 แนวคิด 
 จากการด าเนินการส ารวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ และนโยบายของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 
๒ ที่ก าหนดให้ข้าราชการทุกคนในสังกัดต้องมีคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือก าหนดกรอบภารกิจและภาระงานที่
รับผิดชอบในการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ และเป็นตัวชี้วัด ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงานที่สามารถตรวจสอบได้ 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 
เขต ๒ เป็นกลุ่มงานที่ด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
ระบบการบริหารสถานศึกษา และการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ งในการ
บริหารและการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียน เกิดการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการศึกษาอย่างมีคุณภาพสูงสุดตามศักยภาพของผู้เรียน ภาระงาน
ตามภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ที่มีศึกษานิเทศก์แต่ละกลุ่มงานรับผิดชอบ
ตามกรอบงานท่ีได้รับมอบหมาย และภารกิจการบริหารที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 
๒ มอบหมายศึกษานิเทศก์เป็นรายบุคคลให้รับผิดชอบเขตการนิเทศเป็นรายกลุ่มต าบล และรายอ าเภอ จึงต้อง
มีคู่มือการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์แต่ละบุคคล 
 



-๒- 
 

 วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในการปฏิบัติราชการในฐานะของบุคลากรกลุ่ม

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
๒. เพ่ือสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของตนเองและภารกิจกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด

การศึกษา 
๓. เพ่ือประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในบทบาท หน้าที่         

และภารกิจของศึกษานิเทศก ์
 
 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ 

๑. งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่งศึกษานิเทศก์ทุกคน ในส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพ่ือปรับปรุง
การเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน  ดังนี้ 
      ๑.๑  งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการ
เรียนรู้ มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาที่ สามารถตรวจสอบคุณภาพ
จากภายนอก พัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่าง
มีคุณภาพ 
      ๑.๒  การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพ่ือจัดท าเป็นเอกสาร คู่มือ และสื่อใช้ในการปฏิบัติงานและ
เผยแพร่ ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
      ๑.๓  การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้สนใจทั่วไป 
      ๑.๔  การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนการ
นิเทศและการพัฒนางานวิชาการ 
      ๑.๕  ประสานงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยบังคับบัญชา คือ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (สพท.) และสถานศึกษา 
      ๑.๖  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   
 ๒.  งานตามขอบข่ายภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒   เป็นกลุ่มงานที่ด าเนินการเกี่ยวกับ  กระบวนการนิเทศ ติดตาม 
ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลทุกภาคส่วนมีความพึงพอใจ  โดยยึดการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่าย มีขอบข่ายภารกิจ ดังนี้  
     ๒.๑  งานส่งเสริม และพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  ๒.๒ งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน 
  ๒.๓ งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
      ๒.๔ งานศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัยการพัฒนาการนิเทศการบริหารและการจัดการศึกษา 
 
 



 
-๓- 

๓.  งานตามขอบข่ายภารกิจของงานวัดและประเมินผลการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ เป็นงานที่ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพปัญหาการวัดและประเมินผลใน
ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา เพ่ือน าไปสู่การด าเนินงานวิจัยพัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลทุกภาคส่วนมีความพึงพอใจ  โดยยึดการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่าย มีข้ันตอนดังนี้ 
      ๓.๑ ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผล
การศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
      ๓.๒ ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลใน
สถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
      ๓.๓  ศึกษา วิเคราะห์  รปูแบบ  วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผลใน
สถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
      ๓.๔ จัดท าคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

ภารกิจ สาระความรู้ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
๑. การนิเทศการศึกษา ได้แก่ หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและกระบวนการนิเทศ กลยุทธ์ 

การนิเทศการศึกษาในเรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสร้างทักษะในการนิเทศการใช้กล
ยุทธ์ในการนิเทศ การน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ การควบคุมและการประเมินเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  การนิเทศภายใน โดยสามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบการ
นิเทศภายในสถานศึกษาได้ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการเรี ยนรู้การสอนและการ
บริหารจัดการการศึกษา ประสาน สนับสนุน และเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศการศึกษาแกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  ใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่างหลากหลายด้านความเป็นกัลยาณมิตร 
      ๒. นโยบายและการวางแผนการศึกษา ได้แก่ ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริบททางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา  แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่าง ๆ การวิเคราะห์และก าหนด
นโยบายการศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและประเมินนโยบายการศึกษาโดย 
สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพ่ือจัดท านโยบาย แผนและการ
ติดตามประเมินผลด้านการศึกษา   ให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายและการวางแผนด าเนินงาน
และการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่มุ่งให้เกิดผลดี คุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม 
      ๓. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา   การวัดและการประเมินผลการจัดการศึกษา
พิเศษ โดยสามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา  สาธิตแนะน าครูให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน ประเมินหลักสูตรและ
การน าหลักสูตรไปใช้ 

 
 
 



-๔- 
 

      ๔. การประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การบริหารคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา  สามารถศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
การจัดท ามาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยนิเทศ ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะและการวางระบบการจัดท า
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับการประเมินภายนอก 
      ๕. การบริหารจัดการการศึกษา ได้แก่ หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา หลักการบริหารจัดการ 
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การปฏิรูปการศึกษา   กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
โดยสามารถให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของการศึกษา     
นิเทศการบริหารจัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน 
      ๖. การวิจัยทางการศึกษา ได้แก่ ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การน าผลการวิจัยไปใช้ โดยสามารถ 
ให้ค าแนะน า ปรึกษาเก่ียวกับการน ากระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน   
ให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ด าเนินการวิจัย 
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษา 
      ๗. กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ได้แก่ กลวิธีการน าเสนอความรู้
แนวคิดทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์ 
วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์ โดยสามารถเขียนเอกสารทางวิชาการ แนะน าและให้ค าปรึกษาการเขียน
เอกสารทางวิชาการ แก่คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา น าเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎีด้วยวิธีการ 
ที่หลากหลาย และเหมาะสมต่อการเรียนรู้ 
      ๘. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ต 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมัลติมีเดียแบบ ปฏิสัมพันธ์ ส านักงานอัตโนมัติ โดย สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาตนและการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม ให้ค าปรึกษา แนะน า การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา 

      ๙. คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับศึกษานิเทศก์ ได้แก่ คุณธรรมและจริยธรรมจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ของศึกษานิเทศก์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพศึกษานิเทศก์ มีหลักธรรมในการนิเทศและประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้ปฏิบัติมีแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในส่วนที่
ตนเองรับผิดชอบ  และสามารถด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือครูและผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
เข้าใจในภาพรวมของงานที่จะต้องปฏิบัติ ตลอดจนสามารถน าไปปฏิบัติจริงได้ ขอบเขตหรือข้อจ ากัดของคู่มือ 
เนื่องจากการปฏิบัติงานในต าแหน่งศึกษานิเทศก์ในปัจจุบัน มีหน้าที่ที่รับผิดชอบที่หลากหลาย ล้วนเกี่ยวข้อง
กับกลุ่มงานและบุคลากรต่างๆในทุกๆด้าน ซึ่งคู่มือการปฏิบัติงานต าแหน่งศึกษานิเทศก์ฉบับนี้ จะเน้นเฉพาะ 
ในส่วนที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้เกิดประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ขององค์กรเท่านั้น 
 
 
 
 



-๕- 
 

ขอบข่ายภารกิจ ภาระงานที่รับผิดชอบ ของนางสาวกานต์กนิษฐ์   พรมไพร   ศึกษานิเทศก์ช านาญการ   
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
 
 ๑.  ปฏิบัติงานในหน้าที่งานธุรการ งานวัดและประเมินผลการศึกษา  
 ๒.  งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษาในสถานศึกษา การเทียบโอนผลการศึกษา 
 ๒.๑ ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผลการศึกษา
ในระบบการศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๒.๒ ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลในสถานศึกษา
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๒.๓ ศึกษา วิเคราะห์  รูปแบบ  วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษา
ทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๒.๔ จัดท าคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๓.  งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา  
  ๓.๑ รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา 
  ๓.๒ ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดท าแล้ว คัดเลือกให้เหมาะสมกับเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา 
  ๓.๓ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ครอบคลุมด้าน
ต่อไปนี้ 
            ๓.๓.๑ เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 
            ๓.๓.๒ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
            ๓.๓.๓ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
            ๓.๓.๔ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
            ๓.๓.๕ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์  
และการเขียนสื่อความ 
  ๓.๔ บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 
 ๔.  งานทดสอบทางการศึกษา  
 ๔.๑ ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เกี่ยวกับระบบ วิธีการ  เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ๔.๒ วางแผนการทดสอบทางการศึกษาให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระของหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๔.๓ ก าหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามที่กระทรวงศึกษาธิการและ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติก าหนด 
 ๔.๔ ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
 ๔.๕ ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถให้กับนักเรียน 
           ๔.๕.๑ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           ๔.๕.๒ โครงการจัดสอบวิชาการนานาชาติ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 



-๖- 
 
           ๔.๕.๓ การทดสอบทางการศึกษา การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐาน
ปลายปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒,๔,๕ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑,๒ 
           ๔.๕.๔ งานพัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา 
 ๕.  งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา 
  ๕.๑ ศึกษา  วิเคราะห์  แนวทาง  ในการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
  ๕.๒ ด าเนินการ  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
  ๕.๓ จัดท ารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
  ๕.๔ เผยแพร่ผล  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
 ๖.  รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
 ๗.  รับผิดชอบกลุ่มโรงเรียนต าบลบ้านบัว ต าบลโนนกอก และต าบลสระโพนทอง 
 ๘.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

กรอบแนวทาง / ขั้นตอนการท างานตามภารกิจของงาน  (One Stop Service) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอกค าขอ 

ตรวจสอบค าขอ 

จัดบริการตามคู่มือแก่ผู้รับบริการ 

ประเมินความพึงพอใจ 

๑ นาที 

๑ นาที 

๒ นาที 

๑ นาที 
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โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๕๑. 
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          ชยันต์ วรรธนะภูติ . ทิศทางการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ : แนวทางการวิจัยด้านเครือข่ายการ
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          ภรณ ีกีร์ติบุตร. การประสานงานระหว่างองค์กร. โอเดียนสโตร์, กรุงเทพฯ : ๒๕๒๒. 
         ธงชัย สันติวงษ.์ องค์การและการจัดการทันสมัยยุคโลกาภิวัฒน์. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช , 
๒๕๔๐. 
      สงัด อุทรานันท์.  การสังเคราะห์งานวิจัยทางการนิเทศการศึกษาในประเทศไทย.  กรุงเทพฯ :  
โรงพิมพ์และท าปกเจริญผล, ๒๕๓๓. 
         ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา.  
บริษัท พิมพ์ดี จ ากัด, ๒๕๔๑.  
          ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. แนวด าเนินการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินและนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์ 
การเกษตรแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๑. 
         ส านักนายกรัฐมนตรี. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕). ๒๕๔๕. 
         ส านักนายกรัฐมนตรี. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขต 
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓. ๒๕๕๓.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 

ค าสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติงาน  
(ค าสั่ง สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ ที่ ๑๓๒/๒๕๖๓) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ค าสั่งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ 

ที ่ ๑๓๒ / ๒๕๖๓ 
เรื่อง   ก าหนดหน้าที่ความรบัผิดชอบของศึกษานิเทศก์ 

----------------------------- 
ด้วยกลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ มี

การย้ายและบรรจุบุคลากรมาใหม ่และมีการสับเปลี่ยนการปฏิบตัิงานของบุคลากรตามกลุ่มงานและงานในความรับผดิชอบ
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเปน็ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดังนั้น เพื่อให้ 
การบริหารราชการในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ และการปฏิบัติงานในกลุ่มนิเทศ ตดิตาม 
และประเมินผลการจดัการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่องและสอดคล้องกับภารกิจที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๗  แห่งพระราชบัญญตัิระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
จึงยกเลิกค าสั่งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภมูิ เขต ๒ ที่ ๔๒๔/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒  
เฉพาะส่วนท่ีก าหนดเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตาม
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรยีนรู้ และศูนย์เครือข่ายการศกึษา โดยได้ก าหนดหน้าท่ีและความรับผดิชอบของ
ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒  
ดังต่อไปนี ้
 

๑. หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ๑.๑  นายเชษฐา   พลธรรม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัตหิน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มนเิทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒  และมีหน้าทีร่ับผิดชอบ  ดังนี้ 
  ๑)  ควบคุม ก ากบั ติดตาม เร่งรัด วินิจฉัย ให้ค าปรึกษา แนะน า แกไ้ข ปรับปรุง และประเมินผล        
การปฏิบัติงานในกลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบยีบกฎหมาย 
  ๒)  ติดต่อ  ประสานงาน  ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ช้ีแจงกับหน่วยงานหรือผู้เกีย่วข้อง 
  ๓)  บรหิารงาน และวางแผนการด าเนินงานของกลุม่นิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา 
  ๔)  ตรวจ  กลั่นกรอง และเสนอความคิดเห็นตามกรอบงานท่ีผู้รับผดิชอบเสนอก่อนน าเสนอ                  
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ และผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒  ตามล าดับเพื่อพิจารณาสั่งการ 
  ๕)  ส่งเสริม  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลการศึกษา  การพัฒนาสือ่  
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  การนิเทศ ติดตาม ประเมนิผลระบบบรหิารจดัการศึกษา  ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ 
  ๖)  งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ี
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
  ๗)  ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีผู่้บังคับบญัชามอบหมาย 

๑.๒  กรณีที่ นายเชษฐา   พลธรรม ไปราชการหรือลา ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติ
หน้าท่ีแทน 
  ๑) นายบุญทรัพย์  หลักม่วง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัตหิน้าท่ีแทน คนท่ี ๑ 
  ๒) นางสาวดรณุี  อาจปร ุ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ีแทน คนท่ี ๒ 
 

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 ศึกษานิเทศก์สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและ
งานนิเทศการศึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน การจัดประสบการณ์เรียนรู้  ให้ได้มาตรฐาน ศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ 
และวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การจัดประสบการณ์เรียนรู้                    
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย ตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ดังนี ้



 ๑. งานนิเทศการศึกษา  โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  จัดกระบวนการเรียนรู้ มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ พัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา  การพัฒนาสื่อ  
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพ 
 ๒. การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อจัดท าเป็นเอกสาร  คู่มือและสื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และเผยแพร่                     
ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 ๓.  การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ  พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
และเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้สนใจทั่วไป 
 ๔. การติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนนิเทศและการพัฒนางาน
ทางวิชาการ 
 ๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๓.  หน้าท่ี ความรับผิดชอบตามขอบข่ายภารกจิของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  ๓.๑  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้      ประกอบด้วย 
 ๑. นางจินตนา  คงสิม   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  มีหน้าท่ีความรับผดิชอบ ดังนี้ 
  ๑)  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
  ๒)  งานประสาน ส่งเสริม สนับสนนุและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 
  ๓)  งานพัฒนาการจัดการเรียนรู้สูศ่ตวรรษที่ ๒๑  
  ๔)  งานสนับสนุนและส่งเสรมิ การพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

๕)  งานพัฒนาครู ผู้บริหารให้มีความรู้ ความเข้าใจการจดัท าหลักสูตรทุจริตศึกษา 
  ๖)  งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษา 
   ๗)  งานนิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลงานพัฒนาหลักสตูรทุจริตศึกษา 
   ๘)  งานประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการพัฒนาหลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
  ๙)  ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีผู่้บังคับบญัชามอบหมาย 
 ๒. นางสาวสุเมธตา  งามชัด   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  มีหนา้ที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ๑)  งานการน าจุดเน้นการพัฒนาผู้เรยีนสู่การปฏิบตัิ 
  ๒)  งานสนับสนุนและส่งเสรมิ การพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

๓)  งานพัฒนาครู ผู้บริหารให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าหลกัสูตรสถานศึกษา 
๔)  งานส่งเสรมิการพัฒนาหลักสตูรการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น Home School 
๕)  งานส่งเสรมิและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น โรงเรียน ๒ ภาษา 

  ๖)  งานศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห ์วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ระดับขั้นพื้นฐาน 
   ๗)  งานนิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและรายงานผลงานพัฒนาหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       ๘)  งานเผยแพร่ผลงานกาศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสตูร และการพัฒนากระบวนการเรยีนรู้ 
  ๙)  ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีผู่้บังคับบญัชามอบหมาย 
 

   ๓. นายชัยณรงค์  บรรลังเดช  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ มีหน้าที่ความรับผดิชอบ ดังนี้ 
  ๑)  งานประสาน ส่งเสริม สนับสนนุ และพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
  ๒)  งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ท้องถิ่น  
  ๓)  งานนิเทศ  ตดิตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและรายงานผลงานพัฒนาหลักสตูรท้องถิ่น 
  ๔)  งานรวบรวมแหล่งเรียนรู้ ภมูิปัญญาท้องถิ่น  หลักสตูรท้องถิ่น 
  ๕)  งานส่งเสรมิและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียน               
เป็นส าคญั 
  ๖)  งานส่งเสรมิและสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสตูรท้องถิ่นโดยใช้ข้อมูลการวิจัยในช้ันเรียนและ
การนิเทศภายใน 
  ๗)  งานธุรการ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 



  ๘)  ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบญัชามอบหมาย 
 
 ๓.๒  กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา   ประกอบด้วย           
     ๑. นางสาวดรุณี   อาจปรุ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
        ๑) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
        ๒) งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษาในสถานศึกษา การเทียบโอนผลการศึกษา 
         ๓) งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมอืวัดและประเมินผลการศึกษา ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุม่สาระ
การเรยีนรู้  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การประเมินผลตามสภาพจริง  การประเมินผลคณุลกัษณะอันพึงประสงค์  
การประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์และการเขียน  การบริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่
สถานศึกษา 

๔) งานส่งเสรมิและพัฒนาผู้เรียน ครู ให้ได้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล 
       ๕) งานทดสอบทางการศึกษา โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 

        ๖)  งานนเิทศ ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผล การวดัและประเมนิผลการศึกษา 
        ๗)  งานทดสอบทางการศึกษา การประเมินความพร้อมการจัดสอบ Pre O-NET  
        ๘)  งานทดสอบทางการศึกษา การทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐาน (O-NET)    
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ 
        ๙)  งานทดสอบทางการศึกษา การประเมินความสามารถด้านการอา่นของผู้เรียน ช้ันประถมศึกษา                 
ปีท่ี ๑  (RT) 
         ๑๐)  งานการทดสอบความสามารถขั้นพ้ืนฐานของผู้เรียนระดบัชาติ (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
              ๑๑) งานจัดสร้างโปรแกรมเก็บขอ้มูลคณุภาพการศึกษาของผู้เรยีนทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
     ๑๒)  ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

    ๒. นางสาวกานต์กนิษฐ์  พรมไพร  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้

        ๑) งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษาในสถานศึกษา การเทียบโอนผลการศึกษา 
๒) งานส่งเสรมิและพัฒนาผู้เรียน ครู ให้ได้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล 

        ๓) งานนเิทศ ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  การวดัและประเมินผลการศึกษา  
       ๔) งานทดสอบทางการศึกษา การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยข้อสอบมาตรฐานปลายป ี

ช้ันประถมศึกษาปีที ๒,๔,๕   และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑,๒ (CPM2Test) 
             ๕) งานพัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา 
        ๖)  โครงการพัฒนาอัจฉรยิภาพทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   ๗)  โครงการจดัสอบวิชาการนานาชาติ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
               ๘) งานธุรการ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา   
     ๙)  ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบญัชามอบหมาย 
 

 ๓.๓  กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  ประกอบด้วย 
  ๑. นายกฤษฎาวัฒน์  ฉัตรรักษา  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  มีหน้าที่ความรับผดิชอบ  ดังนี ้
  ๑)  ปฏิบตัิหนา้ที่หัวหนา้กลุ่มงานส่งเสรมิ พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา 
  ๒)  งานศึกษา ค้นคว้า วเิคราะห์ วิจยัเกี่ยวกบัการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  ๓)  งานนเิทศ  ตดิตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  ๔)  งานส่งเสรมิ พัฒนาครู ผู้บริหารสามารถพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  ๕)  งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา(การศึกษาภาคบังคับ) 
  ๖)  งานด าเนินโครงการจดัการศึกษาทักษะอาชีพในสถานศึกษา 
  ๗)  งานจัดท า  ปรับปรุงและพัฒนา  Website  ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 



  ๘)  งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบนัอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง 
  ๙)  ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีผู่้บังคับบญัชามอบหมาย 
 
 ๓. นางสาวณัฏฐ์ฎาพร บัวสระ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  มีหนา้ที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  ๑) งานศึกษา ค้นควา้ วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  ๒) งานนเิทศ  ตดิตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  ๓) งานส่งเสริม สนับสนุนการใช้สือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  ๔) งานจัดท า  ปรับปรุงและพัฒนา  Website  ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา          
  ๕) งานประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  คลังข้อมูล ของกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา          
    ๖) งานธุรการ กลุ่มงานส่งเสรมิ พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
    ๗) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 
 

 ๓.๔  กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  ประกอบด้วย 
 ๑. นางสุพัตรา   อุตรนคร  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ๑) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา   
  ๒) งานส่งเสริม พัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  ๓)  งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ๔) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการศึกษา 

 ๕) การจัดท าแผนการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศกึษา 
  ๖) งานนิเทศ  ส่งเสริม  สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นท่ีการศึกษา การนิเทศภายใน 
สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน 
  ๗) สรุปและรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการนเิทศและการจดักระบวนการเรียนรู้ที่ประสบผลส าเรจ็ 
  ๘) สรุปผลการนิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดท ารายงานเผยแพร ่
  ๙) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบญัชามอบหมาย 
 

         ๒. นางธัญกนก  ศรีบุญโรจน์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ๑) งานส่งเสริม พัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  ๒)  งานนเิทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ๓) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการศึกษา 

 ๔) การจัดท าแผนการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศกึษา 
  ๕) งานนิเทศ  ส่งเสริม  สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นท่ีการศึกษา การนิเทศภายใน 
สถานศึกษา หน่วยงาน องค์กรและชุมชน 
  ๖) สรุปรายงานและเผยแพรเ่ทคนคิวิธีการใช้สื่อ เครื่องมือหรือรูปแบบเครือข่ายการนิเทศ 
  ๗) งานธุรการ กลุ่มงานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  ๘) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบญัชามอบหมาย 

 
๓.๕  กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  ประกอบด้วย 

 ๑. นางสาวจุฬาลักษณ์    ภูปัญญา    ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้
  ๑)  ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหนา้กลุ่มงาน ส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๒)  งานส่งเสรมิและพัฒนาระบบการประกันคณุภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  ๓)  งานส่งเสรมิและสนับสนุนให้สถานศึกษา ก าหนดมาตรฐานระดบัสถานศึกษาให้สอดคล้อง 
กับสภาพแวดล้อม และความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
  ๔)  งานส่งเสรมิและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเองและจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
ของสถานศึกษา (SAR) 
  ๕)  งานด าเนินการจดัตั้งคณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ ผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา   



 ๖)  งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคณุภาพการศึกษา 
  ๗)  งานนิเทศ ติดตาม ก ากับการจัดสร้าง และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ๘)  การจัดท าระบบสารสนเทศ การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา ผลการประเมินคณุภาพภายใน
และผลการประเมินภายนอกสถานศึกษา 
                     ๙)  ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบญัชามอบหมาย 
 

 ๒. นางสาวศิริขวัญ  มีชัย  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  มีหน้าที่ความรับผดิชอบ ดังนี้ 
  ๑)  งานส่งเสรมิและพัฒนาระบบการประกันคณุภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  ๒)  งานส่งเสรมิและประสานงานการประกันคณุภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  ๓)  งานด าเนินโครงการพัฒนาการคิด วิเคราะห์ ตามมาตรฐานการประกันคณุภาพ   
  ๔)  งานนิเทศ ติดตาม ก ากับ ให้สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ ์

 ๕)  งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคณุภาพการศึกษา 
  ๖)  งานนิเทศ ติดตาม ก ากับการจัดสร้าง และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ๗)  การจัดท าระบบสารสนเทศ การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา ผลการประเมินคณุภาพภายใน
และผลการประเมินภายนอกสถานศึกษา 
  ๘)  งานธุรการ กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคณุภาพการศึกษา 
                     ๙)  ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบญัชามอบหมาย 
 

          ๓.๖  กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ  (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)    ประกอบด้วย 
         ๑. นางเทียนทอง  ประทีปเมือง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

๑)  ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหนา้กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจดัการศึกษาแบบเรียนรวม)     
๒)  งานส่งเสรมิ สนับสนุน พัฒนาให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาพิเศษ (การจดัการเรียน 

รวม) ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนและสถานศึกษา 
๓)  งานส่งเสรมิ สนับสนุน ให้สถานศึกษาจัดท าและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรยีนการสอนและการดูแล 

ช่วยเหลือนักเรยีนพิการโดยการมสี่วนร่วมของผู้มสี่วนได้เสีย   
๔)  งานศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห ์วิจัยการพัฒนาการจดัการศึกษาพิเศษ (การจัดการเรียนรวม) 
๕)  งานนิเทศ  ก ากับ ติดตาม การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการดูแล 

ช่วยเหลือนักเรยีนพิการเรียนรวม โดยใช้ข้อมูลการวิจัยในช้ันเรียน และน าข้อมลูมาใช้ในการวางแผนพฒันา 
  ๖)  งานประกันคุณภาพกาศึกษาเรียนรวม 

๗)  ปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่้บังคับบญัชามอบหมาย 
 

         ๒. นางกิติมา  สมวงษา  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้  
๑)  งานสนับสนุน  ส่งเสริม  และพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
๒)  งานพัฒนาผู้บริหารให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถบริหารจัดการศึกษาพิเศษ (การจัดการ                    

เรียนรวม) ได ้
  ๓)  งานพัฒนาครูให้สามารถคัดกรอง คัดแยก จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) การจดัท า
แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)  
  ๔)  งานส่งเสรมิ สนับสนุน การมสีว่นร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา และหน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาพิเศษ (การจัดการเรียนรวม) 

๕)  งานการจัดท าเครื่องมือการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการศึกษาพิเศษ (การจดัการ                    
เรียนรวม) 

๖)  งานนิเทศ  ก ากับ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษาพิเศษ (การจัดการเรียนรวม) และใหค้วาม 
ช่วยเหลือสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๗)  งานประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่จัดการศึกษาพิเศษ 
๘)  งานธุรการ สารสนเทศ กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
๙)  ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีผู่้บังคับบญัชามอบหมาย 

 



๓.๗  กลุ่มงานเลขานกุารคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  ประกอบด้วย 
 ๑. นายบุญทรัพย์  หลักม่วง   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    มหีน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี ้

 ๑)  ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหนา้กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา 
  ๒)  งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา   

  ๓)  งานด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุม่นิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
 ๔)  งานจัดท าแผนการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

๕)  งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วจิัย การจัดการเรียนรู ้
  ๖)  ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีผู่้บังคับบญัชามอบหมาย 
 

 ๒. นายวาทิศ  สอนกอง   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  มีหนา้ที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ๑)  งานจัดท าสรุปและรายงานผล การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษา 
  ๒)  งานด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุม่นิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
 ๓)  งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วจิัย การจัดการเรียนรู ้
 ๔)  งานการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจุบัน และการเผยแพร่ข้อมลูในระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต 
  ๕)  งานสรุปและรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
  ๖)  งานธุรการ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษา 
  ๗)  ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีผู่้บังคับบญัชามอบหมาย 
 

      ๓. งานธุรการ 
  ๓.๑ นางอุไรวรรณ  ชัยสงคราม  ลูกจ้างช่ัวคราว  ปฏิบัติหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ๑) ปฏิบัติหน้าท่ีธรุการ กลุม่นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  ๒) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนระบบข้อมูลสารสนเทศ และการบรหิารงานกลุ่มใหส้ามารถด าเนินงานตาม
ภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๓) ศึกษาวิเคราะห์สภาพของกลุ่ม และออกแบบระบบสารบรรณใหเ้หมาะสม และสอดคล้องกับระบบ 
สารบรรณของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  ๔) ประสานงานกับกลุ่มอื่นในส านกังาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานของกลุ่ม  
  ๕) ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่ม ให้ครู บุคลากรทารง
การศึกษา และประชาชนท่ัวไปทราบ 
  ๖) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของกลุ่ม และด าเนินงานเกี่ยวกบัการประชุมภายในกลุม่ 

๗) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบญัชามอบหมาย 
 

  ๓.๒ นายพิเชษฐ  ช านาญ เจ้าพนักงานธุรการ  ปฏิบัติหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี ้
  ๑) ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ กลุม่นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  ๒) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนระบบข้อมูลสารสนเทศ และการบรหิารงานกลุ่มใหส้ามารถด าเนินงานตาม
ภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๓) ศึกษาวิเคราะห์สภาพของกลุ่ม และออกแบบระบบสารบรรณใหเ้หมาะสม และสอดคล้องกับระบบ 
สารบรรณของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  ๔) ประสานงานกับกลุ่มอื่นในส านกังาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานของกลุ่ม  
  ๕) ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่ม ให้ครู บุคลากรทารง
การศึกษา และประชาชนท่ัวไปทราบ 
  ๖) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของกลุ่ม และด าเนินงานเกี่ยวกบัการประชุมภายในกลุม่ 

๗) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบญัชามอบหมาย 
 



 
๔. หน้าท่ีความรับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ศึกษานิเทศก์  มีหน้าท่ีศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ  วิเคราะห์  วิจัย  นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล                        
เพื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน การจัดประสบการณ์การเรียนรูใ้ห้มีประสิทธิภาพตามที่ไดร้ับมอบหมาย ดังนี ้
 ๔.๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ประกอบด้วย 
  ๑)  นางกิติมา  สมวงษา  ศึกษานเิทศก์ช านาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)   

๒)  นางเทียนทอง  ประทีปเมือง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   
  ๓)  นางสาวดรณุี  อาจปรุ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    
 ๔.๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ประกอบด้วย   
                     ๑)  นางสาวดรุณี  อาจปรุ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้)   

๒)  นางธัญกนก  ศรีบุญโรจน์  ศกึษานิเทศก์ช านาญการ    
๓)  นางสาวณฏัฐ์ฎาพร  บัวสระ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
๔)  นางสาวกานต์กนิษฐ์  พรมไพร ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

 ๔.๓  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ประกอบด้วย 
 ๑)  นางสุพัตรา  อุตรนคร  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)   

  ๒)  นางจินตนา  คงสิม  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   
  ๓)  นายเชษฐา  พลธรรม  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    
  ๔)  นางสาวจุฬาลักษณ์  ภูปัญญา ศึกษานิเทศก์ช านาญการ   

๕)  นางสาวกานต์กนิษฐ์  พรมไพร ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
๔.๔  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ประกอบด้วย 

๑) นางจินตนา  คงสิม  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)   
๒)  นายวาทิศ  สอนกอง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   

  ๓)  นางเทียนทอง  ประทีปเมือง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    
 

 ๔.๕  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ประกอบด้วย  
๑)  นายบุญทรัพย์  หลักม่วง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)  

  ๒)  นางสุพัตรา  อุตรนคร  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    
  ๓)  นายวาทิศ  สอนกอง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ     
 ๔.๖  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ประกอบด้วย 
  ๑)  นางธัญกนก  ศรีบุญโรจน์  ศกึษานิเทศก์ช านาญการ(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)   
  ๒)  นายบุญทรัพย์  หลักม่วง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    
  ๓)  นางสาวสุเมธตา  งามชัด  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   
 ๔.๗  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  ประกอบด้วย 
  ๑)  นายชัยณรงค์  บรรลังเดช  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)   
  ๒)  นางสาวศิริขวัญ  มีชัย  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    
  ๓)  นายกฤษฎาวัฒน์  ฉัตรรักษา  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ    
 

 ๔.๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ประกอบด้วย 
  ๑)  นางสาวสุเมธตา   งามชัด  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)   
  ๒)  นางกิติมา  สมวงษา  ศึกษานเิทศก์ช านาญการพิเศษ   
  ๓)  นายวาทิศ  สอนกอง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ     

 

๔.๙  กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ประกอบด้วย  
๑) นายชัยณรงค์  บรรลังเดช  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  (หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมฯ)    
๒) นายวาทิศ  สอนกอง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
๓) นางสาวณัฏฐฎ์าพร  บัวสระ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
   



 ๔.๑๐  การศึกษาปฐมวัย  ประกอบด้วย     
๑)  นางสาวจุฬาลักษณ์   ภูปัญญา ศึกษานิเทศก์ช านาญการ (หัวหน้ากลุ่มการศึกษาปฐมวัย) 

  ๒)  นางสาวศิริขวัญ  มีชัย  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    
๓)  นายกฤษฎาวัฒน์   ฉัตรรักษา  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ    

 

๕. หน้าที่ความรับผิดชอบศูนยเ์ครือข่ายการศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ มีหน้าที่นิเทศ ติดตาม ส่งเสริม  สนับสนุน การจัดการศึกษาและประสานงานศูนย์

เครือข่ายการศึกษาอ าเภอในกลุ่มพ้ืนที่โรงเรียนต าบล จ านวน ๔๕ ต าบล รวมจ านวน  ๒๖๐ โรงเรียน ๒ สาขา 
ดังนี้ 

 

  ๕.๑  ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จ านวน  ๖๔  โรงเรียน  ๑  สาขา 
   ๑)  นางสุพตัรา  อุตรนคร  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  รับผิดชอบโรงเรียนในต าบลบ้านหัน            
ต าบลบ้านเป้า และต าบลหนองโพนงาม   รวม  ๑๗  โรงเรียน  ๑  สาขา 
   ๒)  นายชัยณรงค์  บรรลังเดช  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  รับผิดชอบโรงเรียนในต าบลบ้านเดื่อ  
และต าบลหนองข่า  รวม  ๑๕  โรงเรียน 
   ๓)  นางสาวกานต์กนิษฐ์  พรมไพร  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  รับผดิชอบโรงเรียนในต าบลบา้นบัว        
ต าบลโนนกอก และต าบลสระโพนทอง  รวม  ๑๕  โรงเรยีน 
   ๔)  นางธัญกนก  ศรีบุญโรจน์  ศกึษานิเทศก์ช านาญการ   รับผิดชอบโรงเรียนในต าบลบ้านยาง            
ต าบลโนนทอง และต าบลกุดเลาะ  รวม  ๑๕  โรงเรียน 
 

  ๕.๒  ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอแก้งคร้อ  จ านวน  ๕๗  โรงเรยีน 
   ๑)  นางสาวดรณุี  อาจปรุ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  รับผิดชอบโรงเรียนในต าบลช่องสามหมอ  
ต าบลนาหนองทุ่ม ต าบลเก่าย่าดีและต าบลท่ามะไฟหวาน  รวม ๒๐  โรงเรียน 
   ๒)  นางสาวณฏัฐ์ฎาพร  บัวสระ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  รบัผิดชอบโรงเรียนในต าบลโคกกุง   
ต าบลหนองไผ่ และต าบลบ้านแก้ง  รวม  ๑๘  โรงเรียน 
   ๓)  นางสาวศิริขวัญ  มีชัย  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  รับผิดชอบโรงเรียนในต าบลหลุบคา  
ต าบลหนองขามและต าบลหนองสงัข์  รวม ๑๙  โรงเรียน 
 
  ๕.๓  ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอคอนสาร  จ านวน  ๓๘  โรงเรยีน  ๑  สาขา 
   ๑)  นางกิติมา  สมวงษา  ศึกษานเิทศก์ช านาญการพิเศษ  รับผิดชอบโรงเรยีนในต าบลทุ่งลยุลาย                       
ต าบลห้วยยางและต าบลคอนสาร  รวม ๑๓  โรงเรยีน  ๑ สาขา 
   ๒)  นายกฤษฎาวัฒน์  ฉัตรรักษา  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  รับผิดชอบในโรงเรียนต าบลทุ่งพระ 
และต าบลทุ่งนาเลา  รวม  ๑๑  โรงเรียน 
   ๓)  นางสาวจุฬาลักษณ์  ภูปัญญา  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  รับผิดชอบในโรงเรียนต าบลโนนคณู 
ต าบลดงบังและต าบลดงกลาง  รวม  ๑๕  โรงเรียน 
 

         ๕.๔  ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอบ้านแท่น   จ านวน  ๓๒  โรงเรียน 
   ๑)  นายวาทิศ  สอนกอง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  รับผิดชอบโรงเรียนในต าบลสามสวน         
 และต าบลบ้านแท่น รวม ๑๕  โรงเรียน 
   ๒)  นางสาวสุเมธตา  งามชัด  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ รับผดิชอบโรงเรียนในต าบลหนองค ู
ต าบลบ้านเต่าและต าบลสระพัง  รวม  ๑๗  โรงเรยีน 
 

         ๕.๕  ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอภูเขียว   จ านวน ๗๒  โรงเรียน    
   ๑)  นางจินตนา  คงสิม   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  รับผิดชอบโรงเรยีนในต าบลบา้นแก้ง             
และต าบลโคกสะอาด รวม   ๑๗  โรงเรียน 
   ๒)  นายเชษฐา  พลธรรม  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  รับผิดชอบโรงเรียนในต าบลผักปัง                 
และต าบลหนองคอนไทย รวม   ๑๗  โรงเรียน 



   ๓)  นายบุญทรัพย์  หลักม่วง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  รับผดิชอบโรงเรียนในต าบลกวางโจน                  
ต าบลบ้านดอน และต าบลธาตุทอง  รวม  ๑๘  โรงเรียน 
   ๔)  นางเทียนทอง  ประทีปเมือง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   รับผิดชอบโรงเรียนในต าบลหนองตูม            
ต าบลโอโล  ต าบลกุดยม และต าบลบ้านเพชร รวม ๑๙  โรงเรยีน 
 

  ให้ศึกษานิเทศก์ทุกคน ที่ได้รับมอบหมายงานตามค าสั่งนี้ ปฏิบตัิหนา้ที่ด้วยความเอาใจใส่ ถูกต้อง บังเกิดผลดี                     
มีประสิทธิภาพสูงสุด หากมปีัญหาในการปฏิบัติงานให้รีบรายงานผู้บงัคับบัญชาทราบตามล าดับ  
  

     ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันท่ี    ๑   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
 

   สั่ง ณ วนัท่ี   ๒๖   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

    
  (นายมนัส  เจียมภูเขียว) 

                                ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คณะผู้จัดท า 
 

        นายมนัส   เจียมภูเขียว        ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ที่ปรึกษา 
                                    ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒  
        นายสุดสาคร   เรืองวิเศษ      รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๒  ที่ปรึกษา 
        นายเชษฐา   พลธรรม         ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ                             ที่ปรึกษา 
                                   ประเมินผลการจัดการศึกษา                        
        นางสาวดรุณี    อาจปรุ       หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา       ที่ปรึกษา 
        นางสาวกานต์กนิษฐ์   พรมไพร    ศึกษานิเทศก์       
       
        พิมพ์จัดท ารูปเล่ม 
        นางสาวกานต์กนิษฐ์   พรมไพร    ศึกษานิเทศก์       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


