
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายปรีชา  ทาศิร ิ
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลการจัดการศึกษา 

คู่มือการปฏิบัติงาน 





 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 

 

ก 

 
คำนำ 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นกลุ่มที่ดำเนินการเกี่ยวกับ กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการจัด

การศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส่งเสริม พัฒนา 

สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา งานเลขานุการคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ

นิ เทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่ การศึกษา และร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง              

โดยมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ  ในการปฏิบัติงานให้กับศึกษานิเทศก์ทุกคนได้ปฏิบัติงานตามภารกิจ      

ที่ได้รับมอบหมาย 

      เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานตามภาระงานของผู้อ ำนวยการ        

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่หลักในการดูแล กำกับติดตามและตรวจสอบ              

การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกลุ่ม เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่        

การพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งในคู่มือจะประกอบไปด้วยภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผล การจัดการศึกษาและภาระงานของผู้อำนวยการกลุ่มในการบริหารจัดการเพ่ือให้บรรลุตามนโยบาย

และ เป้าหมายที่กำหนด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงาน      

ได้เป็นอย่างด ี

 

 

 

                                                    ปรชีา  ทาศิริ 
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

 
 
 
 
 



 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 

 

ข 

 
สารบัญ 

 

  หน้า 
   
คำนำ   ก 
สารบัญ  ข 
 
ส่วนที่ 1 ภาระงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
1 

 
ส่วนที่ ๒  ภาระงานของผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
๕ 

 

     ภาคผนวก 

        คำสั่งมอบหมายงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา                ๖  

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  
 

ส่วนที่  ๑ 
ภาระงานของกลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา 

แนวคิด 

 กลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เป็นกลุ่ม          

ที่ดำเนินการเก่ียวกับการนิเทศการศึกษา  วิเคราะห์  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการพัฒนาระบบการ

บริหารและการจัดการศึกษาเพื่อในสถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้

อย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน  ส่งผลให้  ผู ้เรียนทั ้งในระบบ           

นอกระบบและตามอัธยาศัย  เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพื ่อให้มีแนวทางการนิเทศ  การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที ่การศึกษา  และ

สถานศึกษา 

๒. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและจัด

กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา  มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา

ชาติ 

๔. เพื ่อส่งเสริมการพัฒนา  การวัดและประเมินผลการศึกษา  การพัฒนาสื ่อ  นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา  ให้มีคุณภาพ 

๕. เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการศึกษา 

๖. เพื่อส่งเสริม  การศึกษา  วิจัย  และพัฒนาให้เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพได้

มาตรฐาน 

ของข่ายภารกิจ 

๑. งานธุรการ 

๒. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

๒.๑  งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี

ความสามารถพิเศษ 

๒.๒  งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒.๓  งานศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย  การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 



 

                                                         กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  
 

๒ 

๓. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 

๓.๑  งานส่งเสริมงานวัดและประเมินผลการศึกษา 

๓.๒  งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 

๓.๓  งานติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 

๓.๔  งานทดสอบทางการศึกษา 

๔. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

๔.๑  งานส่งเสริม  พัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

๔.๒  งานศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย  การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ

ศึกษา 

๕. กลุ่มงานิเทศ  ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

๕.๑  งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

๕.๒  งานส่งเสริมสนับสนุน  เครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษา  หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง  และชุมชน 

๕.๓  งานนิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ของสถานศึกษา 

๕.๔  งานศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

๖. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

๖.๑  งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

๖.๒  งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๖.๓  งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๖.๔  งานศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

๗. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการศึกษา 

๗.๑  งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 

๗.๒  งานวางแผนการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการศึกษา 

๗.๓  งานรายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการศึกษา 
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๓ 

 

 

 

 

➢ งานส่งเสรมิพฒันาหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั 
             การศกึษาพเิศษและผูม้คีวามสามารถพเิศษ 

➢ งานส่งเสรมิพฒันาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
➢ งานศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห ์วจิยั การพฒันาหลกัสตูรและ 

กระบวนการเรยีนรู ้
➢ งานส่งเสรมิการวดัและประเมนิผลการศกึษา 
➢ งานส่งเสรมิพฒันาเครื่องมอืวดัผลและประเมนิผลการศกึษา 
➢ งานตดิตามตรวจสอบและประเมนิผลการวดัและประเมนิผลการศกึษา 
➢ งานทดสอบทางการศกึษา 

 
➢ งานส่งเสรมิพฒันาสื่อนวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา 
➢ งานศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห ์วจิยั พฒันาสื่อนวตักรรมและ

เทคโนโลยทีางการศกึษา 
 

➢ งานส่งเสรมิและพฒันาระบบการนิเทศและการจดักระบวนการเรยีนรู ้
➢ งานส่งเสรมิ สนับสนุนเครอืขา่ยการนเิทศของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

สถานศกึษา หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและชุมชน 
➢ งานนิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการบรหิารและ 

การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของสถานศกึษา 
➢ งานศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห ์วจิยัการพฒันาระบบบรหิารและ 

การจดัการศกึษา 
 

➢ งานส่งเสรมิการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
➢ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศกึษา 
➢ งานส่งเสรมิและประสานงานการประกนัคุณภาพภายในและ 

ภายนอกสถานศกึษา 
➢ งานศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห ์วจิยัมาตรฐานและการประกนั 

คุณภาพการศกึษา 
➢ งานพฒันาระบบขอ้มลูและสารสนเทศ 
➢ งานวางแผนการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนิเทศ 

การศกึษา 
➢ งานรายงานผลการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนิเทศ 

การศกึษา 

 

 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา 

กลุ่มงานวดัและประเมินผล
การศึกษา 

กลุ่มงานพฒันาหลกัสูตรการศึกษา
ขัน้พื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาส่ือนวตักรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

งานธรุการ 

กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผล
ระบบบริหารและการจดัการศึกษา 

         

กลุ่มงานส่งเสริมพฒันาระบบการประกนั
คณุภาพการศึกษา 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ 

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  

และนิเทศการศึกษา 
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๔ 

 

 

 

     แผนภูมิการบริหารงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

       ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 

                 ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 

    นโยบาย สั่งการ          ………………………… 

               รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 

                                                                             .……….…………......       ก ากบัตรวจสอบ กลัน่กรอง 

                 ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

 

 

กลุ่มงานพฒันาหลกัสูตร             กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันา    กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและ   กลุ่มงานเลขานุการคณะ 

การศึกษาขั้นพื้นฐานและ            ส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยี      ประเมินผลระบบบริหาร                กรรมการติดตามตรวจสอบ

กระบวนการเรียนรู้                                 ทางการศึกษา                            และจดัการศึกษา             ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

          

  กลุ่มงานการวดัและประเมินผล               กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ    กลุ่มงานส่งเสริมพฒันาระบบ 

            การจดัการศึกษา           การประกนัคุณภาพการศึกษา 

        

       ธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา



 

                                                         กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  
 

๕ 

ส่วนที่  ๒ 

ภาระงานผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

 นายปรีชา  ทาศิริ  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่  ๔๓  มีหน้าที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

๑. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต  ๑ 

๒. ประสานงานกับผู้บังคับบัญชา  และบุคลากรกลุ่มอ่ืนๆในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต  ๑ 

๓. งานแผน  กำกับ  ดูแล  และประเมินผลการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ทุกคน  ให้
เป็นไปตามระเบียบ  คำสั่ง  และนโยบายของทางราชการ 

๔. กลั่นกรองเสนองาน  และกำกับ  ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มนิเทศ  
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปอย่าง
ประสิทธิภาพ 

๕. ปฏิบัติการนิเทศ  ติดตามและประเมินผล  โรงเรียนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต  ๑  จำนวน  ๒๓๘  โรงเรยีน  ตามแผนการขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  Best Practice UBON 1 : 2023 Model  นโยบาย
สำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 

๖. นิเทศ  กำกับ  ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพโดยมีหน้าที่และความรับผิดชอง  ดังนี้ 
๖.๑  นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
๖.๒  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

๗. นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนใน
เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑ (เมือง ๑) 

๘. ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต  ๑ 

๙. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

 

 



 

                                                         กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  
 

๖ 

ภาคผนวก 

 

คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 

.................................................. 

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

๑. นายปรีชา  ทาศิริ  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่ ๔๓  มีหน้าที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 1) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงาน     
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 

 ๒) ประสานงานกับผู้บังคับบัญชา และบุคลากรกลุ่มอื่นๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 

๓) วางแผน กำกับ ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ทุกคน ให้เป็นไปตาม
ระเบียบ คำสั่ง และนโยบายของทางราชการ 

 ๔) กลั่นกรองการเสนองาน และกำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ 

๕) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 

๖) นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ      
โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

      ๖.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 

     ๖.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

๗) นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนในเครือข่าย
สถานศึกษาท่ี ๑ (เมือง 1)   

๘) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 

๙) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 



 

                                                         กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  
 

๗ 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

๒. นางชุติปภา  วรเดชนันทสกุล ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่ ๒๒ มีหน้าที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงานดังนี้ 

                   1) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

                    2) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ ๓ ใน
กรณีท่ีผู้อำนวยการกลุ่มและผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน คนที่ 1 – ๒ ไม่อยู่หรือไปราชการ 

                   3) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง และนโยบายของทาง
ราชการ                                                                                                                                             

                  ๔) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 จำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื ่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Best 
Practice UBON 1: 2023 Model นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 

                  ๕) รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

      5.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 

      5.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

                  6) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน      
ในเครือข่ายสถานศึกษาท่ี ๘ ,๑๕ (เข่ืองใน 1,๘) 

          7) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

                         7.1 โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

    7.๒ การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 

      ๗.๓ นโยบายการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

      7.4 โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

   ๗.๕ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

         8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓. นางจินตนา  ดอกพุฒ  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่ ๒๙  มีหน้าที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) ปฏิบัติงานในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 



 

                                                         กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  
 

๘ 

๒) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง และนโยบายของทาง
ราชการ 

                     3) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 

4) รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

      4.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 

      4.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  

5) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียน        
ในเครือข่ายสถานศึกษาท่ี ๗ (เมือง ๗) 

6) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

        6.1 การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ 

        6.2 โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

        6.3 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตตรวจราชการ (RT) 

        6.4 โครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อรับการประเมินผลผู้เรียนระดับนานาชาติ (PISA)
         6.5 โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ สะเต็มศึกษา 

        ๖.๖ การวิจัยและพัฒนาต่อยอดการแข่งขันทางวิชาการที่ส่งเสริมกระบวนการคิด
วิเคราะห์สำหรับนักเรียน 

        ๖.๗ โครงการส่งเสริมวินัยนักเรียน 

  7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔. นายปัญญา ตรีเลิศพจน์กุล  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๓๒  มีหน้าที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

๒) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงาน ในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง และนโยบายของทางราชการ 

                     3) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กระทรวงศกึษาธิการ 



 

                                                         กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  
 

๙ 

                    4) รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

      4.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 

      4.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  

5) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาเครือข่าย
สถานศึกษาท่ี 11  (เข่ืองใน 4)  

6) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

    6.1 โครงการวิจัยเพ่ือการศึกษา/วิจัยหลักสูตร/วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

    ๖.2 จัดทำโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (School Mis) 

      6.3 โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

    ๖.4 การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) 

         6.5 การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติ 

      ๖.6 โครงการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือรับการประเมินผลผู้เรียนระดับนานาชาติ (PISA) 

          7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๕. นางสาวปิยะภรณ์  สาริบูรณ์ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่  ๔๗  มีหน้าที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

๒) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงาน ในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง และนโยบายของทางราชการ 

                     3) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 

                    4) รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

      4.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 

      4.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  

5) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาเครือข่าย
สถานศึกษาท่ี 1๘ (ม่วงสามสิบ ๓)  

 



 

                                                         กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  
 

๑๐ 

6) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

    6.1 โครงการวิจัยเพื่อการศึกษา/วิจัยหลักสูตร/วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน 

      6.2 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21     

          7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

6. นางสาวนุจริญ สมชัย ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่  61  มีหน้าที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

๒) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงาน ในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง และนโยบาย 

ของทางราชการ 

                     3) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กระทรวงศกึษาธิการ 

                    4) รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

      4.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 

      4.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  

5) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาเครือข่าย
สถานศึกษาท่ี 17 (ม่วงสามสิบ 2)  

6) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

    6.1 โครงการวิจัยเพื่อการศึกษา/วิจัยหลักสูตร/วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน 

      6.๒ การจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

   ๖.๓ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

          7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

 



 

                                                         กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  
 

๑๑ 

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 

๗. นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่ ๓๖  มีหน้าที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 

2) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ ๕ ใน
กรณีท่ีผู้อำนวยการกลุ่มและผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน คนที่ 1 – ๔ ไม่อยู่หรือไปราชการ 

๓) ประสานงาน วางแผน การปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง และนโยบายของทาง
ราชการ 

4) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 

๕) รับผิดชอบการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

๖) นิเทศเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลระดับชั้นเรียนให้ได้มาตรฐาน
ของหลักสูตร และการประเมินผลระดับสถานศึกษา 

๗) นิเทศ กำกับ ติดตามการจัดทำสารสนเทศด้านผลการเรียนด้วยระบบ School Mis 

๘) รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย โดยมีหน้าที่และ  
ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

      ๘.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 

      ๘.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

๙) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนใน
เครือข่ายสถานศึกษาท่ี ๑๖ (ม่วงสามสิบ ๑)  

๑๐) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

      ๑๐.๑ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

      ๑๐.๒ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

      ๑๐.๓ โครงการสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย 

      ๑๐.๔ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  ๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 



 

                                                         กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  
 

๑๒ 

๘. นางสาววราพร  ดาราศาสตร์  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่ ๕๙  มีหน้าที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) ปฏิบัติงานในกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 

๒) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงาน ในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง และนโยบาย
ของทางราชการ 

3) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 

4) รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

      4.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 

      4.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

๕) รับผิดชอบการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) 

๖) รับผิดชอบการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (RT) 

๗) นิเทศเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลระดับชั้นเรียนให้ได้มาตรฐาน
ของหลักสูตร และการประเมินผลระดับสถานศึกษา 

๘) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนใน
เครือข่ายสถานศึกษาท่ี ๑๙ (ม่วงสามสิบ ๔) 

๙) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

           ๙.1 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก(โรงเรียนดีใกล้บ้าน)  

                ๙.๒ โรงเรียนมาตรฐานสากล 

       ๙.๓ ปฏิบัติหน้าที่กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของธุรการกลุ่ม 

๙.๔ โครงการเด็กไทยพูดอังกฤษได้ (English For All) 

  ๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๙. นางสาวอัญชลี  ไชยกาล ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  ตำแหน่งเลขที่ ๑๙  มีหน้าที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) ปฏิบัติงานในกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 

๒) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงาน ในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง และนโยบาย
ของทางราชการ 



 

                                                         กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  
 

๑๓ 

3) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 

4) รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

      4.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 

      4.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

๕) กำกับ ติดตามการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านผลการเรียนด้วยระบบ School Mis 

๖) นิเทศเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลระดับชั้นเรียนให้ได้มาตรฐาน
ของหลักสูตร และการประเมินผลระดับสถานศึกษา 

๗) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนใน
เครือข่ายสถานศึกษาท่ี ๒๓ (เหล่าเสือโก้ก ๒) 

๘) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

           ๘.1 โครงการวิจัย พัฒนาเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

                ๘.๒ รับผิดชอบการประเมินผลนานาชาติ (PISA) 

          ๘.๓ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี(ประชารัฐ)  

      ๘.๔ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลร่วมกับกลุ่มงาน ก.ต.ป.น. 

  ๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

๑๐. นางสาวสวาสฎิพร  แสนคำ  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่ ๔๕   มีหน้าที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัด
การศึกษา  

2) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ ๖ ใน
กรณีท่ีผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน คนที่ 1-๕ ไม่อยู่หรือไปราชการ 

๓) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง และนโยบาย
ของทางราชการ 

4) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 



 

                                                         กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  
 

๑๔ 

Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 

5) รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนปฐมวัย โดยมีหน้าที่และ    
ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

      5.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 

      5.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

6) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาเครือข่าย
สถานศึกษาท่ี ๒,๕ (เมือง ๒,๕ ) 

7) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้   

        7.1 งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด มอนเตสซอรี่ 

8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑๑. นางกัญญลักษณ์  ศิริวารินทร์   ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่ ๓๔   มีหน้าที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) ปฏิบัติหน้าในกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

๒) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง และนโยบาย
ของทางราชการ  

3) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 

4) รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

      4.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 

      4.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

5) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาเครือข่าย
สถานศึกษาท่ี ๒๑ (ม่วงสามสิบ ๖) 

6) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้   

        6.1 โครงการโรงเรียนสีเขียว 

7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 



 

                                                         กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  
 

๑๕ 

๑๒. นางสาวนพวรรณ  ชุมพล  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่  ๖๐  มีหน้าที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) ปฏิบัติหน้าในกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

๒) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง และ
นโยบายของทางราชการ                                                                                                                      

3) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  จำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 

4) รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

      4.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 

      4.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

5) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาเครือข่าย
สถานศึกษาท่ี ๑๒ (เขื่องใน ๕) 

6) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้   

        6.1 แอปพลิเคชันนิเทศการศึกษาออนไลน์ (Online Supervision) 

        ๖.๒ ผู้รับผิดชอบงานแนะแนวเขตพ้ืนที่การศึกษา 

      ๖.๓ ศึกษานิเทศก์จิตวิทยา (นักจิตวิทยาประจำเขตการศึกษา) 

      ๖.๔ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

๑๓. นางธนพร  คำนวน  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่ ๒๐  มีหน้าที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

2) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ ๗ ใน
กรณีท่ีผู้อำนวยการกลุ่มและผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน คนที่ 1-๖  ไม่อยู่หรือไปราชการ 

3) ประสานงาน วางแผน กำกับ ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบ คำสั่ง และนโยบายของทางราชการ 



 

                                                         กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  
 

๑๖ 

๔) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 

๕) รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

      ๕.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 

      ๕.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

๖) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาเครือข่าย
สถานศึกษาท่ี ๓ (เมือง ๓)   

๗) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

๗.๑ โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๗.๒ โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

        ๗.๓ โครงการห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุด ๓ ดี  

        ๗.๔ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑๔. นายอดุลย์ศักดิ์  ศรีวิชัย ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ตำแหน่งเลขที่ ๒๕  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน 
ดังนี้ 

1) ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

๒) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง และนโยบาย
ของทางราชการ 

3) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 

4) รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

      4.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 

      4.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

5) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนใน
เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 1๓ (เข่ืองใน ๖) 



 

                                                         กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  
 

๑๗ 

6) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

      6.1 โครงการจัดทำและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 

      ๖.๒ โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  

  7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑๕. นางสาวสุวิจยา  มุลทา  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๕๘  มีหน้าที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

๒) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง และนโยบาย
ของทางราชการ 

3) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 

4) รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

      4.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 

      4.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

5) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนใน
เครือข่ายสถานศึกษาท่ี ๒๔  (ดอนมดแดง ๑) และเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๒๕  (ดอนมดแดง ๒) 

6) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

      6.1 โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 

     ๖.๒ โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  

      ๖.๓ การจัดทำและพัฒนา เว็บไซต์ กลุ่มนิเทศฯ  

      ๖.๔ งานจัดการประชุมฯ ของกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี       
ทางการศึกษา  

  7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 



 

                                                         กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  
 

๑๘ 

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

 1๖. นายสุเมธ   มัดธนู   ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่ 39  มีหน้าที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

2) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ ๑ ใน
กรณีท่ีผู้อำนวยการกลุ่มไม่อยู่หรือไปราชการ 

3) ประสานงาน วางแผน กำกับ ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบ คำสั่ง และนโยบายของทางราชการ                                                                                                  

4) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต1 จำนวน 239 โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Best Practice  UBON 1: 2023 Model นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 

5) รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

5.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 

5.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

6) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนใน
เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 14 (เขื่องใน 7) 

7) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

7.1 การส่งเสริมการเรียนรู้งานอาชีพและการมีงานทำ 

7.2 งานประสานการประเมินคุณภาพภายนอก  

  8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

1๗. นายศิริพงษ์  ศิริวารินทร์  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่ 56  มีหน้าที่รับผิดชอบ        
และปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

2) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง และนโยบาย
ของทางราชการ 

3) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต1 จำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Best Practice   UBON 1 : 2023 Model นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 



 

                                                         กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  
 

๑๙ 

4) รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

4.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 

4.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

5) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนใน
เครือข่ายสถานศึกษาท่ี ๙ (เข่ืองใน๒) 

6) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

6.1 การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในและรายงานผลการประเมิน
ตนเอง                   ของสถานศึกษา 

6.2 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 

6.3 โครงงานคุณธรรม 

๖.๔ งานการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

๖.๕ โรงเรียนวิถีพุทธ    

  7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 

๑๘. นายจิรวัฒน์ สว่างวงศ์  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่ ๕๒   มีหน้าที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ต.ป.น. 

2) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ ๒ ใน
กรณีท่ีผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน คนที่ 1 ไม่อยู่หรือไปราชการ 

3) ประสานงาน วางแผน กำกับ ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติศึกษานิเทศก์ ในกลุ่มงานให้
เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง และนโยบายของทางราชการ 

4) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 



 

                                                         กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  
 

๒๐ 

5) รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

      5.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 

      5.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

6) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนใน
เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 22 (เหล่าเสือโก้ก 1) 

  7) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

        ๗.1 โรงเรียนดีประจำตำบล  

      ๗.๒ โรงเรียนประชารัฐ 

        ๗.3 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

        ๗.๔ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 1 
         ๗.๕ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Best Practice UBON 1: 2023 Model 

8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑๙. นางชาลินี ศรีสันต์  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๘  มีหน้าที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ต.ป.น. 

๒) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง และนโยบาย
ของทางราชการ 

3) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 

4) รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

      4.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 

      4.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

5) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาเครือข่าย
สถานศึกษาท่ี 1๐ (เข่ืองใน ๓) และเครือข่ายสถานศึกษาท่ี ๖ (เมือง ๖) 

 



 

                                                         กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  
 

๒๑ 

6) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

        6.1 โรงเรียนดีประจำตำบล  

      ๖.๒ โรงเรียนประชารัฐ 

        6.3 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

        ๖.๔ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 1 

         ๖.๕ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Best Practice UBON 1: 2023 Model 

  7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 

๒๐. นางฉวีวรรณ  วะรงค์   ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่ ๕๕  มีหน้าที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 

2) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ ๔ ใน
กรณีท่ีผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน คนที่ 1-๓ ไม่อยู่หรือไปราชการ 

๓) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง และนโยบาย
ของทางราชการ 

4) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 

5) รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

      5.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 

      5.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

6) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนใน
เครือข่ายสถานศึกษาท่ี ๒๐ (ม่วงสามสิบ ๕) 

7) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

        7.1 การพัฒนาการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียน 

                           7.๒ การประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียน 



 

                                                         กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  
 

๒๒ 

  8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒๑. นางสาววัชรากร  ตระการไทย  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่ ๕๗  มีหน้าที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1) ปฏิบัติงานในกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 

๒) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงาน ในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง และนโยบายของทางราชการ 

  3) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 

4) รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกิจกรรมแนะแนว โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

      4.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 

      4.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

5) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนใน
เครือข่ายสถานศึกษาท่ี ๔ (เมือง ๔) 

6) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

            6.1 งานการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนกลุ ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

         6.๒ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding) 

         6.๓ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 

         ๖.๔ โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

  7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

ธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

๒๓. นางสาวสุปราณี  ขันเงิน  ตำแหน่ง พนักงานราชการ  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) ปฏิบัติงานสารบรรณ การรับ-ส่งหนังสือราชการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบทั่วไป     
ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  



 

                                                         กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  
 

๒๓ 

๒) ประสานงานกับกลุ่มอื่นในสำนักงาน/หน่วยงานและสถานศึกษาเกี่ยวกับงานธุรการ  
๓) ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

๔) จัดทำข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

๕) ดำเนินการแจ้งเวียน ระเบียบ กฎหมาย นำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ สำเนาแจ้งผู้ที่
เกี่ยวข้องในสำนักงานและสถานศึกษา 

๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๒๔. นายพิชัยรัตน์  ต้นพนม  ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) ปฏิบัติงานสารบรรณ การรับ-ส่งหนังสือราชการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบทั่วไป     
ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

๒) ประสานงานกับกลุ่มอื่นในสำนักงาน/หน่วยงานและสถานศึกษาเกี่ยวกับงานธุรการ  
๓) ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

๔) จัดทำข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

๕) ดำเนินการแจ้งเวียน ระเบียบ กฎหมาย นำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ สำเนาแจ้งผู้ที่
เกี่ยวข้องในสำนักงานและสถานศึกษา 

๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                         กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  
 

๒๔ 

การปฏิบัติงานในหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ ปีงบประมาณ 256๔ 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

ที ่ การปฏิบัติงานในหน้าที่ ชื่อ – สกุล เครือข่ายท่ีรับผิดชอบ กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

ที่รับผิดชอบ 
1 ผู ้อำนวยการกลุ ่มนิเทศ 

ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

นายปรีชา  ทาศิริ เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 1     
(เมือง 1)  จำนวน ๖ โรงเรียน 

การงานอาชีพ 
 

2 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กระบวนการเรียนรู้ 

นางชุติปภา  วรเดชนันทสกุล 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 8,๑๕  
(เข่ืองใน 1,๘)  
จำนวน ๑๓ โรงเรียน 

สังคมศึกษา 
ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
นางจินตนา  ดอกพุฒ เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 7  

(เมือง 7) จำนวน ๙ โรงเรียน 
วิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 
นายปัญญา  ตรีเลิศพจน์กุล เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 11  

(เข่ืองใน 4) จำนวน ๙ โรงเรียน 
คณิตศาสตร์ 

นางสาวปิยะภรณ์  สาริบูรณ์ เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 1๘  
(ม่วงสามสิบ ๓)  
จำนวน ๑๐ โรงเรียน 

คณิตศาสตร์ 

นาวสาวนุจริญ  สมชัย 
 

เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 1๗  
(ม่วงสามสิบ ๒)  
จำนวน ๑๔ โรงเรียน 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

๓ ก ล ุ ่ ม ง า น ว ั ด แ ล ะ
ประเมินผลการศึกษา 

นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 16  
(ม่วงสามสิบ 1)  
จำนวน ๑๑ โรงเรียน 

ปฐมวัย 

นางสาววราพร  ดาราศาสตร์ เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 19  
(ม่วงสามสิบ 4)       
จำนวน ๙ โรงเรียน 

ภาษาต่างประเทศ 

  นางสาวอัญชลี  ไชยกาล เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 2๓   
(เหล่าเสือโก้ก ๒) 
จำนวน ๑๑ โรงเรียน 

ภาษาต่างประเทศ 

 

 

 

 



 

                                                         กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  
 

๒๕ 

ที ่ การปฏิบัติงานในหน้าที่ ชื่อ – สกุล เครือข่ายท่ีรับผิดชอบ กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

ที่รับผิดชอบ 
๔ กลุ ่มงานนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลระบบบริหารและ 
การจัดการศึกษา 

นางสาวสวาสฎิพร แสนคำ 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

เครือข่ายสถานศึกษาท่ี ๒,๕ 
(เมือง 2,๕) จำนวน ๑๒ โรงเรียน 

ปฐมวัย 

นางกัญญลักษณ์ ศิริวารินทร์ เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 21       
(ม่วงสามสิบ 6)     
จำนวน ๑๓ โรงเรียน 

ภาษาไทย 

นางสาวนพวรรณ  ชุมพล เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 12  
(เข่ืองใน 5) จำนวน ๘ โรงเรียน 

ภาษาไทย 

๕ กลุ ่มงานส่งเสริมและพัฒนา
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ทางการศึกษา 

นางธนพร  คำนวน 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 3       
(เมือง ๓) จำนวน ๑๑ โรงเรียน 

ศิลปะ 

นายอดุลศักดิ์  ศรีวิชัย  เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 13   
(เข่ืองใน 6) จำนวน ๑๔ โรงเรียน 

วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

นางสาวสุวิจยา  มุลทา เครือข่ายสถานศึกษาท่ี  2๔   
(ดอนมดแดง ๑)  
จำนวน ๘ โรงเรียน 
เครือข่ายสถานศึกษาท่ี ๒๕   
(ดอนมดแดง 2)  
จำนวน ๙  โรงเรียน 

วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

๖ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนา 
ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

นายสุเมธ  มัดธนู 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 14  
(เข่ืองใน 7) จำนวน ๑๒ โรงเรียน 

การงานอาชีพ 
 

นายศิริพงษ์  ศิริวารินทร์ เครือข่ายสถานศึกษาท่ี  ๙   
(เข่ืองใน 2) จำนวน ๙  โรงเรียน 

สังคมศึกษาฯ 
กิจกรรมลูกเสือ 

๗ กลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา 

นายจิรวัฒน์  สว่างวงศ์ 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 22   
(เหล่าเสือโก้ก 1)    
จำนวน ๑๔ โรงเรียน 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

นางชาลินี  ศรีสันต์ เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 10   
(เข่ืองใน 3) จำนวน ๙ โรงเรียน 
เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 6  
(เมือง 6) จำนวน ๙ โรงเรียน 

ศิลปะ 

 

 

 

 

 



 

                                                         กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  
 

๒๖ 

 

ที ่ การปฏิบัติงานในหน้าที่ ชื่อ – สกุล เครือข่ายท่ีรับผิดชอบ กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

ที่รับผิดชอบ 
๘ 
 

กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
 

นางฉวีวรรณ  วะรงค์ 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 20  
(ม่วงสามสิบ 5)     
จำนวน ๑๑ โรงเรียน 

ภาษาไทย 

นางสาววัชรากร ตระการไทย เครือข่ายสถานศึกษาท่ี 4  
(เมือง 4)  จำนวน ๘ โรงเรียน 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

กิจกรรมแนะแนว 
 

 

 

 




