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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 

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

๑.  นายพิจิตร ทาทอง    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ 47  มีหน้าทีร่ับผิดชอบและปฏิบัติงาน   
     ดังนี้ 

1. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 

๒. ประสานงานกับผู้บังคับบัญชา และบุคลากรกลุ่มงานอ่ืนๆในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 

๓. วางแผนก ากับ ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ทุกคนให้เป็นไปตามระเบียบ 
ค าสั่ง นโยบายของทางราชการ 

๔. กลั่นกรองการเสนองาน และก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ 

๕. ปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
จ านวน ๒๔๓ โรงเรียนตามนโยบายส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการและของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๖.  นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบดังนี้ 

๖.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
๖.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

๗. นิเทศติดตามการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

๘.  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนในเครือข่าย
สถานศึกษาที่ ๑ (เมือง1)   

๙.  ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 

๑๐.  เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ด้านวิชาการและอ่ืนๆจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๑๑.  ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
 

๒. นางชุติปภา  วรเดชนันทสกุล    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพเิศษ  ต าแหน่งเลขที่ อ 22  มีหน้าที่รับผิดชอบและ    
    ปฏิบัติงาน  ดังนี ้

1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้พ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
2. ปฏิบัตหิน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาคนที่ ๔ในกรณีที่

ผู้อ านวยการกลุ่มและผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน คนที่ 1-๓ไม่อยู่หรือไปราชการ 
3. ประสานงาน วางแผนก ากับ ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ 

ค าสั่ง และนโยบายของทางราชการ 
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4. รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

    4.1  นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
              4.2  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

5.  รับผิดชอบนิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนใน
เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๘-1๑ (เข่ืองใน1–๔) 

๖. รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 
               6.1 รับผิดชอบโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
      ๖.๒ รบัผิดชอบโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร   
 ๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๓. นางนติยา สิงห์พันธ์    ศกึษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที่ 45 มีหน้าทีร่ับผิดชอบและปฏิบัติงาน      
     ดังนี ้

1. ปฏิบัติงานในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
2. รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ   ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
                2.1  นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
                2.2  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

3. รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนใน
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 1๒-๑๕ (เข่ืองใน๕–๘) 

4. รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 
                ๔.๑  การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  
 5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๔. นางจนิตนา  ดอกพุฒ    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพเิศษ  ต าแหน่งเลขที่ 29 มีหน้าทีร่ับผิดชอบและปฏิบัติงาน   
     ดังนี ้

1. ปฏิบัติงานในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
2. รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
     2.1  นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 

               2.2  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
           3. รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนใน
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 1๖-๑๘ (ม่วงสามสิบ1–๓) 
           ๔. รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 
               4.1 การทดสอบทางวิชาการระดับนานาชาติ 
      4.2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
      ๔.๓ สะเต็มศึกษา 
      4.4 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 ๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๕. นางสาววัชรากร  ตระการไทย     ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ 57 มีหน้าทีร่ับผิดชอบและปฏิบัติงาน  
      ดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
2. รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
      2.1  นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 

        2.2  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
3. รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนใน

เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๓-๔ (เมือง๓–๔) 
๔. รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

        4.1 การทดสอบนักเรียนระดับนานาชาติ (PISSA) 
        ๔.๒ การจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
 ๕.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๖. นายปัญญา  ตรีเลิศพจน์กุล  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี 32  มีหน้าทีร่ับผิดชอบ  
    และ ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้พ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
2. รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
                 2.1  นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
                 2.2  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

๓. รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาเครือข่าย
สถานศึกษาที่ ๘-11 (เข่ืองใน 1–4) 

๔. รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 
                 4.1 โครงการวิจัยเพ่ือการศึกษา 
                 ๔.๒ เลขานุการ ผอ.สพป.อบ.๑   
 ๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
   

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
 

๗. นางวไิลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี 36 มีหน้าที ่ 
    รับผิดชอบและ ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
๒. ประสานงาน วางแผนก ากับ ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ 

ค าสั่ง นโยบายของทางราชการ 
๓. รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยโดยมีหน้าที่และความ

รับผิดชอบดังนี้ 
     ๓.1  นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 

                ๓.2  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
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๔. รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนใน
เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๙-๒๑ (ม่วงสามสิบ๔–6) 

๕. รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 
      ๕.๑  การทดสอบ NT และ O-NET 

                 ๕.๒  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
                 ๕.๓ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
 ๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
๘. นางสาววราพร  ดาราศาสตร์   ศึกษานเิทศก์ช านาญการพิเศษ   ต าแหน่งเลขที่ 59 มีหน้าทีร่ับผิดชอบและ 
     ปฏิบัติงาน ดังนี ้

1. ปฏิบัติงานในกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
2. รับผิดชอบ นิ เทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
     2.1  นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
     2.2  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
3. รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนใน

เครือข่ายสถานศึกษาที่ 1๖-1๘ (ม่วงสามสิบ๑–๓) 
๔. รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

        4.1 โรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) 
        ๔.๒ การทดสอบ NT และ O-NET 

       ๔.๓ การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
                  4.๔ ปฏิบัติหน้าที่ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงานของธุรการกลุ่ม 
 ๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 

๙.  นายสุเมธ  มัดธนู    ศึกษานเิทศก์ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ 39  มีหน้าทีร่ับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี ้
1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
2. ปฏิบัตหิน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาคนที่ 2  ในกรณี

ทีผู่้อ านวยการกลุ่มและผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน คนที่ 1 ไม่อยู่หรือไปราชการ 
3. ประสานงาน วางแผนก ากับ ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ 

ค าสั่ง นโยบายของทางราชการ 
4. รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลยีโดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
     4.1  นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
     4.2  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
5. รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนใน

เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๒-๑๕และ (เขื่องใน๕-๘) 
๖. รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 
      ๖.๑ การส่งเสริมงานอาชีพและการมีงานท า 
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      ๖.๒ การประเมินคุณภาพภายนอก  
 ๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑๐. นางศรเีศวต  จอมหงส์    ศกึษานิเทศก์ช านาญการพเิศษ  ต าแหน่งเลขที่ 19 มีหน้าทีร่ับผิดชอบและปฏิบัติงาน      
        ดังนี ้

1. ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
2. รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  โดยมี

หน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
       2.1  นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
                2.2  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

3. รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนใน
เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๖-๗ (เมือง๖–๗) 

๔. รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 
     ๔.๑ กิจกรรมแนะแนว   
๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

1๑. นายปรีชา  ทาศิริ     ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี 43  มีหน้าที่รับผิดชอบและ           
      ปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
2. ปฏิบัตหิน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาคนที ่1 ในกรณีที่

ผู้อ านวยการกลุ่มไม่อยู่หรือไปราชการ 
3. ประสานงาน วางแผนก ากับ ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ 

ค าสั่ง นโยบายของทางราชการ 
4. รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรมโดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
     4.1  นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
     4.2  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
5. รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาเครือข่าย

สถานศึกษาที่ ๒๒-๒๕(เหล่าเสือโก้ก 1 - ๒ และดอนมดแดง ๑ - ๒) 
๖. รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

6.1  งานโครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม 
       6.2  โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม   

 ๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑๒. นางธนพร  ค านวน     ศึกษานิเทศก์ช านาญการพเิศษ ต าแหน่งเลขที่ 20 มีหน้าทีร่ับผิดชอบและปฏิบัติงาน  
ดังนี้ 

1. ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
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2. รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  โดยมี
หน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

      2.1  นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
      2.2  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
3. รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาเครือข่าย

สถานศึกษาที ่๒๒-๒๕(เหล่าเสือโก้ก1-๒ และดอนมดแดง ๑-๒)   
๔. รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 
      4.1 โครงการห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุด ๓ ดี 

       4.2 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๑๓. นายอดุลย์ศักดิ์  ศรีวิชัย   ศึกษานิเทศก์ ต าแหน่งเลขที่ 25 มีหน้าทีร่ับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
1.  ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
2.  รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
      2.1  นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
      2.2  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
3. รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนใน

เครือข่ายสถานศึกษาที่ 12-15 (เข่ืองใน 5–8) 
๔. รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 
     4.1 โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
     4.2 การพัฒนา Website ของกลุ่มนิเทศฯ 
๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ระบบบริหารและจัดการศึกษา 
 

1๔. นายจริวัฒน์  สว่างวงศ์    ศึกษานเิทศก์ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ 52 มีหน้าทีร่ับผดิชอบและปฏิบัติงาน      
        ดังนี ้

1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา 

2. ปฏิบัตหิน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาคนที่ ๓ ในกรณีที่
ผู้อ านวยการกลุ่มและผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน คนที่ 1-๒ ไม่อยู่หรือไปราชการ 

3. ประสานงาน วางแผนก ากับ ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบ ค าสั่ง นโยบายของทางราชการ 

4. รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้    สุขศึกษา 
พลศึกษา โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

     4.1  นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
     4.2  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
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5. รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนใน
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 22-2๕(เหล่าเสือโก้ก 1-2 และดอนมดแดง ๑-๒)   
 6. รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 
      6.1 โรงเรียนดีประจ าต าบล 
      6.2 โรงเรียนประชารัฐ 

๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑๕. นางชาลินี  ศิลปศาสตร์   ศึกษานิเทศก์ ต าแหน่งเลขท่ี 18 มีหน้าทีร่ับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา 

2. รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

     2.1  นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
     2.2  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
3. รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาเครือข่าย

สถานศึกษาที่ 8-11 (เข่ืองใน 1–4) 
๔. รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

      ๔.1 โรงเรียนดีประจ าต าบล 
      ๔.2 โรงเรียนประชารัฐ  

๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

1๖.นางนันทน์ภัส  ปภินวัช     ศึกษานเิทศก์ช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที่ 49 มีหน้าทีร่ับผดิชอบและปฏิบัติงาน  
ดังนี้ 

1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
(ทั้งนี้ให้บูรณาการการปฏิบัติงานกับกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา) 

2. รับผิดชอบ นิ เทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

      2.1  นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
      2.2  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
3. รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาเครือข่าย

สถานศึกษาที่ ๒ และ ๕ (เมือง๒ และ ๕) 
๔. รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้   

       4.1 รับผิดชอบห้อง TEPE 
                ๔.๒ โรงเรียน ICU 
      4.3 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
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1๗. นางฉวีวรรณ   วะรงค ์  ศกึษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที่ 55  มีหน้าทีร่ับผิดชอบและปฏิบัติงาน   
        ดังนี ้

1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
๒. ประสานงาน วางแผนก ากับ ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงานให้เป็นไปตาม

ระเบียบ ค าสั่ง นโยบายของทางราชการ 
๓. รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

และการศึกษาพิเศษ  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
     ๓.1  นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 

                ๓.2  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๔. รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนใน

เครือข่ายสถานศึกษาที่ 19-21 (ม่วงสามสิบ 4–6) 
๕. รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

       ๕.1  การพัฒนาการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียน 
 ๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑๘. นายรวินันท์  หม่ืนสุข  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี 58 มีหน้าที่รับผิดชอบและ 
      ปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1. ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
2. รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละ

ศึกษาและการศึกษาพิเศษ  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
     2.1  นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
     2.2  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
3. รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาเครือข่าย

สถานศึกษาที่ ๑๙-๒๑ (ม่วงสามสิบ๔–๖) 
๔. รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

       ๔.1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี   
 ๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
ธุรการกลุ่มนิเทศ 
 

19. นางสาววิสุดา วิลัย  ต าแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว  มีหน้าที่รับผิดชอบและช่วยปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
1. ปฏิบัติงานสารบรรณการรับ-ส่งหนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบทั่วไป ของกลุ่ม

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
๒. ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในส านักงาน/หน่วยงานและสถานศึกษาเกี่ยวกับงานธุรการ 
๓.  ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
๔.  จัดท าข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
๕.  ด าเนินการแจ้งเวียน ระเบียบกฎหมาย น าเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ  ส าเนาแจ้งกลุ่มงาน

และสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 
๖.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 


