
กลุ่มนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
 
1. คณะที่ปรึกษา ประกอบด้วย 
  1.1 นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการ สพม.มค                 ประธานท่ีปรึกษา 
    1.2 นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา   รองผู้อำนวยการ สพม.มค   ท่ีปรึกษา 
    1.3 นายเอกลักษณ์ บุญท้าว      รองผู้อำนวยการ สพม.มค   ท่ีปรึกษา 
    1.4 นายสันติรัฐ  ไชยโย        รองผู้อำนวยการ สพม.มค   ท่ีปรึกษา 
    1.5 นางนวพรรด์ิ นามพุทธา  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม สพม.มค  ท่ีปรึกษา 
    1.6 ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด     สพม.มค   ท่ีปรึกษา  
    1.7 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด สพม.มค   ท่ีปรึกษา 
 

   มีหน้าที่ ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการดำเนินการ และอำนวยความสะดวกในการดำเนินโครงการ ตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายท่ีกำหนด ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็ม 
ตามศักยภาพ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มฝ่าย 
 

2. คณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ประกอบด้วย 
 2.1.1 นายสันติรัฐ  ไชยโย  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
 2.1.2 นางนวพรรด์ิ นามพุทธา    ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา  
   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
   มีหน้าที่   กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ในกลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษา ให้ดำเนินการเป็นไปตามกฎระเบียบ หลักการแนวปฏิบัติ ทันกำหนดเวลา     
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อการดำเนินการ และการตรวจสอบความถูกต้องของการเสนองาน                   
ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม กรณี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม     
และประเมินผลการจัดการศึกษา ติดราชการให้ทำแบบบันทึกมอบงานการปฏิบัติราชการแทนเป็นครั้ง ๆ ไป  
เพ ื ่อให ้การบร ิหารงานเก ิดความคล่องต ัวและต ่อเน ื ่อง  ให ้มอบหมายการปฏิบ ัต ิหน ้าท ี ่แทนผู ้อำนวยการ                      
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาตามลำดับ ดังนี้ 
  คนท่ี 1 นางเอมอร  จันทนนตรี    ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
  คนท่ี 2 นางสาวฐิตารีย์  วิลัยเลิศ  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ 
 
3. กรอบงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม ดังนี้ 
 3.1 นางนวพรรด์ิ  นามพุทธา  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
       วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  รับผิดชอบตามกรอบบทบาทหน้าท่ีศึกษานิเทศก์  
กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติของการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี การศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม ให้เป็นไปตามข้ันตอน ระบบงาน ทันเวลา และเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ดังนี้ 
  3.1.1 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
  3.1.2 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  3.1.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานประกันคุณภาพภายใน ภายนอก 
  3.1.4 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบการนิเทศภายใน และกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

/3.1.5 ประสานส่งเสริม... 



  3.1.5 ประสานส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการใช้ส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  3.1.6 งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  3.1.7 ส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  3.1.8 ส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรูน้ักเรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
  3.1.9 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับงานท่ีรับผิดชอบ 
  3.1.10 งานนโยบายเร่งด่วนอืน่ ๆ นอกจากภาระงานท่ีได้รับมอบหมายแล้ว 
  3.1.11 สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามภาระหน้าท่ีรับผิดชอบ 
  3.1.12 งานอื่นท่ีได้รับมอบหมายพิเศษ 
 

 3.2 กลุ่มงานหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 
  ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
  1. นางกรนนัท์ วรรณทวี  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   
   ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 
  2. นายนิมิตต์  การะดี     ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ    
  3. นางมิ่งขวัญ หนองขุ่นสาร ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
    

  มีหน้าที่ รับผิดชอบ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ งานหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน หลักสูตร 
การศึกษา หลักสูตรการศึกษาพิเศษ และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ประกอบด้วย 
 1. ส่งเสริม สนับการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 
      1.1 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Basic Education Curriculum) 
      1.2 หลักสูตรการศึกษาพิเศษ (Special Education) 
      1.3 กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น (Local Curriculum Framework) 
      1.4 การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) 
      1.5 การสอน 
      1.5 กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Process) 
      1.6 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Action Research) 
 2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น  
 3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และติดตามผลการใช้หลักสูตร  
 4. งานนโยบายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  4.1 โครงการ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ Active learning 
  4.2 โครงการ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล (การจัดการเรียนการสอน  
รายวิชา IS ในโรงเรียนมาตรฐานสากล) 
  4.3 โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”  
(โรงเรียนสุจริต)   
  4.4 โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
(หลักสูตรด้านทุจริต) 
  4.5 โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
(เขตสุจริต) 
  4.6 โครงการ การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและขับเคล่ือน PLC สู่สถานศึกษา 
  4.7 โครงการ การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา  

/4.8 โครงการ...  



  4.8 โครงการ สุขภาวะ และโรงเรียนในโครงการเพศวิถี 
  4.9 โครงการ การส่งเสริมพัฒนา การพัฒนาศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) 
  4.10 โครงการ ขับเคล่ือนการสร้างพฤติกรรมเชิงบวกของนักเรียนมัธยมศึกษา   
  4.11 การจัดทำกรอบหลักสูตรประวัติศาสตร์ หน้าท่ีพลเมือง และศีลธรรม (จุดเน้น 4)   
 

 3.3 กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา  
  ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
   1. นางเอมอร จันทนนตรี    ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
     ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 
   2. นางอรชุมา ด้วงช้าง  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
   3. นางรุ่งฤทัย รัตนคุณศาสน์  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
   มีหน้าที่ รับผิดชอบ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ งานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ประกอบด้วย 
  1. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพ งานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ประกอบด้วย 
      1.1 การวัดและประเมินผล (Assessment) 
     1.2 การประเมินระดับช้ันเรียน (Classroom Assessment) 
      1.3 การประเมินระดับสถานศึกษา (School Assessment) 
      1.4 การประเมินระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา (Local Assessment) 
      1.5 การประเมินระดับชาติ (National Tests) 
      1.6 การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 
  2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และติดตามผลการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 3.งานนโยบายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
    3.1 โครงการ ทดสอบการศึกษาระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับชาติ (O-NET) ระดับ ม.ต้น และม.ปลาย 
   3.2 โครงการ การวัดประเมินผลข้อสอบมาตรฐานกลางการเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน   
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับนานาชาติ โครงการ PISA 
    3.3 โครงการ การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) 
    3.4 โครงการ การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก (IJSO) 
    3.5 โครงการ พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) 
    3.6 โครงการ เพชรยอดมงกุฎ 
    3.7 โครงการ โรงเรียนคุณภาพ 
    3.8 ส่งเสริมพัฒนาการวัด ประเมินผล และรายงานคุณลักษณ์ท่ีพึงประสงค์นักเรียน 
 

 3.4 กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา 
  ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
  1. ว่าท่ี ร.ท.สุเขตร์ ศรีบุญเรือง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
    ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพ  
  2. นางรุจาภา อรรถเวทิน   ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
  3. นางวิไลรัตน์ สุวรรณสม   ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
 

/มีหน้าท่ี... 



  มีหน้าที่ รับผิดชอบ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานงานประกันคุณภาพภายใน 
 และคุณภาพภายนอก ประกอบด้วย 
  1. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานประเมินคุณภาพภายใน และภายนอก 
  2. พัฒนา ส่งเสริม ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 8 องค์ประกอบ 
      2.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
      2.2 จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
      2.3 จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
      2.4 ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
       2.5 จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
   2.6 จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
      2.7 จัดทำรายงานประจำปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
      2.8 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
   2.9 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และติดตามผลระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
   2.10 พัฒนา ส่งเสริม งานประเมินคุณภาพภายนอก 
  3. งานนโยบายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
   1. โครงการ โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี 
   2. โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล IQA AWARD 
 

 3.5 กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
  1. นางสาวนงลักษณ์ มีแก้ว     ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
                             ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  2. นางสาวร้อยรัตน์ แก้วพิพัฒน์ธำรง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
  มีหน้าที่ รับผิดชอบ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
การจัดการศึกษา ประกอบด้วย 
  1. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบการนิเทศภายใน และกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
      1.1 การส่งเสริมพัฒนาระบบการนิเทศกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
      1.2 ระบบการนิเทศ 
      1.3 การจัดการเรียนการสอน 
  2. พัฒนา ส่งเสริม เครือข่ายการนิเทศ งานวิชาการของเขตพื้นท่ีการศึกษาสถานศึกษาหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง และชุมชน 
  3. วางแผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  4. สรุป รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและติดตามผลงานระบบการนิเทศภายใน และกระบวนการจัดการเรียนรู ้
  6. งานนโยบายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 6.1 โครงการ การส่งเสริมพัฒนาร่วมกับโรงเรียนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการรู้วิทยาการ 
คำนวณ Coding (โค้ดด้ิง) 
   6.2 โครงการ I-Classroom 
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   6.3 โครงการ วิทยาศาสตร์พลังสิบ 
   6.4 โครงการ การเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM) ร่วมกับ สสวท. 
   6.5 โครงการ ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) 
   6.6 โครงการ นำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
   6.7 โครงการ พัฒนาเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ 12 เดือน webinar 
   6.8 จัดกระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าท่ีพลเมือง และศีลธรรม (จุดเน้น 4)   
 
 3.6 กลุ่มงานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
  1. นางสาวฐิตารีย์ วิลัยเลิศ       ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ 
                         ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มงานการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  2. นางสาวอิทธิ์ณณัฎฐ์  นันแก้ว ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
  3. นางดาวใจ  ศรีสองเมือง       ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
  มีหน้าที่ รับผิดชอบ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ กลุ่มงานการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ประกอบด้วย 
  1. ประสานส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการใช้ส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  2. พัฒนา ศูนย์ส่ือนวัตกรรมการศึกษาสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
  3. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  4. งานนโยบายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
   4.1 โครงการ การใช้ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ (พหุปัญญา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
   4.2 โครงการ การส่งเสริมพัฒนา พหุปัญญา รายด้าน 8 ด้าน  1) ด้านภาษา 2) ด้านคณิตศาสตร์ 3)  
ด้านวิทยาศาสตร์ 4) ด้านเครื่องกลและอิเล็กทรอนิกส์ 5) ด้านศิลปะ/มิติสัมพันธ์ 6) ด้านการได้ยิน  
7) ด้านการเคล่ือนไหวกล้ามเนื้อ 8) ด้านสังคมและอารมณ์ 
   4.3 โครงการ การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานทำ/ 
ทักษะชีวิต 
   4.4 โครงการ การใช้งานระบบคลังส่ือดิจิทัล (OBEC CONTENT CENTER) 
   4.5 โครงการ DLIT/DLTV 
   4.6 โครงการ เศรษฐกิจพอเพียง/ศาสตร์พระราชา 
   4.7 โครงการ ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาให้มีระบบบริหารจัดการท่ีเป็นดิจิทัล 4 ด้าน 1) ด้าน 
วิชาการ** 2) ด้านงบประมาณ 3) ด้านการบริหารงานบุคคล 4) ด้านการบริหารทั่วไป 
   4.8 การบริหารและการจัดการตามภารกิจหลัก 4 ด้าน 1) ด้านวิชาการ ** 2) ด้านงบประมาณ  
3) ด้านการบริหารงานบุคคล 4) ด้านการบริหารท่ัวไป 
   4.9 โครงการ โรงเรียนวิถีพธุ สพฐ. (ร่วมกับส่งเสริมการศึกษา) 
 
 3.7 กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
   ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
   1. นางดวงใจ จำปาทอง    ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
                                      ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ ติดตาม 
                                         ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
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   2. นางสาวธนาภา บุญครอบ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  
   3. นางสาวสุจิตรา หล่มเหลา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ 
  มีหน้าที่ รับผิดชอบ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ประกอบด้วย 
  1. พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ เกี่ยวกับงานวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  2. ด้านการวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา 
  3. ด้านงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผล 
  4. พัฒนาระบบงานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
  5. พัฒนาระบบการควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  6. การประชุมประจำเดือน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  7. งานนโยบายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
   7.1 โครงการ การส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ “พิการเรียนรวม” 
   7.2 โครงการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
   7.3 โครงการ ระบบควบคุมความเส่ียงกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
   7.4 โครงการ สวัสดิการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 3.8 งานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 
   1. นางสาวสุจิตรา หล่มเหลา  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าท่ีงานธุรการ 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา รับผิดชอบงานธุรการ ดังนี้ 
   1. งานรับ/ส่งหนงัสือกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา   
   2. งานทะเบียนคุมหนังสือ ศูนย์การเรียนรู้  
   3. งานยืม/คืนหนงัสือ ศูนย์การเรียนรู้    
   4. งานประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา   
   5. ประสานงานระหว่างกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาในเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง 
   6. จัดเก็บเอกสารงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา   
   7. งานนโยบายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีรับผิดชอบหลัก 
   8. งานพัสดุกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
   9. จัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
   10. พัฒนาระบบงานธุรการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   11. บันทึกการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
   12. รายงานการติดตามผลการพัฒนาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   13. รายงานการติดตามการควบคุมภายใน     
   14. งานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย   
 4. ส่งเสริม สนับสนนุ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
    พุทธศักราช 2551 แยกเปน็กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ 
  มีหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสู่ครูมืออาชีพอย่างมีคุณภาพ  
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษาและสู่มาตรฐานสากล 
  4.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วย 
   4.1.1 นางนวพรรด์ิ นามพุทธา   ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
   4.1.2 นางสาวธนาภา บุญครอบ  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  
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  4.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย  
   4.2.1 นางเอมอร จันทนนตร ี  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
   4.2.2 นางอรชุมา ดวงช้าง  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
  4.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีประกอบด้วย 
   1. นางสาวนงลักษณ์ มีแก้ว  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
   2. นางสาวอิทธิ์ณณัฎฐ์ นันแก้ว  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
   3. นางกรนนัท์ วรรณทวี  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
   4. นางรุ่งฤทัย รัตนคุณศาสน์  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
   5. ว่าท่ี ร.ท.สุเขตร์ ศรีบุญเรือง  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
   6. นางดาวใจ  ศรีสองเมือง  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
   7. นางมิ่งขวัญ  หนองขุ่นสาร  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
   8. นางวิไลรัตน์  สุวรรณสม  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
 4.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 
  1. นางสาวร้อยรัตน์ แก้วพิพัฒน์ธำรง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
 4.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ประกอบด้วย  
  1. นางดวงใจ  จำปาทอง   ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
 4.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ประกอบด้วย  
  1. นายนิมิตต์ การะดี       ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
 4.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ประกอบด้วย 
  1. นางสาวฐิตารีย์ วิลัยเลิศ  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ 
  2. นายนิมิตต์ การะดี       ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
 4.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย 
  1. นางรุจาภา อรรถเวทิน   ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
 4.9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประกอบด้วย  
  1. นางกรนนัท์ วรรณทวี    ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
  2. นางรุ่งฤทัย รัตนคุณศาสน์   ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
5. คณะกรรมการประจำโรงเรียนในส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่รับผิดชอบ  
 และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนนั้น ๆ ดังนี้ 
 5.1 รับผิดชอบในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขต เจริญราชเดช 
          ประกอบด้วย 

1. โรงเรียนสารคามพิทยาคม 
2. โรงเรียนมหาวิชานุกูล 
3. โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 
4. โรงเรียนกุดรงัประชาสรรค์ 
5. โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ ์

  ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
   1. นางนวพรรด์ิ นามพุทธา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
 2. นางสาวธนาภา บุญครอบ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
   3. นางรุ่งฤทัย รัตนคุณศาสน ์ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   

/5.2 รับผิดชอบ... 
 



  5.2 รับผิดชอบในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สหวิทยาเขตตักสิลา 
          ประกอบด้วย 

1. โรงเรียนผดุงนาร ี
2. โรงเรียนแกดำวิทยาคาร 
3. โรงเรียนมิตรภาพ 
4. โรงเรียนยางวิทยาคม 
5. โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร 

  ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
1. นางเอมอร  จันทนนตรี   ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
2. นางอรชุมา   ด้วงช้าง     ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

 

 5.3 รับผิดชอบในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขต บรบือ 
          ประกอบด้วย 

1. โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 
2. โรงเรียนบรบือ 
3. โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 
4. โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร 
5. โรงเรียนโนนราษีวิทยา 

  ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
   1. นางสาวอิทธิ์ณณัฎฐ์ นันแก้ว ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   
        2. นางรุจาภา อรรถเวทิน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  

 

 5.4 รับผิดชอบในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขต พุทธมณฑลเทพปทุม 
ประกอบด้วย 

1. โรงเรียนวาปีปทุม 
2. โรงเรียนดงใหญว่ิทยาคม รัชมังคลากิเษก 
3. โรงเรียนประชาพัฒนา 
4. โรงเรียนนาดูนประชาสรรค์ 
5. โรงเรียนดงบงัพิสัยนวการนุสรณ์ 

  ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
1. นางสาวฐิตารีย์ วิลัยเลิศ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ 
2. นางดาวใจ  ศรีสองเมือง   ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  

 

 5.5 รับผิดชอบในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขต สารคามใต้ 
          ประกอบด้วย 

1. โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 
2. โรงเรียนปอพานพิทยาคม 
3. โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 
4. โรงเรียนนาภูพิทยาคม 
5. โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 
 

/ศึกษานิเทศก์... 



  ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
1. ว่าท่ี ร.ท.สุเขตร์  ศรีบุญเรือง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   
2. นายนิมิตต์ การะดี             ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

  

 4.6 รับผิดชอบในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขต สะดืออีสาน 
          ประกอบด้วย 

1. โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 
2. โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 
3. โรงเรียนเข่ือนพิทยาสรรค์ 
4. โรงเรียนโพนงามวิทยานุกูล 
5. โรงเรียนวงัยาวศึกษาวิทย์ 

  ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
1. นางกรนนัท์ วรรณทวี   ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
2. นางมิ่งขวญั หนองขุ่นสาร ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
3. นางวิไลรัตน์ สุวรรณสม  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   

4.7 รับผิดชอบในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขต พุทธมงคล 
      ประกอบด้วย 

1. โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 
2. โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม 
3. โรงเรียนช่ืนชมวิทยาคาร 
4. โรงเรียนกนัทรวิชัย 
5. โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 

  ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
1. นางดวงใจ  จำปาทอง  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   
2. นางสาวนงลักษณ์ มีแก้ว  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
3. นางสาวร้อยรัตน์ แก้วพิพัฒน์ธำรง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ                                                                       

   มีหน้าที่  ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละสหวิทยาเขตท่ีได้รับการแต่งต้ังในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ 
จัดการศึกษา จัดทำแผนพัฒนาในการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาร่วมกับ 
โรงเรียนท่ีมอบหมายให้รับผิดชอบ ให้ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหา และหาแนวทาง วิธีการพัฒนา 
คุณภาพหรือแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน โรงเรียน 
อย่างต่อเนื่อง ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง และให้มีรายงานผลการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนท่ีได้รับมอบหมาย           
เมื่อส้ินปีงบประมาณ และส้ินปีการศึกษา เพื่อดูพัฒนาการของโรงเรียน และเมื่อส้ินปีการศึกษาของแต่ละปี       
เพื่อดูผลการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขต และให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีการต่อเนื่อง  
จัดทำแผนการเยี่ยมห้องเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมอบหมาย เน้น การเยี่ยมห้องเรียนเต็มเวลา              
และกำหนดให้ออกนิเทศติดตามช่วยเหลือครูผู้สอน และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนท่ีได้รับ 
มอบหมายในวันอังคาร พุธ และวันพฤหัสบดี สำหรับวันจันทร์ และวันศุกร์ให้ประชุมรายงานสะท้อนผลการนิเทศ  
ติดตาม และการช่วยเหลือครูผู้สอน และงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

/กลุ่มนโยบายและแผน... 


