
 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 2 
ที่ 336 /2561 

เรื่อง แต่งตั้งและก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของข้ำรำชกำร กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผล 
กำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 2 

...................................................................................................... 
 ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 2 มีกำรบรรจุแต่งตั้งศึกษำนิเทศก์ใหม่ จ ำนวน 
2 ต ำแหน่ง จึงต้องมีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลง กำรก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และมอบหมำยงำนบุคลำกรในกลุ่ม
นิเทศติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำให้ทั่วถึง คลอบคลุม เหมำะสมกับบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของ
แต่ละคน และเพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 2 ด ำเนินกำรไป
ด้วยควำมเรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล บังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร จึงอำศัยอ ำนำจตำมควำมใน
มำตรำ 8 มำตรำ 34 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และ
ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 จึงขอ
แต่งตั้งและก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของข้ำรำชกำร กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 2 ดังนี้ 

๑. นางร าเพย  ทินกระโทก  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้ำที่  ผู้อ านวยการกลุ่ม  มีหน้ำที่ 
ควำมรับผิดชอบดังนี้  

1.1  อ ำนวยกำร ให้ค ำปรึกษำ ดูแล ติดตำม และก ำกับกำรปฏิบัติงำนของศึกษำนิเทศก์และเจ้ำหน้ำที่ 
ในกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ให้สำมำรถปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
ถูกต้อง มีประสิทธิภำพบังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร 

1.2  พิจำรณำ ตรวจสอบ กลั่นกรองงำน และบันทึกควำมเห็นอิงระเบียบ กฎหมำยหรือหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชำ 

1.3  ปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 2 

1.4  ปฏิบัติหน้ำที่รับผิดชอบภำรกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
ประกอบด้วย  6 กลุ่มงำน ได้แก่ 1) กลุ่มงำนนิเทศติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ 2) กลุ่มงำนพัฒนำ
หลักสูตรกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้ 3) กลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ  
4) กลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 5) กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบกำร 
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 6) กลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 

1.5  ส่งเสริม สนับสนุนกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ทั้ง 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ทั้ง 11 เครือข่ำย และงำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำคุณภำพ 
กำรจัดกำรศึกษำ 

1.6  งำนส่งเสริมและพัฒนำวิชำชีพศึกษำนิเทศก์/งำนชมรม สมำคมศึกษำนิเทศก์ 
1.7  ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

การปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ในกรณี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ กลุ่มนิเทศติดตำม และประเมินผล 

กำรจัดกำรศึกษำ จึงขอให้บุคคลดังต่อไปนี้ ปฏิบัติหน้ำที่แทนตำมล ำดับ 



1. นำยสมพงษ์  มหำโยธี  ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
2. นำยปรีชำ  หลักค ำพันธ์  ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
3. นำงสำวนิยำกร  ศรีมังคละ ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
 

 ๒. กลุ่มงานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 ๑.  นำงจุฬำภรณ์  จันชำรี   ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ่มงำน  
  ๒.  นำยสมพงษ์  มหำโยธี    ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ 
  3.  นำงอรอุมำ  บวรศักดิ์    ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ 
  4.  นำงออมสิน  เถำยะบุตร  ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ 

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
2.1  งำนส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรนิเทศกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 
2.2 งำนส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ำยกำรนิเทศของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  สถำนศึกษำ หน่วยงำนที่

เกี่ยวข้องและชุมชน 
2.2  งำนนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรบริหำรแลพกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนสถำนศึกษำ 
2.4  งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัยกำรพัฒนำระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
2.5  วำงแผนกำรนิเทศ ติดตำมประเมินผลโรงเรียนในสังกัด 
2.6  ประสำนกำรพัฒนำเครื่องมือนิเทศ ติดตำมประเมินผล 
2.7  งำนประกวดแข่งขันศึกษำนิเทศก์ต้นแบบ ศึกษำนิเทศก์ดีเด่นและกิจกรรมอ่ืนๆ 
2.8  งำนกำรประชุมสัมมนำทำงวิชำกำรของศึกษำนิเทศก์ 
2.9  งำนอ่ืน ๆ ที่บังคับบัญชำมอบหมำย 

 
3. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

๑.  นางร าเพย  ทินกระโทก    ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ากลุ่มงาน 
2.  นางสาวนิยากร ศรีมังคละ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  
3.  ว่าที่ ร.ต. หญิงกัลยกร  พรมนาไร่ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
4.  นางออมสิน  เถายะบุตร   ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 

 มีหน้ำทีค่วำมรับผิดชอบดังนี้ 
3.๑ ควบคุม ก ำกับ ดูแล เร่งรัดติดตำมกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรภำยในกลุ่มงำน 
3.๒ งำนส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
3.๓ งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 
3.๔ วิเครำะห์ วิจัย ติดตำมกำรใช้และพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
3.๕ พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับตำมหลักสูตรทุกระดับ และส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำน

เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ 
๖. งำนอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 
4. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 

๑. ว่าที่ ร.อ. รามภคิน  โทรัตน์  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงาน 
2. นางจุฬาภรณ์  จันชารี        ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
3. ว่าที่ ร.ต. หญิงกัลยกร  พรมนาไร่ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  



4. นางอรอุมา  บวรศักดิ์         ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 
มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบดังนี้ 

4.1  งำนส่งเสริมกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
4.2  งำนส่งเสริมและพัฒนำเครื่องมือและประเมินผลกำรศึกษำ 
4.3  งำนติดตำมตรวจสอบและประเมินกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
4.4  วิเครำะห์  วิจัย ศึกษำค้นคว้ำและพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
4.5  พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับตำมหลักสูตร และส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำน

เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้  และงำนอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

  5. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาประกอบด้วย 
๑. นายปรีชา หลักค าพันธ์      ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ากลุ่มงาน 
2. ว่าที่ ร.อ. รามภคิน  โทรัตน์   ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
3. นายภัทรชัย  ธรรมคุณชัย     ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
 5.1  งำนส่งเสริมและพัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 

  5.2  ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำสื่อและนวัตกรรมกำรบริหำรและกำรเรียนรู้ 
 5.3  ค้นคว้ำวิจัย กำรพัฒนำ ICT เพ่ือกำรศึกษำ 

  5.4  พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับตำมหลักสูตร และส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำน
เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ 

  5.5  งำนอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
  ๖. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

 ๑.  นายเวชยันต์ ภูละคร          ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ากลุ่มงาน  
 2.  นายภัทรชัย  ธรรมคุณชัย     ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบงำนดังนี้ 
6.1  ควบคุม ก ำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตำมกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรภำยในกลุ่มงำน 
6.2  งำนส่งเสริมกำรพัฒนำระบบประกัน ตรวจสอบคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
6.3  งำนส่งเสริมและประสำนงำนประกันคุณภำพภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
6.4  งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัยมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
6.5  ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
6.6  วิเครำะห์/สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
6.7  งำนอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

  ๗  กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
  1. นางร าเพย  ทินกระโทก  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงาน ก.ต.ป.น. 

  2. นายภัทรชัย ธรรมคุณชัย ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  
3. นางจุฬาภรณ์  จันชารี  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบดังนี้ 
7.๑ ควบคุม ก ำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตำมกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรภำยในกลุ่มงำน 
7.2  งำนพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ 



7.3 งำนวำงแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ 
7.4 กำรสรรหำคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ 
7.5 กำรประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ 
7.6 กำรรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ 
7.7 งำนอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

  
    ๘. กลุ่มงานธุรการ 
 นางสาวอภิญญา ชนชนะกุล ต าแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราวมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

8.๑ ลงทะเบียนและควบคุมกำรรับ-ส่งหนังสือรำชกำรและมอบให้ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรต่อไป 
8.๒ แจ้งเวียนหนังสือรำชกำร  ข่ำวประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรภำยในกลุ่มทรำบแจ้งเวียนหนังสือ 

รำชกำร ข่ำวประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรภำยในกลุ่มทรำบ 
  8.๓ ศึกษำ วิเครำะห์สภำพของกลุ่ม และออกแบบงำนสำรบรรณให้เหมำะสม 
  8.๔ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประชุมภำยในกลุ่ม 

8.๕ จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม  ท ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ของกลุ่ม 
8.๖ ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอกหน่วยงำน 
8.๗ ประสำนงำนและดูแลระบบข้อมูลสำรสนเทศของกลุ่ม 
8.๘ ประสำนงำนกับกลุ่มอ่ืนๆ และหน่วยงำนภำยนอกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
8.๙ งำนอ่ืน ๆ ที่บังคับบัญชำมอบหมำย 

 
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผู้รับผิดชอบ 
๑.๑  นำงร ำเพย   ทินกระโทก 
๑.๒  นำงจุฬำภรณ์  จันชำร ี

๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ 
๒.๑  นำยสมพงษ์  มหำโยธี 
2.2  ว่ำที่ ร.ต. หญิงกัลยกร  พรมนำไร่ 

๓. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ 
๓.๑  นำงอรอุมำ  บวรศักดิ์ 
3.2  ว่ำที่ ร.ต. หญิงกัลยกร  พรมนำไร่ 

 
 
๔. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ผู้รับผิดชอบ 

๔.๑  นำยเวชยันต์  ภูละคร 
4.2  นำยภัทรชัย  ธรรมคุณชัย 

๕. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา ผู้รับผิดชอบ 
๕.๑  นำยภัทรชัย  ธรรมคุณชัย 
5.2  นำงออมสิน  เถำยะบุตร 

๖. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนพื้นฐำนอำชีพ ผู้รับผิดชอบ 
๖.๑  นำยปรีชำ  หลักค ำพันธ์ 
๖.๒  ว่ำที่ ร.อ.รำมภคิน  โทรัตน์ 



6.3  นำงออมสิน  เถำยะบุตร 
๗. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ผู้รับผิดชอบ 

๗.๑  นำงร ำเพย  ทินกระโทก  ทัศนศิลป์ 
๗.๒  นำยสมพงษ์  มหำโยธี    ดนตรี 
๗.๓  นำงจุฬำภรณ์  จันชำรี    นำฎศิลป์ 

๘. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ผู้รับผิดชอบ 
๘.๑  นำงจุฬำภรณ์  จันชำร ี
๘.๒  ว่ำที่ ร.อ.รำมภคิน  โทรัตน์ 

๙. การศึกษาปฐมวัย  ผู้รับผิดชอบ 
 ๙.๑  นำงสำวนิยำกร  ศรีมังคละ 
 ๙.๒  ว่ำที่ ร.อ.รำมภคิน  โทรัตน์ 

  9.3  นำงออมสิน  เถำยะบุตร 
๑๐. การศึกษาพิเศษ 
 ๑๐.๑ นำยปรีชำ  หลักค ำพันธ์ 
 ๑๐.2 ว่ำที่ ร.ต. หญิงกัลยกร  พรมนำไร่ 
๑๑. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๑๑.๑  นำงร ำเพย  ทินกระโทก   กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนำรี/ยุวกำชำด 
๑๑.๒  นำงอรอุมำ  บวรศักดิ์ / นำยภัทรชัย  ธรรมคุณชัย    กิจกรรมแนะแนว 
11.3  ว่ำที่ ร.ต. หญิงกัลยกร  พรมนำไร่  กิจกรรมสำธำรณประโยชน์ 

มีหน้ำที่รับผิดชอบดังนี้ 
๑. วิเครำะห์วิจัย ศึกษำค้นคว้ำและพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่รับผิดชอบ 
๒. จัดประชุม อบรม บุคลำกร เพ่ือสื่อสำร เทคนิค วิธีกำรสอน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่รับผิดชอบ 
๓. ประสำนงำนกับหน่วยงำนต้นสังกัดหน่วยงำนภำยนอกที่ต้องกำรสนับสนุน ส่งเสริม ในกำรพัฒนำ

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่รับผิดชอบ 
๔. จัดท ำข้อมูล สำรสนเทศเกี่ยวกับบุคลำกรและเรื่องที่เกี่ยวข้องกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่รับผิดชอบ 
๕. งำนอ่ืนๆที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

   
งานตามนโยบายหรืองานหน่วยงานต้นสังกัด 

 
ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงกำรลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ นำงจุฬำภรณ์  จันชำรี 
2 โรงเรียน ICU นำงจุฬำภรณ์  จันชำรี 
3 โครงกำร STEM  ว่ำที่ ร.ต. หญิงกัลยกร  พรมนำไร่ 
4 โครงกำร ร.ร.ประชำรัฐ ร.ร.แม่เหล็ก ร.ร.ดีใกล้บ้ำน โรงเรียน

ในฝัน โรงเรียนดีประจ ำต ำบล โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล    
นำงจุฬำภรณ์  จันชำรี 
 

5 ศูนย์สื่อต้นแบบ นำยปรีชำ  หลักค ำพันธ์ 
ว่ำที่ ร.อ.รำมภคิน  โทรัตน์ 

6 โครงกำร New DLTV /DLIT  ว่ำที่ ร.อ.รำมภคิน  โทรัตน์ 
7 โรงเรียนขนำดเล็ก นำงจุฬำภรณ์  จันชำรี 



8 ค่ำนิยมหลัก ๑๒ ประกำร ว่ำที่ ร.ต. หญิงกัลยกร  พรมนำไร่ 
9 โรงเรียนคุณธรรม  นำยเวชยันต์  ภูละคร 
10 โรงเรียนวิถีพุทธ นำยภัทรชัย  ธรรมคุณชัย 
11 โครงกำรอ่ำนออกเขียนได้ นำงร ำเพย  ทินกระโทก 
12 โครงกำรงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศึกษำนิเทศก์ทุกคน 
13 โครงกำรอำเซียนศึกษำ นำงจุฬำภรณ์  จันชำรี 
14 งำนพัฒนำกิจกรรมลูกเสือฯ นำงร ำเพย  ทินกระโทก 
15 งำนรำยงำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ว่ำที่ ร.อ.รำมภคิน  โทรัตน์ 
16 โครงกำรบ้ำนวิทยำศำสตร์น้อย นำงสำวนิยำกร  ศรีมังคละ 
17 โครงกำรโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ นำงสำวนิยำกร  ศรีมังคละ 
18 โครงกำรพัฒนำสนำมเด็กเล่น BBL นำงออมสิน  เถำยะบุตร 
19 โครงกำร STEM ปฐมวัย นำงสำวนิยำกร  ศรีมังคละ 
20 โครงกำรห้องสมุดส่งเสริมกำรอ่ำน นำงจุฬำภรณ์  จันชำรี 
21 กำรพัฒนำกิจกรรมแนะแนว/กำรศึกษำมีงำนท ำ ว่ำที่ ร.ต. หญิงกัลยกร  พรมนำไร่ 

นำงอรอุมำ  บวรศักดิ์ 
22 โครงกำร PLC ว่ำที่ ร.ต. หญิงกัลยกร  พรมนำไร่ 
23 โครงกำรโรงเรียนสุจริต เขตสุจริต นำยเวชยันต์ ภูละคร 
24 โครงกำรเศรษฐกิจพอพียง นำยภัทรชัย  ธรรมคุณชัย 

นำงออมสิน  เถำยะบุตร 
25 กำรรำยงำนระบบ E – MES นำงร ำเพย  ทินกระโทก 
26 กำรรำยงำนระบบ NT Access 

กำรทดสอบ NT 
นำงจุฬำภรณ์  จันชำรี 

27 กำรทดสอบระดับชำติ O-Net นำงจุฬำภรณ์  จันชำรี 
28 งำนพัฒนำทักษะชีวิต  นำงร ำเพย  ทินกระโทก 

นำงออมสิน  เถำยะบุตร 
29 โครงกำร Boot Camp / EBE นำงจุฬำภรณ์  จันชำรี 
30 กำรทดสอบอัจฉริยภำพทำงคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ นำยสมพงษ์  มหำโยธี 

ว่ำที่ ร.ต.หญิงกัลยกร  พรมนำไร่ 
31 งำนประสำน ส่งเสริมสมำคมศึกษำนิเทศก์และ ศนฐ. นำยสมพงษ์  มหำโยธี 

นำยภัทรชัย  ธรรมคุณชัย 
32 กำรต่อใบอนุญำตผู้สอนภำษำต่ำงประเทศ ว่ำที่ ร.อ.รำมภคิน  โทรัตน์ 
33 กำรประเมินด้วยข้อสอบมำตรฐำนปลำยปีของผู้เรียน ว่ำที่ ร.ต.หญิงกัลยกร พรมนำไร่ 

มีหน้ำที่รับผิดชอบดังนี้ 
๑. ด ำเนินงำนตำมกิจกรรมที่รัฐบำลหรือหน่วยงำนต้นสังกัดก ำหนดไว้ให้เป็นไปตำมกรอบระยะเวลำที่

ก ำหนด 
๒. จัดท ำข้อมูล สำรสนเทศเกี่ยวกับงำนที่รับผิดชอบให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
๓. ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่จัดท ำนโยบำยหรือกิจกรรมที่รับผิดชอบ 
๔. จัดท ำสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
๕. งำนอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 



 
งานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๑. นำงร ำเพย  ทินกระโทก  รับผิดชอบ เครือข่ำยจุมพล  
๒. นำงสำวนิยำกร  ศรีมังคละ  รับผิดชอบ  เครือข่ำยกุดบง 
๓. นำงจุฬำภรณ์  จันชำรี  รับผิดชอบ  เครอืข่ำยทุ่งหลวงต่ำงค ำ 
4. ว่ำที่ ร.ต. หญิงกัลยกร  พรมนำไร่ รับผิดชอบ  เครือข่ำยเฝ้ำไร่ 
5. นำยสมพงษ์  มหำโยธี   รับผิดชอบ  เครือข่ำยรัตนวำปี 
6. นำงอรอุมำ  บวรศักดิ์   รับผิดชอบ  เครือข่ำยเซิมโพธิ์ 

. 7. นำงออมสิน  เถำยะบุตร  รับผิดชอบ  เครือข่ำยนำหนัง 
8. นำยปรีชำ หลักค ำพันธ์  รับผิดชอบ  เครือข่ำยวังหลวงหนองหลวง 
9. ว่ำที่ ร.อ.รำมภคิน  โทรัตน ์  รับผิดชอบ  เครือข่ำยชุมช้ำงบ้ำนผือ 
10. นำยเวชยันต์  ภูละคร  รับผิดชอบ  เครือข่ำยวัดหลวงสร้ำงนำงขำว 
11. นำยภัทรชัย  ธรรมคุณชัย  รับผิดชอบ  เครือข่ำยเปงจำนนคร 

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
๑. ประสำนกับโรงเรียนในเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำท่ีรับผิดชอบ 
๒. จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ เกี่ยวกับโรงเรียนในเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่รับผิดชอบ 
๓. นิเทศ ติดตำม ตำมกรอบภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย 

ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 14  เดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
 
                                                               

                                                         (นำงละออตำ  พงษ์ฤทัศน์) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 2 
ที่   ๙๕   /256๒ 

เรื่อง แต่งตั้งและก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของข้ำรำชกำร กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผล 
กำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 2 (แก้ไขเพ่ิมเติม) 

........................................................... ........................................... 
ด้วยกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย 

เขต 2 มีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลง กำรก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และมอบหมำยงำนบุคลำกรในกลุ่มนิเทศ
ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำให้ทั่วถึง คลอบคลุม เหมำะสมกับบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของแต่ละ
คน และเพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 2 ด ำเนินกำรไปด้วย
ควำมเรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล บังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร จึงอำศัยอ ำนำจตำมควำมใน
มำตรำ 8 มำตรำ 34 วรรค ๒ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และ
ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 จึงขอ
แต่งตั้งและก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของข้ำรำชกำร กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 2 ดังนี้ 

๑. งานตามนโยบายหรืองานหน่วยงานต้นสังกัด 
ที ่ รายการ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงกำรลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ นำงจุฬำภรณ์  จันชำรี 
2 โรงเรียน ICU นำงจุฬำภรณ์  จันชำรี 
3 โครงกำร STEM ศึกษำ นำงอรอุมำ  บวรศักดิ์ 

ว่ำที่ ร.ต. หญิงกัลยกร  พรมนำไร่ 
4 โครงกำร ร.ร.ประชำรัฐ ร.ร.แม่เหล็ก ร.ร.ดีใกล้บ้ำน โรงเรียน

ในฝัน โรงเรียนดีประจ ำต ำบล โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล    
นำงจุฬำภรณ์  จันชำรี 
นำยภัทรชัย  ธรรมคุณชัย 

5 ศูนย์สื่อต้นแบบ นำยปรีชำ  หลักค ำพันธ์ 
ว่ำที่ ร.อ.รำมภคิน  โทรัตน์ 

6 โครงกำร New DLTV /DLIT  ว่ำที่ ร.อ.รำมภคิน  โทรัตน์ 
7 โรงเรียนขนำดเล็ก นำงจุฬำภรณ์  จันชำรี 
8 ค่ำนิยมหลัก ๑๒ ประกำร ว่ำที่ ร.ต. หญิงกัลยกร  พรมนำไร่ 
9 โรงเรียนคุณธรรม  สพฐ. นำยเวชยันต์  ภูละคร 
10 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน ำ นำยภัทรชัย  ธรรมคุณชัย 
11 กำรประเมินอ่ำนออกเขียนได้และกำรประเมิน PISA นำงกัญณัฐ  ผำระสิทธิ์ 
12 โครงกำรงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศึกษำนิเทศก์ทุกคน 
13 โครงกำรอำเซียนศึกษำ นำงจุฬำภรณ์  จันชำรี 
14 งำนพัฒนำผู้เรียนผ่ำนกระบวนกำรกิจกรรมลูกเสือยุวกำชำด นำงร ำเพย  ทินกระโทก 
๑๕ กำรรำยงำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ว่ำที่ ร.อ.รำมภคิน  โทรัตน์ 



ที ่ รายการ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
16 โครงกำรบ้ำนวิทยำศำสตร์น้อย นำงสำวนิยำกร  ศรีมังคละ 
17 โครงกำรโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ นำงสำวนิยำกร  ศรีมังคละ 
18 โครงกำรพัฒนำสนำมเด็กเล่น BBL นำงกัญญำณัฐ  ผำระสิทธิ์ 
19 โครงกำร STEM ปฐมวัย นำงสำวนิยำกร  ศรีมังคละ 
20 โครงกำรห้องสมุดส่งเสริมกำรอ่ำน นำงกัญญำณัฐ  ผำระสิทธิ์ 
21 กำรพัฒนำกิจกรรมแนะแนว/กำรศึกษำมีงำนท ำ นำงอรอุมำ  บวรศักดิ์ 

ว่ำที่ ร.ต. หญิงกัลยกร  พรมนำไร่ 
22 โครงกำร PLC 

 
นำงอรอุมำ  บวรศักดิ์ 
ว่ำที่ ร.ต. หญิงกัลยกร  พรมนำไร่ 

23 โครงกำรโรงเรียนสุจริต เขตสุจริต นำยเวชยันต์ ภูละคร 
24 โครงกำรเศรษฐกิจพอพียง และศำสตร์พระรำชำ นำยเวชยันต์  ภูละคร 

นำงออมสิน  เถำยะบุตร 
25 กำรรำยงำนระบบ E – MES นำงกัญญำณัฐ  ผำระสิทธิ์ 
26 กำรรำยงำนระบบ NT Access ของกำรทดสอบ NT นำงจุฬำภรณ์  จันชำรี 
๒๗ กำรรำยงำนระบบ NT Access ของกำรทดสอบ RT นำงกัญญำณัฐ  ผำระสิทธิ์ 
2๘ กำรทดสอบระดับชำติ O-Net นำงจุฬำภรณ์  จันชำรี 
๒๙ กำรทดสอบปลำยภำค ชั้น ป.๒,ป๔,ป.๕ ว่ำที่ ร.อ.รำมภคิน  โทรัตน์ 
๓๐ กำรทดสอบปลำยภำค ชั้น ม.๑,ม.๒ ว่ำที่ ร.ต. หญิงกัลยกร  พรมนำไร่ 
๓๑ งำนพัฒนำทักษะชีวิต  นำงร ำเพย  ทินกระโทก 

นำยภัทรชัย  ธรรมคุณชัย 
๓๒ โครงกำร Boot Camp / EBE นำงจุฬำภรณ์  จันชำรี 
3๓ กำรทดสอบอัจฉริยภำพทำงคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ นำยสมพงษ์  มหำโยธี 

ว่ำที่ ร.ต.หญิงกัลยกร  พรมนำไร่ 
3๔ งำนประสำน ส่งเสริมสมำคมศึกษำนิเทศก์และ ศนฐ. นำยสมพงษ์  มหำโยธี 

นำยภัทรชัย  ธรรมคุณชัย 
3๕ กำรต่อใบอนุญำตผู้สอนภำษำต่ำงประเทศ ว่ำที่ ร.อ.รำมภคิน  โทรัตน์ 
๓๖ งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับกลุ่มส่งเสริม นำยภัทรชัย  ธรรมคุณชัย 
๓๗ งำนกำรศึกษำพิเศษเรียนร่วมและเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ นำยปรีชำ  หลักค ำพันธ์ 

ว่ำที่ ร.ต.หญิงกัลยกร  พรมนำไร่ 
๓๘ งำนส่งเสริมสุขภำวะและโภชำนำกำรของนักเรียน นำงออมสิน  เถำยะบุตร 
๓๙ งำนพัฒนำผู้เรียนด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ นำงอรอุมำ  บวรศักดิ์ 

ว่ำที่ ร.ต. หญิงกัลยกร  พรมนำไร่ 
๔๐ งำนข้อมูลสำรสน Website ประชำสัมพันธ์กลุ่มนิเทศฯ ว่ำที่ ร.อ.รำมภคิน  โทรัตน์ 
๔๑ กำรพัฒนำผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ด้ำนนวัตกรรม ว่ำที่ ร.ต. หญิงกัลยกร  พรมนำไร่ 
๔๒ กำรพัฒนำผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ด้ำนเทคโนโลยี ว่ำที่ ร.อ.รำมภคิน  โทรัตน์ 
๔๓ กำรพัฒนำผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ด้ำนทักษะชีวิต นำยภัทรชัย  ธรรมคุณชัย 
๔๔ กำรพัฒนำผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ด้ำนอำชีพ นำงอรอุมำ  บวรศักดิ์ 
๔๕ กำรพัฒนำหลักสูตรระดับปฐมวัย นำงสำวนิยำกร  ศรีมังคละ 



๒๖ กำรพัฒนำหลักสูตรระดับประถมศึกษำ นำงออมสิน  เถำยะบุตร 
๔๗ กำรพัฒนำหลักสูตรระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ว่ำที่ ร.ต. หญิงกัลยกร  พรมนำไร่ 
๔๘ กำรด ำเนินงำนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ศึกษำนิเทศก์ทุกคนตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
49 กำรประเมิน  PISA กลุ่มสำรวิทยำศำสตร์ นำงอรอุมำ  บวรศักดิ์ 
50 กำรประเมิน  PISA กลุ่มสำรคณิตศำสตร์ ว่ำที่ร้อยตรีกัลยกร พรมนำไร่ 

 
มีหน้ำที่รับผิดชอบดังนี้ 

๑. ด ำเนินงำนตำมกิจกรรมที่รัฐบำลหรือหน่วยงำนต้นสังกัดก ำหนดไว้ให้เป็นไปตำมกรอบระยะเวลำที่
ก ำหนด 

  ๒. จัดท ำข้อมูล สำรสนเทศเกี่ยวกับงำนที่รับผิดชอบให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
  ๓. ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่จัดท ำนโยบำยหรือกิจกรรมที่รับผิดชอบ 
  ๔. จัดท ำสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
  ๕. งำนอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

๒. งานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๑. นำงร ำเพย  ทินกระโทก  รับผิดชอบ เครือข่ำยจุมพล  
๒. นำงสำวนิยำกร  ศรีมังคละ  รับผิดชอบ  เครือข่ำยกุดบง 
๓. นำงจุฬำภรณ์  จันชำรี  รับผิดชอบ  เครือข่ำยทุ่งหลวงต่ำงค ำ 
๔. นำงอรอุมำ  บวรศักดิ์   รับผิดชอบ  เครือข่ำยเซิมโพธิ์ 

. ๕. นำงออมสิน  เถำยะบุตร  รับผิดชอบ  เครือข่ำยนำหนัง 
๖. ว่ำที่ ร.อ.รำมภคิน  โทรัตน์  รับผิดชอบ  เครือข่ำยชุมช้ำงบ้ำนผือ 
๗. นำยเวชยันต์  ภูละคร   รับผิดชอบ  เครือข่ำยวัดหลวงสร้ำงนำงขำว 
๘. นำยปรีชำ หลักค ำพันธ์  รับผิดชอบ  เครือข่ำยวังหลวงหนองหลวง 
๙. ว่ำที่ ร.ต. หญิงกัลยกร  พรมนำไร่ รับผิดชอบ  เครือข่ำยเฝ้ำไร่ 
๑๐. นำยสมพงษ์  มหำโยธี  รับผิดชอบ  เครือข่ำยรัตนวำปี 
๑๑. นำงกัญญำณัฐ  ผำระสิทธิ์  รับผิดชอบ  เครือข่ำยรัตนวำปี 
1๒. นำยภัทรชัย  ธรรมคุณชัย  รับผิดชอบ  เครือข่ำยเปงจำนนคร 

    มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
 ๑. ประสำนกับโรงเรียนในเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำท่ีรับผิดชอบ 
 ๒. จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ เกี่ยวกับโรงเรียนในเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่รับผิดชอบ 
 ๓ .นิเทศ ติดตำม ตำมกรอบภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย 
 

ทั้งนีต้ั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่ 5  เดือน เมษำยน  พ.ศ. ๒๕๖๒  
 
 
 
 

 

                                                         (นำงละออตำ  พงษ์ฤทัศน์) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 2 


