
 
 
 

คําส่ังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ 
ท่ี    57 /๒๕6๔ 

เรื่อง   มอบหมายหนาท่ีการปฏิบัติงานขาราชการและลูกจางในสังกัด 
...................................... 

 ดวยปจจุบันขาราชการในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ไดมีการ
เปลี่ยนแปลงเก่ียวกับตําแหนงตาง ๆ อันเนื่องมาจากการยายและบรรจุแตงตั้งใหม ดังนั้นเพ่ือใหการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุด
และเปนไปตามขอบขายภารกิจท่ีกําหนดไว จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 37 มาตรา 45(5) และมาตรา 
55  แห งพ ระราชบัญ ญั ติ ระ เบี ยบบริห ารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ .2546  ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553 
ประกาศ ณ วันท่ี 13 กันยายน พ.ศ.2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553 (ฉบับท่ี 2) ประกาศ ณ วันท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ.2553 
ฉะนั้น เพ่ือความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ และความรับผิดชอบของขาราชการ กลุมนิเทศติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ปฏิบัติ
หนาท่ี ดังนี้ 

๑. นางสาวเกษแกว ปวนแดง ตําแหนง ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการ
กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีหนาท่ีกํากับ ติดตามเรงรัดอํานวยความสะดวก
ประสานงานใหคําปรึกษาใหขอเสนอแนะ และแกไขปญหาตาง ๆ ในกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษามีหนาท่ีรับผิดชอบงาน ดังนี ้

    ๑.๑ จัดระบบการทํางานอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานประสานงานกับกลุมตาง ๆ ในเขต 
พ้ืนท่ีการศึกษา 

    ๑.๒ งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
(ก.ต.ป.น.) 

๑.๓ ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบการบริหารและจัดการศึกษา 
    ๑.๔ งานสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจดักระบวนการเรียนรู 
    ๑.๕ งานสงเสริมสนับสนุนเครือขายการนิเทศของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา หนวยงานท่ี 

เก่ียวของ       
    ๑.๖ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ 

สถานศึกษา 
    ๑.๗ งานศึกษาคนควา วิเคราะหวิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
    ๑.๘ งานนิเทศ  กํากับ ติดตาม ดูแลชวยเหลือและพัฒนาเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

จอมทองอินทนนท 
    ๑.๙ งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  รับผิดชอบและนิเทศ  

ติดตามการดําเนินงานตามโครงการ ดังตอไปนี้ 
 
 



 ๒ 

๑.๙.๑ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรยีนในสังกัด 
๑.๙.๒ โครงการยกระดับคุณภาพผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูหลัก 

ภาษาไทย 
๑.๙.๓ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูท้ังระบบสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 

เตรียมผูเรียนใหสอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 
๑.๙.๔ โครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  

ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
๑.๙.๕ งานศึกษาคนควา วิเคราะหวิจัยในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
๑.๙.๖ งานอ่ืนๆท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
๑.๙.๖ ปฏิบัติงานแทน นางเตือนใจ ณ รังษี กรณีลาหรือไปราชการ 

 
 ๒. นางเตือนใจ  ณ รังษี  ตําแหนง ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมงานวัด
และประเมินผลการศึกษา และกลุมงานสงเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีหนาท่ีและ
รับผิดชอบงานดังนี้     

    ๒.๑ งานสงเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา และศึกษาวิเคราะหวิจัยระบบงานวัดผลประเมินผล 
    ๒.2 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและใหคําปรึกษาดานการวัดและประเมินผลการศึกษาตาม

หลักสูตรของสถานศึกษา การรายงานผลการเรียนดวยโปรแกรม SchoolMIS และการจัดทําเอกสารหลักฐาน
การศึกษา 

    ๒.3 งานสงเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษาท่ีเปนมาตรฐาน และการจัดเก็บ
เอกสารหลักฐานการศึกษาอยางเปนระบบ 

    ๒.4 งานพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร 

    ๒.5 งานทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
    ๒.6 งานสงเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    ๒.7 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    ๒.8 งานสงเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
    ๒.9 งานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
    ๒.10 งานนิเทศติดตาม กํากับดูแลชวยเหลือพัฒนาโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาทาขาม  
    ๒.11 งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
รับผิดชอบ และนิเทศ ติดตามการดําเนินงานตามโครงการ ดังตอไปนี ้

  ๒.11.1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด 
  ๒.11.2 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูหลกั  

(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 
  ๒.11.3 โครงการเรงรัดการยกระดับคุณภาพผูเรียนสูความพรอมในการประเมินผล 

นักเรียนนานาชาติ (PISA) (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)  
 2.11.4 โครงการโรงเรียนคุณภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี (SMT) 
ตามมาตรฐาน สสวท. 
 



 ๓ 

 2.11.5 โครงการบานพักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย ระดับประถมศึกษาสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
 2.11.6 โครงการขับเคลื่อนการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) สูสถานศึกษา  

    ๒.12 งานอ่ืน ๆ ท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
    ๒.13 ปฏิบัติงานแทน นางสาวเกษแกว  ปวนแดง และนางวัฒนา ประทรวงศักดิ์ กรณีลาหรือไป

ราชการ 
 

 ๓. นางพรรณี  กันใหม  ตําแหนง ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ  ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมงาน
สงเสริมและพัฒนาส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา มีหนาท่ีและรับผิดชอบงานดังนี้     
     ๓.๑ งานสงเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

     3.๒ งานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
      3.3 งานนิเทศติดตาม กํากับดูแลชวยเหลือพัฒนาโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาโมคคัลลานและแมสอย  
       ๓.4 งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
   3.5 รับผิดชอบและนิเทศติดตามการดําเนินงานตามโครงการ ดังตอไปนี้ 
     3.5.1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด กลุมสาระการเรียนรูหลัก 
(ภาษาไทย) 
        3.5.2 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยโรงเรียนในสังกัด 

            3.5.3 โครงการสงเสริมนิสัยรักการอานโรงเรียนในสังกัด 
  3.5.4 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนกลุมชาติพันธุ (ทวิภาษา) 
  3.5.5 โครงการเรงรัดการยกระดับคุณภาพผูเรียนสูความพรอมในการประเมินผลนักเรียน 

นานาชาติ (PISA) (การอาน) 
  3.5.6 โครงการพัฒนาโรงเรียนนํารองพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
  3.5.7 โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. 

           3.5.8 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
                       3.5.9 โครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา   
                       3.5.10 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร (กพด.) 
               3.5 งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับกลุมงานสงเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

    3.6 งานอ่ืน ๆ ท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
              ๓.7 ปฏิบัติงานแทน นางสาวกัลยา วงศวรรณ กรณีลาหรือไปราชการ 

 

๔. นางหนึ่งฤทัย ชัยดารา ตําแหนง ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมงาน
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู มีหนาท่ีและรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 

    ๔.๑ งานสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
    ๔.๒ งานสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการเรียนรวม 
    ๔.๓ งานสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) 
    ๔.๔ งานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 



 ๔ 

    ๔.๕ งานนิเทศ ติดตาม กํากับดูแลชวยเหลือพัฒนาโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสามัคคี   

    ๔.๖ งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
รับผิดชอบ และนิเทศติดตามการดําเนินงานตามโครงการ ดังตอไปนี ้

๔.๖.1 โครงการบานวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย 
๔.๖.2 โครงการเรียนรวม (การจัดการศึกษาพิเศษ) 
๔.๖.3 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) 
 

๔.๖.4 โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ป) อยางมีคุณภาพ ดวยการจัดประสบการณเรียนรู  
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย สสวท. 

๔.4.5 โครงการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษารวมกับ กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง 
การศึกษา (กศส.) และมูลนิธิสตารฟซคันทรีโฮม 

๔.4.6 โครงการนักจิตวิทยาประจําเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
๔.4.7 งานการขับเคลื่อนงานแนะแนวประจําเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

    ๔.5 งานอ่ืน ๆ ท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
    ๔.6 ปฏิบัติงานแทน นางสาวภาวิณี คําแผน กรณีลาหรือไปราชการ 
 

๕. นางศิรภัสสร ศิริอางค ตําแหนง ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาท่ีกลุมงานนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลระบบการบริหารและการจัดการศึกษา  มีหนาท่ีและรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 

    ๕.๑ งานสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู 
    ๕.๒ งานสงเสริมสนับสนุนเครือขายการนิเทศของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา หนวยงานท่ี

เก่ียวของ 
    ๕.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ

สถานศึกษา 
    ๕.๔ งานศึกษาคนควา วิเคราะหวิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
    ๕.5 งานนิเทศ ติดตาม กํากับดูแลชวยเหลือพัฒนาโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาพัฒนศึกษา 
     ๕.6 งานพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ และกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
รับผิดชอบ และนิเทศติดตามการดําเนินงานตามโครงการ ดังนี้ 
      ๕.6.1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด 
       ๕.6.2 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูหลัก (ศิลปะ) และ 
กลุมสาระการเรียนรูรอง (วิทยาศาสตร) 
      ๕.6.3 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูท้ังระบบสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
เตรียมผูเรียนใหสอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 
      ๕.6.4 โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” 
(โครงการโรงเรยีนสุจริต) 
      ๕.7 งานอ่ืน ๆ ท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
     ๕.8 ปฏิบัติงานแทน นายกฤชพล ธีระเขมรักษ กรณีลาหรือไปราชการ  
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๖. นางสาวนันทยา วงศชัย ตําแหนง ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาท่ีกลุมงานพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู มีหนาท่ีและรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 

    ๖.๑ งานสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ระดับมัธยมศึกษา) 
    ๖.๒ งานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 
    ๖.๓ งานนิเทศ ติดตาม กํากับดูแลชวยเหลือพัฒนาโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษากัลยานิวัฒนา 
    ๖.๔ งานพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และศิลปะ ดังตอไปนี้ 

๕.๔.1 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูหลัก (วิทยาศาสตร)  
๕.4.2 โครงการสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
๕.4.3 โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอม/แหลงเรียนรูในโรงเรียน 
๕.4.4 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมทักษะอาชีพ 

    ๖.5  งานอ่ืน ๆ ท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
    ๖.6  ปฏิบัติงานแทน นางหนึ่งฤทัย ชัยดารา กรณีลาหรือไปราชการ 
 
๗. นางวัฒนา ประทรวงศักดิ์ ตําแหนง ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาท่ีกลุมงานวัด

และประเมินผลการศึกษา มีหนาท่ีและรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
     ๗.๑ งานสงเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา และศึกษาวิเคราะหวิจัยระบบงานวัดผลประเมินผล 
     ๗.2 งานสงเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
     ๗.3 งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 

    ๗.4 งานทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ทดสอบดวยขอสอบกลาง) 
    ๗.5 งานสงเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    ๗.6 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    ๗.7 งานสงเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
    ๗.8 งานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
    ๗.9 งานนิเทศ ติดตามกํากับดูแลชวยเหลือพัฒนาโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาแมนาจร 
    ๗.10 งานพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา

และพลศึกษา  รับผิดชอบและนิเทศติดตามการดําเนินงานตามโครงการ ดังตอไปนี้ 
 ๗.10.1 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู (คณิตศาสตร)  

และกลุมสาระการเรียนรู (สุขศึกษาและพลศึกษา) 
 ๗.10.2 โครงการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายป ดวยขอสอบมาตรฐานกลาง  
 ๗.10.3 โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา “ปองกันการ 

ทุจริต” (โครงการโรงเรยีนสุจริต) 
   ๗.11  งานอ่ืน ๆ ท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
   ๗.12  ปฏิบัติงานแทน นางเตือนใจ ณ รังษี กรณีลาหรือไปราชการ 
 
8. นายกฤชพล  ธีระเขมรักษ ตําแหนง ศึกษานิเทศก ชํานาญการ ปฏิบัติหนาท่ีกลุมงานนิเทศ 

ติดตาม และประเมินผลระบบการบริหารและการจัดการศึกษา  มีหนาท่ีและรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
    8.1 งานสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรยีนรู 
    8.1 งานสงเสริมและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ลูกเสือและเนตรนารี) 
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    8.2 งานสงเสริมสนับสนุนเครือขายการนิเทศของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา หนวยงานท่ี 
เก่ียวของแลชุมชน 

    8.3 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ 
สถานศึกษา 

    8.4 งานศึกษาคนควา วิเคราะหวิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
    8.5 งานนิเทศ ติดตาม กํากับดูแลชวยเหลือพัฒนาโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาประจิมพัฒนา 
 
    8.6 งานพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา และกลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทย รับผิดชอบ และนิเทศติดตามการดําเนินงานตามโครงการ ดังนี ้
8.6.1 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
8.6.๒ โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและ      

พลศึกษา 
8.6.๓ โครงการเพศวิถีศึกษา  
8.6.๔ โครงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก  
8.๖.๕ โครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะการฟงและพูดภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสําหรับ 

ผูใหญ ตามพระราชดําริ ฯ 
8.๖.๖ โครงการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด 

       ๘.6.๗ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูท้ังระบบสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
เตรียมผูเรียนใหสอดคลองกับศตวรรษท่ี 21   
     8.7 งานอ่ืน ๆ ท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
     8.8 ปฏิบัติงานแทน นางศิรภัสสร ศิริอางค กรณีลาหรือไปราชการ 
 

9. นางสาวกัลยา วงควรรณ ตําแหนง ศึกษานิเทศก ชํานาญการ ปฏิบัติหนาท่ีกลุมงานสงเสริม
และพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มีหนาท่ีและรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 

    9.๑ งานสงเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
    9.๒ งานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
    9.3 งานนิเทศ ติดตาม กํากับดูแลชวยเหลือพัฒนาโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาเบญจมิตร 
    9.4 งานพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (วิทยาการคํานวณ) กลุมสาระ

การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี และกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ รับผิดชอบ และนิเทศติดตาม
การดําเนินงานตามโครงการ ดังตอไปนี้ 

9.1.1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนกลุมสาระการเรียนรูหลัก 5 (วิทยาศาสตร) 
9.1.2 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 
9.1.3 โครงการโรงเรียน DLIT/DLTV 
๙.๑.๔  โครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

    9.5 การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณโรคติดตอเชื้อไวรัส 2019 (Covid 19) 
    9.6 การจดัการเรียนการสอนออนไลนบนแพลตฟอรมออนไลน  Digital Education Excellence 

Platform : DEEP  
    9.7 การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเขมผานระบบออนไลนตามกรอบ CEFR 
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    9.8 ศูนยเฉพาะกิจการจัดการศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid 19) ระบบ E-covid report 

    9.9 งานอ่ืน ๆ ท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
    9.10 ปฏิบัติงานแทน นางพรรณี กันใหม กรณีลาหรือไปราชการ 

 
1๐. นางสาวภาวิณี คําแผน ตําแหนง ศึกษานิเทศก ชํานาญการ ปฏิบัติหนาท่ีกลุมงานพัฒนา

หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู มีหนาท่ีและรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
    1๐.๑ งานสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ระดับประถมศึกษา) 
    1๐.2 งานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 

         1๐.3 งานนิเทศ ติดตาม กํากับดูแลชวยเหลือพัฒนาโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทาผา-เทพพนม 

    1๐.4 งานพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กลุม
สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  รับผิดชอบและนิเทศติดตามการดําเนินงานตามโครงการ 
ดังตอไปนี้ 

 1๐.4.1 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูหลัก (สงัคมศึกษา) 
 1๐.4.๒ โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 
 1๐.4.3 โครงการพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกลบาน) 
 1๐.4.4 โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกัน 

การทุจริต” (เขตพ้ืนท่ีสุจริต) 
    1๐.5  งานอ่ืน ๆ ท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
    1๐.6  ปฏิบัติงานแทน  นางสาวนันทยา วงศชัย  กรณีลาหรือไปราชการ 
 

1๑. นางสาวชนิดา  คําภิโล  ตําแหนง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  มีหนาท่ีและ
รับผิดชอบงาน ดังนี้ 

11.๑  งานสารบรรณ ไดแก การรับ-สงหนังสือราชการ การจัดทําหนังสือราชการ การ
จัดเก็บหนังสือราชการ และการใหยืมหนังสือราชการ 

11.๒  จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศของกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา 

11.3  ดูแลการจัดการประชุม อบรม ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา งาน
รับรองและพิธีการตางๆ โดยเตรียมเอกสารการนําเสนอ การจดบันทึก ตรวจสอบ เรียบเรียงรายงานตางๆ เพ่ือ
ใชในการจัดการประชุม อบรม จัดทําบันทึกและรายงานการประชุม 

11.4  งานดูแลรักษาอาคารสถานท่ี ของกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา 

11.5  รวมเปนเจาหนาท่ีในการดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ 
11.6  งานปฏิคม งานการเงิน และงานพัสดุของกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด

การศึกษา 
11.7  ประสานงานกับกลุมอ่ืนในสํานักงาน หนวยงานและสถานศึกษาในงานธุรการท่ี

เก่ียวของกับการบริหารงานของกลุม ดําเนินงานประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสาร และผลงานของกลุม ใหครู 
บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนท่ัวไปทราบ  



 ๘ 

11.8  ศึกษา วิเคราะหเก่ียวกับขอมูล สถิติ เพ่ือทําสรุปรายงานสนับสนุนการบริหาร
สํานักงานในดานตางๆ ท่ีเก่ียวกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  

11.9   ศึกษา วิเคราะห สรุปรายงาน จัดทําขอเสนอเพ่ือกําหนดความตองการและความ
จําเปนในการพัฒนาขาราชการครูและบุคลการทางการศึกษาโดยการจัดทําโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู
ความสามารถของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือวางแผนใหความรูในการพัฒนาความรูใน
วิชาชีพ 

11.10 วิเคราะห กลั่นกรอง และจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน โครงการ เพ่ือให
เปนไปตามแผนงาน มาตรฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือใหการดําเนินการตามแผนงาน โครงการมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

11.11 วิเคราะหนโยบายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน แผนงานตาม
โครงการ เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงค แผนปฏิบัติการนิเทศ กํากับ ติดตามโรงเรียนในสังกัด 

11.12 ตรวจสอบเอกสารการยืมเงิน เอกสารการลางหนี้เงินยืม เอกสารการจัดประชุม
ตามโครงการ เอกสารการอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรและตามโครงการท่ีกลุมงานนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา  

11.13 สรุปรายงานผลการนิเทศ กํากับ ติดตาม ผลการดําเนินงานของโรงเรียนในสังกัด 
11.14  งานอ่ืน ๆ ท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 

ใหผูท่ีไดรับมอบหมาย ปฏิบัติงานในหนาท่ีใหเปนไปดวยความเรียบรอย เกิดประสิทธิภาพและเปนไป
ตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ กรณีท่ีเกิดปญหา อุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน ซ่ึงไมอาจแกปญหา
ดวยตนเองได ใหเสนอหรือขอคําปรึกษาจากผูบังคับบัญชาโดยทันที  
 

ท้ังนี้   ตั้งแตวันท่ี  12  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕6๔ 

สั่ง  ณ  วันท่ี  1๒ เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕6๔ 

 
 
 
                                 (นายสมพงศ  พรมจันทร) 
                                       ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต ๖ 

 
 
 


