คู่มือการปฏิบัติงาน
นางสาวสุเมธตา งามชัด
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
จากการดาเนินการสารวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
นโยบาย ของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ที่กาหนดให้ข้าราชการทุกคนในสังกัด
ต้องมี คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ที่สามารถตรวจสอบได้
ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานขึ้น เพื่อให้ตนเองและบุคลากรใน
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา ได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่
ภารกิจในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน
การศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
เท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน อันจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมาย
ของการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ขอขอบคุณผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง
ทุกท่านที่ได้ให้คาแนะนาและช่วยเหลือในการจัดทาคู่มือดังกล่าวจนสาเร็จด้วยดี

นางสาวสุเมธตา งามชัด
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

สำรบัญ
คานา
สารบัญ
แนวคิด
วัตถุประสงค์
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์
- งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบตามาตรฐานตาแหน่ง
- งานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
- ภารกิจ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ขอบเขตหรือข้อจากัดของคู่มือ
ขอบข่ายภารกิจ
คา
สพป.ขอนแก่น เขต ๑
- ภารกิจตามกลุ่มงาน
- ภารกิจตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภารกิจตามกลุ่มพื้นที่
ภารกิจตามนโยบาย/โครงการพิเศษ
ประวัติและผลงานผู้จัดทาคู่มือ
บรรณานุกรม
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กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๑
แนวคิด
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ เป็นกลุ่มงานที่ดาเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การพัฒนา ระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหาร
และการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียน ทั้งในระบบ
นอกระบบและตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา ในงานตามภารกิจของ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ที่มีศึกษานิเทศก์แต่ละคนรับผิดชอบตามกรอบงานที่ได้รับ
มอบหมาย จึงต้องมี คู่มือการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์แต่ละบุคคล
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของ นางสาวสุเมธตา งามชัด และศึกษานิเทศก์ ในการปฏิบัติ
ราชการในฐานะของบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
๒. เพื่อสร้างวั ฒนธรรมคุ ณภาพของตนเองและของกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมิ นผลการจั ด
การศึกษา
๓. เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่
และภารกิจของศึกษานิเทศก์
บทบำทหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของศึกษำนิเทศก์
๑.
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๒. งานตามขอบข่ าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษำ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต ๒ เป็นกลุ่มงานที่ดาเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การพัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหาร และจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน อันจะส่งผลให้ผู้เรียนทั้งระบบ
นอกระบบ และตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษาเพื่อปรับปรุง การเรียนการสอนให้ไ ด้ม าตรฐาน ศึกษาค้นคว้าทาง
วิ ช าการและวิ เ คราะห์ วิ จั ย ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลเพื่ อ พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยให้มีความรู้ เข้าใจใน หลักการนิเทศการศึกษา
หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบดูแล
ช่วยเหลือครูและผู้เรียนในระดับสูง มีความสามารถในการวางแผนการนิเทศการศึกษา งานวิชาการ งานติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาและจัดทารายงานโดยแสดงให้เห็นว่ามีการวิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้
ใหม่เพื่อนาผลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง มีการถ่ายทอดและได้รับ
การยอมรับและมีการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชี พ มีเทคนิคชั้นสูง ในการนิเทศอย่างมีประสิ ทธิภาพและมี
ประสิท ธิผล สามารถที่จะพัฒ นานวัต กรรมการนิเทศการศึกษาจนเป็ นแบบอย่า งแก่วิช าชี พ ส่ ง ผลให้ ครู และ
บุคลากรในเขตพื้นที่ การศึกษาสามารถจัดกระบวนการเรีย นรู้ ไ ด้บรรลุเป้าหมายของหลั กสูตร มีคุ ณภาพตาม
มาตรฐานการศึ ก ษาของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
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ความ
่านั้น

ขอบข่ำยภำรกิจ
๑. งานธุรการ
๒. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
๒.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและ
ความสามารถพิเศษ
๒.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๓ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๓. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
๓.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
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 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
๕. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๕.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
๕.๒ งานส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาหน่วยงานสถานศึกษา
ที่เกี่ยวข้อง และชุมชน
๕.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดรศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
๕.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๖. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
๖.๑ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๖.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
๖.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
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

คำ

ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๑

ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาวสุเมธตา งามชัด ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชานาญการพิเศษ
1. ภำรกิจตำมกลุ่มงำน
กลุ่มงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ขอบข่ำย
๑ ส่งเสริม พัฒนาระบบและกลไกการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้
๒ ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการนิเทศการศึกษา
๓ ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเพื่อพัฒนาการนิเทศและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๔ สร้างเสริม สนับสนุน และประสานเครือข่ายการนิเทศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด เขต
ตรวจราชการ และประเทศ
๑. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลุตามนโยบาย
และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาโดยใช้นวัตกรรมเป็นฐาน
1. วิเคราะห์ภาระงาน จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบนิเทศ และการ
จัดการเรียนการสอน
2. ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการรับการนิเทศการจัดการศึกษาและการจัดการเรียน
การสอนของสถานศึกษา
3. จัดทาแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดการเรียนการสอน
4. กาหนดวิธีการ แนวทางการนิเทศ สร้าง แสวงหาเครื่องมือ นวัตกรรม เพื่อดาเนินการนิเทศ
การศึกษาและการเรียนการสอน
5. ติดตามและประเมินผลการนิเทศการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน นาผลการประเมิน
ไปกาหนดแนวทางการพัฒนาระบบนิเทศและกระบวนการเรียนรู้ในคราวต่อไป
6. สรุป รายงาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ต่อหน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษา และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

Flow Chart กำรปฏิบัติงำน
วิเคราะห์ภาระงาน/ศึกษาสภาพความต้องการ/จัดระบบข้อมูล

จัดทาแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเทศและการจัดการเรียนการสอน

กาหนดวิธีการ/สร้างเครื่องมือ/ดาเนินการ

ระบบการนิเทศการจัดการศึกษา และการจัดการเรียนการสอน

ระบบการนิเทศการจัดการศึกษา/
การบริหารจัดการ

ระบบการนิเทศการเรียนการสอน

ประเมินผลการนิเทศ

ไม่บรรลุผล

บรรลุผล

สรุป รายงาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

ปรับปรุง พัฒนา

๑. แบบนิเทศ ติดตามการพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดการเรียนการสอน
๒. แบบประเมินผลการพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา เช่น ระบบ
การนิเทศภายใน การสร้างเครือข่าย
๓. แบบประเมินผลโครงการ
๔. แบบรายงานผลการพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดการเรียนการสอน
บันทึก
๑. แบบบันทึกการนิเทศ
2. ภำรกิจตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
งาน
การจัดการเรียนการสอน

รู้ภำษำต่ำงประเทศ

๑.
ุน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีองค์ความรู้ความเข้าใจและมีทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้บรรลุ
ตามเป้าหมายของหลักสูตร
๓. ประสานงานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
๔. ประสานงานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ กับองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.
1.1

2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1.2
ภาษาต่างประเทศ การ
การประเมิน
บริบททางสังคม ชุ ตลอดจน
2
องค์
มี
และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และสามารถจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
2.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และติดตามผล (Follow on)เกี่ยวกับการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒.๓ จัดทาคู่มือเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สาหรับ
โรงเรียนในสังกัด เช่น คาศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน คู่มือแนวทางสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
3.
่
่
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

4.
ำ
ำ
ำ
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
5.
และเผยแพร่ผลการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
๑.

๒. สมุดนิเทศการศึกษา

1
สังเกตการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน (Classroom Observation Form)
๒ แบบสัมภาษณ์ ผู้บริหาร
๓. แบบสัมภาษณ์นักเรียน
3. ภำรกิจตำมกลุ่มพื้นที่
ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ นิ กากับ
และประเมินผล
ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๔ จานวน ๑๗ โรงเรียน
ดังนี้
ตำบลพระลับ จานวน 5 โรงเรียน คือ
1.โรงเรียนบ้านผือ (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)
2.โรงเรียนพระคือหนองโพธิ์วิทยา
3.โรงเรียนบ้านเลิงเปือย
4. โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย
5.โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย
ตำบลบึงเนียม จานวน 3 โรงเรียน คือ
1. โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา
2. โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงฉิมใคร่นุ่น
3.โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ
ตำบลเมืองเก่ำ จานวน 4 โรงเรียน คือ
1. โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์
2. โรงเรียนบ้านสะอาด
3. โรงเรียนบ้านดอนบม
4. โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา
ตำบลบ้ำนเป็ด จานวน 5 โรงเรียน คือ
1. โรงเรียนบ้านคาไฮหัวทุ่งประชาบารุง
2. โรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)
3. โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบารุง
4. โรงเรียนบ้านกอก
5. โรงเรียนบ้านโคกฟันโปง

ประสิทธิภาพ

๑.
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

สนุน

ศึกษาข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน
จัดทาแผนและเครื่องมือการนิเทศ
ขออนุญาตออกนิเทศตามแผน
ออกนิเทศโรงเรียนโดยใช้เครื่องมือนิเทศและเทคนิคการนิเทศ
รายงานผลการนิเทศ

๑.
๑.

กลุ่มพื้นที่ที่รับผิดชอบในการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมี

๒. สมุดนิเทศการศึกษา
นิเทศ

กระบวนงำนในขั้นตอนกำรนิเทศติดตำมและประเมินผลโรงเรียนในควำมรับผิดชอบ
ศึกษำข้อมูลสำรสนเทศ
ของโรงเรียน

จัดทำแผนและเครื่องมือกำรนิเทศ

ขออนุญำตออกนิเทศตำมแผน

ออกนิเทศโรงเรียนโดยใช้เครื่องมือนิเทศ
และเทคนิคกำรนิเทศ

ศึกษำนิเทศก์

เครื่องมือนิเทศ

ร่วมสะท้อนผลกำรนิเทศ
กับผู้รับกำรนิเทศ

รวบรวมรำยงำนผลกำรนิเทศ

ครูผู้สอน

ผู้บริหำร

วำงแผนพัฒนำ

นักเรียน

4. ภำรกิจงำนตำมนโยบำย/โครงกำรพิเศษ
๑. โครงการเด็กไทยพูดภาษาอังกฤษได้ (English for all)
๑. ดาเนินการ/ประสานงาน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

รับหนังสือ สพฐ. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณากลั่นกรอง จัดลาดับความสาคัญ วางแผนดาเนินการ
ทาบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อลงนาม/เห็นชอบ
แจ้งผู้เกี่ยวข้องดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติ
รวบรวมผลการปฏิบัติ
รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ

ประวัติและผลงำน
ชื่อ

นางสาวสุเมธตา งามชัด

ที่อยู่ปัจจุบัน

๒๔๖/๖๙ หมู่ ๖ ตาบลสาราญ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ตำแหน่งหน้ำที่ปัจจุบัน ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
ประวัติกำรศึกษำ
พ.ศ. ๒๕๔๐ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขา การประถมศึกษา (คุรุทายาท)
สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์
พ.ศ. ๒๕๔๘ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขา การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
ประวัติกำรรับรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐
พ.ศ. ๒๕๔๓
พ.ศ. ๒๕๕๒
พ.ศ. ๒๕๖๓

อาจารย์ ๑ โรงเรียนซับถาวรพัฒนา อาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
ครู โรงเรียนบ้านหลุบคา อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

ประวัติกำรฝึกอบรม

พ.ศ. ๒๕๕๑ หลักสูตร พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Interactive
English Teaching Methodologies) จาก The University of Auckland
ประเทศนิวซีแลนด์ (ทุน สพฐ.)
พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตร พัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ด้านการนิเทศการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ (A Capability-Building Programme in Leadership
and Supervision of Language Instruction and Pedagogy for
Supervisors of English Language Teachers in Thailand)
จาก SEAMEO RELC ประเทศสิงค์โปร์ (ทุน สพฐ.และมูลนิธิเทมาเส็ก)

ผลงำนดีเด่น

พ.ศ. ๒๕๕๕ รางวัล “หนึ่งแสนครูดี”
พ.ศ. ๒๕๖๑ รางวัล ศึกษานิเทศก์ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๒ รางวัล คุรุสดุดี

กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือปฏิบัติงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา. ๒๕๕๓ , กรุงเทพมหานคร.
________.
. 2551.
:
,2551.
ำ
รี.
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) . .2545.
2545.
_______.
ำ
. 2553.

