
 
 

ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต1 
ที่  693 /2559 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2560 
............................................................................................................................. ..... 

 

 ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต1 มีนโยบายที่จะส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือ
ช่วยเหลือในการพัฒนางานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนทั้งระบบ โดยใช้กระบวนการนิเทศการศึกษา และ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้นิเทศกับบุคลากรโรงเรียนในสังกัด ทั้งนี้ เพ่ือน าข้อมูลไปสู่การพัฒนาต่อไป 
 

 เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามนโยบายดังกล่าว  จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา  ดังนี้ 
 

1.ท่ีปรึกษา 
 1.1  ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต1 
 1.2  นางสุภารีย์  โพนเงิน       รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต1 
 1.3  นายปัญญา  มาศวรรณา   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต1
 1.4  นายสมหมาย  โมฆรัตน์    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต1 
 1.5  นายสุรพล ประทุมชัย       รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต1 
 

2. คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 2.1  ศูนย์โคกก่อหนองโน ประกอบด้วย 
  2.1.1  นายปัญญา  มาศวรรณา  รองผอ.สพป.มค.1  ประธานกรรมการ 
  2.1.2  นายณัฐพล ค าหารพล  ประธานศูนย์ฯ โคกก่อหนองโน  กรรมการ 
  2.1.3  นางสาวธนวัน  จันทศักดิ์  ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1   กรรมการ 
  2.1.4  นายวันชัย  ศรีกะกูล  ก.ต.ป.น.    กรรมการ 
  2.1.5  นายโพยม  พลเรือง  ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1       กรรมการและเลขานุการ 
 

 2.2  ศูนย์ดอนหว่านบัวค้อ  ประกอบด้วย 
 

  2.2.1  นายปัญญา  มาศวรรณา  รองผอ.สพป.มค.1  ประธานกรรมการ 
  2.2.2  นายบุญส่ง  ไหลหาโคตร  ประธานศูนย์ฯ ดอนหว่านบัวค้อ  กรรมการ 
  2.2.3  นายโพยม  พลเรือง  ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1   กรรมการ 
  2.2.4  นายวันชัย  ศรีกะกูล  ก.ต.ป.น.    กรรมการ 
  2.2.5  นางสาวธนวัน  จันทศักดิ์  ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1       กรรมการและเลขานุการ 
 

2.3 ศูนย์เขวา  ประกอบด้วย 
 

  2.3.1  นายปัญญา  มาศวรรณา  รองผอ.สพป.มค.1  ประธานกรรมการ 
  2.3.2  นายประจิต  ทัพธานี  ประธานศูนย์ฯเขวา   กรรมการ 
  2.3.3  นางสาวรัติพร  ภาธรธวุานนท์   ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1   กรรมการ 
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2.3.4  นางกิตติยา  มณีภาค  ก.ต.ป.น.    กรรมการ 
2.3.5  นายสถิตย์  บุญพิค า  ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1      กรรมการและเลขานุการ 

 

2.4  ศูนยเ์จริญราชเดช  ประกอบด้วย 
 

  2.4.1  นางสุภารีย์  โพนเงิน    รองผอ.สพป.มค.1  ประธานกรรมการ 
  2.4.2  นายบุญจันทร์  ยัพราษฎร์    ประธานศูนย์ฯเจริญราชเดช  กรรมการ 
  2.4.3  นายสถิตย์  บุญพิค า    ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1   กรรมการ 
  2.4.4  นางกิตติยา  มณีภาค   ก.ต.ป.น.    กรรมการ 
  2.4.5  นางสาวรัติพร  ภาธรธวุานนท์  ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1    กรรมการและเลขานุการ 
 

 2.5 ศูนย์เกิ้งลาดพัฒนา  ประกอบด้วย 
 

  2.5.1  นางสุภารีย์  โพนเงิน   รองผอ.สพป.มค.1  ประธานกรรมการ 
  2.5.2  นายประสิทธิ์  วรหิน   ประธานศูนย์ฯเกิ้งลาดพัฒนา  กรรมการ 
  2.5.3  นายพัชรกฤษฏิ์  พวงนิล   ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1   กรรมการ 
  2.5.4  นายครรชิตพล  ประทุมเวียง  ก.ต.ป.น.    กรรมการ 
  2.5.5  นายสมศักดิ์  พิทักษ์   ศึกษานิเทศก ์สพป.มค.1    กรรมการและเลขานุการ 
 

 2.6  ศูนยแ์วงน่าง  ประกอบด้วย 
 

  2.6.1  นางสุภารีย์  โพนเงิน  รองผอ.สพป.มค.1  ประธานกรรมการ 
  2.6.2  นายสวัสดิ์  สวุรรณศรี  ประธานศูนย์ฯแวงน่าง   กรรมการ 
  2.6.3  นางกาญจนา  วิเศษรินทอง  ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1   กรรมการ 
  2.6.4  นายพิมล  โยธายุทธ  ก.ต.ป.น.    กรรมการ 
  2.6.5  นางสุรัมภา  เพ็ชรกองกุล  ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1     กรรมการและเลขานุการ 
 

 2.7 ศูนยท์่าสองคอน  ประกอบด้วย 
 

  2.7.1  นางสุภารีย์  โพนเงิน      รองผอ.สพป.มค.1  ประธานกรรมการ 
  2.7.2  นายมงคลศิลป์  ป้องจันทร์   ประธานศูนย์ฯท่าสองคอน  กรรมการ 
  2.7.3  นายวิเชียร  สมบัติตรา      ก.ต.ป.น.    กรรมการ 
  2.7.4  นางพุทธารัตน์  ทะสา      ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1     กรรมการและเลขานุการ 
 

 2.8 ศูนยม์ิ่งเมือง  ประกอบด้วย 
 

  2.8.1  นายสมหมาย  โมฆรัตน์  รองผอ.สพป.มค.1  ประธานกรรมการ 
  2.8.2  นายมานิตย์  บุตรพรม  ประธานศูนย์ฯมิ่งเมือง   กรรมการ 
  2.8.3  นายรัฐกร  ลงค า   ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1   กรรมการ 
  2.8.4  นายมุณีรัตน์  เที่ยงแก้ว  ก.ต.ป.น.    กรรมการ 
  2.8.5  นายศุภสาส์น  รัชโพธิ์  ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1     กรรมการและเลขานุการ 
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 2.9  ศูนย์เมืองท่า  ประกอบด้วย 
 

  2.9.1  นายสมหมาย  โมฆรัตน์    รองผอ.สพป.มค.1  ประธานกรรมการ 
2.9.2  นายประหยัด  บุญเรือง   ประธานศูนย์ฯเมืองท่า   กรรมการ 
2.9.3  นายรัฐกร  ลงค า     ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1                กรรมการ 

  2.9.4  นายวันชัย  ศรีกะกูล    ก.ต.ป.น.              กรรมการ 
  2.9.5  นายชัยสิทธิ์  รัตนพร    ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1      กรรมการและเลขานุการ 
 

2.10  ศูนยม์ะค่าใส้จ่อ  ประกอบด้วย 
 

  2.10.1  นายสมหมาย  โมฆรัตน์    รองผอ.สพป.มค.1  ประธานกรรมการ 
  2.10.2  นายประสิฐ  ใต้ศรีโคตร    ประธานศูนย์ฯมะค่าไส้จ่อ   กรรมการ 
  2.10.3  นายศุภสาส์น  รัชโพธิ์    ศึกษานิเทศก์สพป.มค.1   กรรมการ 
  2.10.4  นายวันชัย  ศรีกะกูล     ก.ต.ป.น.    กรรมการ 
  2.10.5  นายรัฐกร  ลงค า     ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1     กรรมการและเลขานุการ 
 

2.11  ศูนยเ์ขวาใหญ่ขามเรียง ประกอบด้วย 
  

  2.11.1  นายสมหมาย  โมฆรัตน์    รองผอ.สพป.มค.1  ประธานกรรมการ 
  2.11.2  นายทองลา  เพชรกอง    ประธานศูนย์ฯเขวาใหญ่ขามเรียง  กรรมการ 
  2.11.3  นางนรากร  ศรีวาปี    ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1   กรรมการ 
  2.11.4  นายวิเชียร  สมบัติตรา    ก.ต.ป.น.    กรรมการ 
  2.11.5  นางเพ็ญศรี  นาถ้ าพลอย    ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1      กรรมการและเลขานุการ 
 

2.12  ศูนยน์าสีนวน  ประกอบด้วย 
 

  2.12.1  นายสมหมาย  โมฆรัตน์    รองผอ.สพป.มค.1  ประธานกรรมการ 
  2.12.2  นายพรหมสวรรค์  หมื่นไธสง ประธานศูนย์ฯ นาสีนวน   กรรมการ 
  2.12.3  นางเพ็ญศรี  นาถ้ าพลอย     ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1   กรรมการ 
  2.12.4  นางกิตติยา  มณีภาค    ก.ต.ป.น.    กรรมการ 
  2.12.5  นางนรากร  ศรีวาปี    ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1     กรรมการและเลขานุการ 
 

2.13  ศูนยแ์กด าวังแสง  ประกอบด้วย 
 

  2.13.1  นายปัญญา  มาศวรรณา    รองผอ.สพป.มค.1  ประธานกรรมการ 
  2.13.2  นายประเสริฐ  สระแก้ว    ประธานศูนย์ฯแกด าวังแสง  กรรมการ 
  2.13.3  นางสุรัมภา  เพ็ชรกองกุล    ศึกษานเิทศก ์สพป.มค.1   กรรมการ 
  2.13.4  นายพิมล  โยธายุทธ    ก.ต.ป.น.    กรรมการ 
  2.13.5  นางกาญจนา  วิเศษรินทอง  ศึกษานิเทศก ์สพป.มค.1     กรรมการและเลขานุการ 
 

2.14  ศูนยม์ิตรภาพ  ประกอบด้วย 
 

  2.14.1  นายปัญญา  มาศวรรณา     รองผอ.สพป.มค.1  ประธานกรรมการ 
  2.14.2  นายพงษ์สิน  พลเรือง     ประธานศูนย์ฯมิตรภาพ   กรรมการ 
  2.14.3  นายสมศักดิ์  พิทักษ์     ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1   กรรมการ 



-4- 
 
  2.14.4  นายครรชิตพล  ประทุมเวียง   ก.ต.ป.น.    กรรมการ 
  2.14.5  นายพัชรกฤษฏิ์  พวงนิล    ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1     กรรมการและเลขานุการ 
 

2.15  ศูนยห์นองสิมวังไชยวังใหม่  ประกอบด้วย 
 

2.15.1  นายสุรพล  ประทุมชัย     รองผอ.สพป.มค.1  ประธานกรรมการ 
  2.15.2  นายรังสิต  ศรพลธรรม์        ประธานศูนย์ฯหนองสิมวังไชยฯ  กรรมการ 
  2.15.3  นางอรุณรัตน์  รัตนมนตรี         ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1   กรรมการ 
  2.15.4  นายครรชิตพล  ประทุมเวียง   ก.ต.ป.น.              กรรมการ 
  2.15.5  นายเสริมชัย  สังกะเพศ         ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1      กรรมการและเลขานุการ 
 

2.16  ศูนย์ราศีระบือ  ประกอบด้วย 
  2.16.1  นายสุรพล  ประทุมชัย    รองผอ.สพป.มค.1  ประธานกรรมการ 
  2.16.2  นายบุญทัน  อาสาสี    ประธานศูนย์ฯราศีระบือ   กรรมการ 
  2.16.3 นางสาวธนวัน  จันทศักดิ์   ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1   กรรมการ 

2.16.4  นายวันชัย  ศรีกะกูล    ก.ต.ป.น.    กรรมการ 
 2.16.5  นายโพยม  พลเรือง    ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1     กรรมการและเลขานุการ 
 

 2.17 ศูนย์บรบือบ่อใหญ่หนองโก  ประกอบด้วย 
 

  2.17.1  นายสุรพล  ประทุมชัย        รองผอ.สพป.มค.1  ประธานกรรมการ 
  2.17.2  นายนิคม  นามบุญเรือง    ประธานศูนย์ฯ บรบือบ่อใหญ่หนองโก กรรมการ 
  2.17.3  นายเสริมชัย  สังกะเพศ    ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1   กรรมการ 
  2.17.4  นายครรชิตพล  ประทุมเวียง   ก.ต.ป.น.    กรรมการ 

 2.17.5  นางอรุณรัตน์  รัตนมนตรี    ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1     กรรมการและเลขานุการ  
 

2.18 ศูนย์หนองจิกก าพ้ี  ประกอบด้วย 
  2.18.1.  นายสุรพล  ประทุมชัย    รองผอ.สพป.มค.1  ประธานกรรมการ 
  2.18.2  นายบัณฑิต  พลวิบูลย์    ประธานศูนย์ฯหนองจิกก าพ้ี  กรรมการ 
  2.18.3  นางอรุณรัตน์  รัตนมนตรี        ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1   กรรมการ 
  2.18.4  นายครรชิตพล  ประทุมเวียง  ก.ต.ป.น.    กรรมการ 
  2.18.5  นายเสริมชัย  สังกะเพศ    ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1     กรรมการและเลขานุการ 
 

2.19  ศูนยโ์นนแดงหนองคูขาด ประกอบด้วย 
 

  2.19.1  นายสุรพล  ประทุมชัย    รองผอ.สพป.มค.1  ประธานกรรมการ 
  2.19.2  นายสมยศ  พรเพ็ง    ประธานศูนย์ฯ โนนแดงหนองคูขาด กรรมการ 
  2.19.3  นายวิศธิสิทธิ์  พิมพ์แสนศรี    ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1   กรรมการ 
  2.19.4  นายมุณีรัตน์  เที่ยงแก้ว    ก.ต.ป.น.    กรรมการ 
  2.19.5  นายกิตติ ทวยภา     ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1     กรรมการและเลขานุการ 
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2.20  ศูนยล์ุ่มน้ าเสียว  ประกอบด้วย 
 

2.20.1  นายสุรพล  ประทุมชัย    รองผอ.สพป.มค.1  ประธานกรรมการ 
  2.20.2  นายมนัส  ธุระท า     ประธานศูนย์ฯลุ่มน้ าเสียว   กรรมการ 
  2.20.3  นายกิตติ  ทวยภา   ศึกษานิเทศก ์สพป.มค.1   กรรมการ 
  2.20.4  นายมุณีรัตน์  เที่ยงแก้ว      ก.ต.ป.น.    กรรมการ 
  2.20.5  นายวิศธิสิทธิ์  พิมพ์แสนศรี     ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  
 1. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ทั้งระบบ  
 2. ช่วยเหลือ แลกเปลี่ยน แนวทางการจัดการศึกษา การวิเคราะห์ การวิจัย การบริหารและการด าเนินวิชาการ
ของสถานศึกษา ในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
 3. ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษา ในการพัฒนางาน โดยให้มีการน ามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาก าหนดเป็นแนวทาง ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการด าเนินการของสถานศึกษา 
ในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
 4. รายงานผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ ผู้อ านวยการส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
 
 ทั้งนี ้ ตั้งแต่วันที่  10  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 
 

  สั่ง  ณ  วันที่  10   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 
 

 วา่ท่ี ร.ต.  

 (ธนุ วงษ์จินดา)  
                         ผู้อ านวยการสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  

            

 
 
 
 
 

 




