


 

 

 
คำนำ 

 
 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือ 
ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติของศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ซ่ึง 
การปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเป็นไปตามข้ันตอน ถูกต้อง สอดคล้องตามกฏหมายระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นที่พึงพอใจต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เอกสาร
เล่มนี้มีเนื้อหาประกอบด้วย  ๕   ส่วนดังนี ้
 ส่วนที่ ๑  บทบาทและคุณลักษณะของศึกษานิเทศก์ 
 ส่วนที่ ๒   ขอบข่ายภารกิจงาน งานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 ส่วนที่ ๓  รูปแบบการนิเทศการศึกษา 
 ส่วนที่ ๔  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ส่วนที่ ๕  แผนและปฏิทินการนิเทศการศึกษา 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต ๕ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อศึกษานิเทศก์ในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ให้มีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ และบรรลุตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕  
ต่อไป 
 

          นางวัฒนาพร  อาคมคง 
งานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

กลุ่มงานนิเทศตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
                                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ 

     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
สารบัญ 

                                                                                                                                  หน้า 
 ส่วนที่ ๑  บทบาทและคุณลักษณะของศึกษานิเทศก์               ๑
 ส่วนที่ ๒   ขอบข่ายภารกิจงาน งานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา            ๖ 
 ส่วนที่ ๓  รูปแบบการนิเทศการศึกษา                   ๑๐ 
 ส่วนที่ ๔  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                 ๑๒ 
 ส่วนที่ ๕  แผนและปฏิทินการนิเทศการศึกษา              ๑๔ 
 ภาคผนวก                  ๒๕ 
  - คำสั่งมอบหมายงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา                          ๒๖ 
   - คำสั่งโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕       ๔๘
  
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 



 

 

  
 
 
 

 ข้าพเจ้า นางวัฒนาพร  อาคมคง  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ (Supervisor) บุคลกรทางการศึกษาอ่ืน  
ตามมาตรา ๓๘ ค (๑)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ เลขที่
ตำแหน่ง  ๓๒  วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕  
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทหน้าที่ นิเทศ แนะนำ ชี้แนะ 
กระตุ้นครูและผู้บริหารโรงเรียนให้เกิดความรู้ความตระหนักมีทักษะในการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน  
ซ่ึงศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด  จำปาทอง ได้กล่าวถึงบทบาทและคุณลักษณะของศึกษานิเทศก์ไว้ดังนี้ 

 

๑. บทบาทของศึกษานิเทศก์ในงานวิชาการ  
   ๑.๑  ประสานงาน/ชี้แนะหลักสูตร มีความสามารถในการนำสาระของหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ 
ในการจัดการเรียนการสอน และตอบข้อสงสัยของผู้ร่วมงานเกี่ยวกับหลักสูตรได้ตลอดเวลา 
  ๑.๒  การจัดการเรียนการสอน เช่น การแบ่งเวลาของสาระการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน  
แผนการจัดการเรียนรู้ และการนำนวัตกรรมมาใช้ 
  ๑.๓  ส่งเสริมการสอนการเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้นโดยการนำนวัตกรรมมาใช้นิเทศการสอน และ 
ประเมินการสอน 
   ๑.๔  ส่งเสริม/เปลี่ยนแปลงสาระการเรียนรู้ให้เข้ากับเหตุการณ์สถานการณ์ปัจจุบัน 
  ๑.๕  ชว่ยเหลือแนะนำ ส่งเสริม ความเจริญก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียน 
  ๑.๖  เป็นผู้นำของการสอนการเรียนตลอดเวลา 
  ๑.๗  ชว่ยเหลือโรงเรียนเพ่ือสร้างความคาดหวังของนักเรียนในการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
  ๑.๘  สร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนอย่างแน่นแฟ้น : ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง 
  ๑.๙  มีความรู้ความเข้าใจและความพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งที่ท้าทาย 
 

  ๒.  คุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีศึกษานิเทศก์ พึงมี 
  ๒.๑  ความรอบรู้ในงานของศึกษานิเทศก์ : ความรอบรู้ในเชิงกว้างและลึก 

  ๒.๒  ความรอบรู้ในการศึกษา และทันต่อความเปลี่ยน : นโยบายของการจัดการศึกษา ปัญหาและ 
อุปสรรคการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในและต่างประเทศ 
  ๒.๓  วสิัยทัศน์อันยาวไกล : ผูน้ำทางการศึกษาจำต้องสร้าง กำหนด และถ่ายทอดวิสัยทัศน์อย่างมี 
ความหมาย ความเข้าใจ และความตระหนักว่าสิ่งที่จะต้องทำในปัจจุบันอนาคตนั้นมีความจำเป็น และความสำคัญ
อย่างไร แท้ที่จริงในอุดมการณ์การสร้างวิสัยทัศน์ควรเกิดจากบุคคลทุกคนในทีมงานนั้น 
  ๒.๔  ภาวะผู้นำ ภาวะผู้นำจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับศึกษานิเทศก์ เพราะเป็นผู้นำทีมงาน 
อยู่เสมอ 
  ๒.๕  สร้างวัฒนธรรมของความร่วมมือ ความร่วมมือจะเกิดขึ้นได้ย่อมมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น  
การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เป็นต้น 

  ๒.๖  ส่งเสริมให้เพ่ือนร่วมทีมงาน พัฒนาตนเองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น  
  ๒.๗  สร้างช่องทางให้มีความมุ่งม่ันและปฏิบัติงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
  ๒.๘  มีอารมณ์ม่ันคงและมีวุฒิภาวะ 

   
 



 

 

 ๒.๙  ยอมรับจุดเด่นและจุดอ่อนของตนเองและผู้อื่น 
 ๒.๑๐ สร้างความศรัทธาที่ผู้อื่นให้กับตน ความศรัทธานี้จะส่งเสริมความยอมรับ ความเชื่อถือ  

และความเชื่อมั่นที่ทุกคนให้กับศึกษานิเทศก์ 
 

  ๓.  แนวทางปฏิบัติงาน 
   มีแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ๓ ด้าน ดังนี้   
   ๓.๑  ความประพฤติ วินัย คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
    ๑)  มีวินัย รู้จักควบคุมตนเอง ตรงต่อเวลา วางแผนการใช้จ่าย รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มี
ความซื่อตรงต่อตนเอง  
   ๒)  ปฏิบัติตนตามกติกาของสังคม เช่น การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ การปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี  
   ๓)  การเป็นแบบอย่างที่ทางกาย เช่น การต่างกายเหมาะสมกับกาลเทศะ การปฏิบัติตน
เหมาะสมกับบทบาทและสถานการณ์ มีมารยาทเป็นที่ยอมรับของสังคม ปฏิบัติตนเป็นมิตรต่อครูหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   ๔)  การเป็นแบบอย่างที่ดีทางวาจา เช่น การใช้คำพูดที่สร้างสรรค์ ก่อให้เกิดกำลังใจและเป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน การใช้คำสุภาพ (ไม่พูดเพ้อเจ้อ ส่อเสียด เยาะเย้ย ถากถาง) การพูดด้วยความจริงไม่
บิดเบือนข้อมูล  
   ๕)  การเป็นแบบอย่างที่ดีด้านจิตใจ เช่น การมีความกตัญญูกตเวที การมีความซื่อสัตย์ สุจริต 
การมีความเมตตา กรุณา การมีความเป็นกัลยาณมิตร การมีหิริโอตตัปปะ (ความละอาย และความ 
เกรงกลัวต่อบาป) การมีความยุติธรรม การควบคุมอารมณ์ การมีอุดมการณ์เพ่ือส่วนรวม การมีความอดทน 
   ๖)  การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม เช่น ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และแผนการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงาม  การดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมกับฐานะ การปฏิบัติตนหลีกเลี่ยงจากอบายมุข 
การรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเองและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน การมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และ 
ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน การเคารพกติกาของสังคม 
   ๗)  ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ เช่น การยึดมั่นในอุดมการณ์และวิชาชีพของตน การ 
ยกย่องชื่นชม บุคคลที่ประสบผลสำเร็จในวิชาชีพ ปกป้องเกียรติภูมิของวิชาชีพ การส่งเสริม สนับสนุน หรือ 
เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ มีการเสียสละและอุทิศตน เพ่ือประโยชน์ต่อวิชาชีพ การเป็นสมาชิกที่ดี 
ขององค์กรวิชาชีพ การพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ  
   ๘)  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ เช่น การปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ การยอมรับผล 
การกระทำ การหาแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในวิชาชีพ การมุ่งม่ันพัฒนาวิชาชีพให้มีมาตรฐาน 
เป็นที่ยอมรับของสังคม 
  ๓.๒  สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน   
   ๑)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์  
    ๑.๑)  ความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติงาน เช่น การให้ความรู้ ความเข้าใจ 
ในการวางแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายและภารกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศและนำไปใช้ใน 
การวางแผน  การวางแผนการปฏิบัติงานและภารกิจ  
    ๑.๒)  ความสามารถในการปฏิบัติงาน เช่น การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายตามแผน  
มีความมุ่งมั่นกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนางาน ยึดหลักการประหยัดในการ
ปฏิบัติงาน การนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย 
         

๒ 



 

 

 
    ๑.๓)  ผลการปฏิบัติงาน เช่น มีความถูกต้องของผลการปฏิบัติงาน ครบถ้วน สมบูรณ์ของ
ผลการปฏิบัติงาน มีผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 
   ๒)  การบริการที่ดี 
    ๒.๑)  ความสามารถในการสร้างระบบการให้บริการ โดยศึกษาความต้องการของ
ผู้รับบริการ การจัดระบบการให้บริการบนพื้นฐานของข้อมูลความต้องการ ความรวดเร็วและความเสมอภาคในการ
ให้บริการ  
    ๒.๒)  ความสามารถในการให้บริการ ด้วยความตั้งใจ เต็มใจ และความกระตือรือร้นในการ
ให้บริการ การศึกษาผลการให้บริการเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
   ๓)  การพัฒนาตนเอง   
    ๓.๑)  ความสามาถในการวิเคราะห์ตนเอง เช่น วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง การ
เลือกวิธีการพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับจุดเด่น จุดด้อย  
    ๓.๒)  ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร เช่น การจับใจความ การสรุปจาก
การอ่านและการฟัง ความชัดเจนในการเขียน อธิบายและยกตัวอย่าง การตั้งคำถามและตอบคำถามได้ตรงประเด็น  
    ๓.๓)  ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการแสวงหาความรู้ เช่น การจับใจความ 
และการสรุปจากการอ่านและการฟัง การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ  
     ๓.๔)  ความสามารถในการคิดตามความเคลื่อนไหวทางวิชาการและวิชาชีพ เช่น การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงาน (การใช้ Computer เบื้องต้น, Internet, e-mail การเลือกใช้แหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย การเลือกใช้แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม เลือกใช้แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม  
    ๓.๕)  ความเหมาะสมในการประมวลความรู้ และนำความรู้ไปใช้ เช่น การวิเคราะห์ 
รวบรวมองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนางาน การผลิตนวัตกรรม และการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนางาน 
   ๔)  การทำงานเป็นทีม 
    ๔.๑)  ความสามารถในการวางแผนเพื่อการปฏิบัติงานเป็นทีม เช่น การมีส่วนร่วม 
ในการวางแผนงานร่วมกับผู้อ่ืน การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การยอมรับข้อตกลงของทีมงาน 
     ๔.๒)  ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกัน เช่น ความเต็มใจให้ความร่วมมือใน 
การปฏิบัติงาน การรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของตน  การปฏิบัติตนเป็นผู้นำ หรือผู้ตามได้
เหมาะสมกับบทบาท การเป็นผู้นำในการพัฒนาเพ่ือการเปลี่ยนแปลง ความร่วมมือกับทีมงานในการแก้ปัญหาการ
ปฏิบัติงาน  การสนับสนุนให้กำลังใจ ยกย่อง ให้เกียรติผู้อื่นในโอกาสที่เหมาะสม 
  ๓.๓  สมรรถนะประจำสายงาน  
   ๑)  การวิเคราะห์ สังเคราะห์และวิจัย  
    ๑.๑)  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย ประกอบด้วย การวิเคราะห์
หลักสูตรเพื่อการนิเทศ การวิเคราะห์แบบเรียน/เอกสารประกอบการสอน/สื่อนวัตกรรมเพ่ือใช้ในการนิเทศ การ
วิเคราะห์ความต้องการ จุดเด่น จุดด้อยหรือข้อจำกัด และปัญหาอุปสรรคในการจัดการศึกษา การวิเคราะห์ผลการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือช่วยวางแผนการประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การวิเคราะห์
แผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือใช้ในการนิเทศ  
    ๑.๒)  ความสามารถในการสังเคราะห์ ประกอบด้วย การสังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาในบริบทต่าง ๆ เพื่อวางแผนและจัดทำแผนเพ่ือการนิเทศการศึกษา การสังเคราะห์
ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือจัดทำรายงานการนิเทศ 
 

๓ 



 

 

 
     ๑.๓)  ความสามารถในการเขียนเอกสารทางวิชาการ เช่น การปฏิบัติตามระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการนิเทศการศึกษา การนำผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนางานนิเทศ
การศึกษา 
    ๒)  การสื่อสารและการจูงใจ 
    ๒.๑)  ความสามารถในการสื่อสารเพ่ือการนิเทศการศึกษา เช่น  การวิเคราะห์และสรุป
ความจากการฟังและการอ่าน การบรรยาย อธิบาย และการให้คำปรึกษา การเขียนเอกสารทางวิชาการได้น่าสนใจ 
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการนำเสนอความรู้ และแนวคิด การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างบุคคลที่เก่ียวข้อง  
    ๒.๒)  ความสามารถในการจูงใจ เช่น การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูมีโอกาส
ได้นำเสนอผลงาน และแสดงความสามารถ วิธีการโน้มน้าวให้ผู้อื่นยอมรับ และเห็นด้วย การจูงใจโดยการยอกย่อง ให้
เกียรติและให้อากาสผู้อื่น  
   ๓)  การพัฒนาศักยภาพบุคคล ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพของผู้ที่เก่ียวข้อง  
เช่น การให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยแก้ปัญหาในการพัฒนาหลักสูตร การให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยแก้ปัญหา
ในด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ การให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยแก้ปัญหาในด้านการผลิตสื่อ 
การเรียนรู้ การให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยแก้ปัญหาในด้านการวัดและการประเมินผล การให้คำปรึกษา แนะนำ 
และช่วยแก้ปัญหาในด้านการวิจัย การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาครู การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของครู   
   ๔)  การมีวิสัยทัศน์ 
    ๔.๑)  ความสามารถในการกำหนดวิสัยทัศน์ของตนเอง โดย การกำหนดวิสัยทัศน์ 
ที่สอดคล้องกับภารกิจที่รับผิดชอบ การกำหนดแนวคิด ทิศทางในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย และเป็นไปได้  
การปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้เหมาะสมกับสภาพที่เปลี่ยนแปลง 
    ๔.๒)  ความสามารถในการกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร โดย การนำเสนอแนวคิด 
ที่สร้างสรรค์ ทันสมัย และเป็นไปได้ เพ่ือพัฒนาวิสัยทัศน์ขององค์กร จัดทำแผนงาน/โครงการ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ขององค์กร การปฏิบัติตนที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร  
 

  ๔.  การพัฒนาตนในวิชาชีพ 
 ๔.๑  มีแผนพัฒนาตนเองในวิชาชีพเป็นรายปี 

  ๔.๒  ศึกษาดูงาน เข้าร่วมสัมมนา ประชุมปฏิบัติการ และประชุมวิชาการในสาขางานที่ตนเอง 
รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพ 
  ๔.๓  อ่าน/เขียนบทความทางวิชาการ สร้างงานวิจัยและเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 
  ๔.๔  สร้างเครือข่ายอย่างกว้างขวาง เพื่อความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
  ๔.๕  มีกลุ่มเพื่อนที่จะแลกเปลี่ยนความรู้/ความคิดเห็น เช่น เพ่ือนแนะนำเพ่ือนและเพ่ือน 
ผู้ติชมเป็นต้น 
  ๔.๖  ปรับเปลี่ยนตนเอง เพ่ือสนองตอบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน เช่น การปฏิรูการศึกษา เมื่อ 
ศึกษานิเทศก์ปรับเปลี่ยนแล้ว ผู้ร่วมงาน เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา ครู จะปรับเปลี่ยนไปด้วยทั้งในด้านความตระหนัก 
ความรู้ และความสามารถ 
  ๔.๗  ศึกษานิเทศก์ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้บริหารสถานศึกษาและครู ภาวะผู้นำของศึกษานิเทศก์ 
จะช่วยให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูพัฒนาความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ ซึ่งจะช่วยผลไปสู่การพัฒนานักเรียนทั้ง
ด้านวิชาการ และสังคม 
 
 

๔ 



 

 

  ๔.๘  แม้ว่างานวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นผู้นำทางหลักสูตรและ การสอนของ 
ศึกษานิเทศก์กับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนยังซับซ้อนและไม่ชี้ชัดเจน แต่จะพออนุมานได้ว่าความเป็นผู้นำของ
ศึกษานิเทศก์ทางหลักสูตรและการสอน สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
  ๔.๙  เสาะแสวงหาแนวคิด/หลักการใหม่ๆ เพื่อพัฒนา/สร้างรูปแบบของหลักสูตรการสอน 
และนิเทศอยู่เสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 



 

 

 

ขอบข่ายภารกิจงาน กลุ่มงานส่งเสรมิพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 

  ๑.  แนวคิด 
   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต ๕  เป็นกลุ่มงานดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผล การ
พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหาร และการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัยเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา ตลอดจนประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในบทบาท หน้าที่และภารกิจศึกษานิเทศก์ 

 ๒.  วัตถุประสงค์  
    ๒.๑  เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติในการปฏิบัติราชการของบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล     การ
จัดการศึกษา  
    ๒.๒  เพ่ือสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
     ๒.๓  เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในบทบาทหน้าที่ 
และภารกิจของศึกษานิเทศก์ 
 

  ๓.  ขอบข่ายภารกิจ 
    ๓.๑  ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษาและมีหน้าที่และรับผิดชอบ งานวิจัยและพัฒนา
รูปแบบ เทคนิค วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาและงานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก  ดังนี้ 
    ๑)  ศึกษา วิจัย เกี่ยวกับรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 
    ๒)  ส่งเสริม สนับสนุนและ/หรือร่วมกับสถานศึกษาดำเนินการวิจัย เกี่ยวกับ รูปแบบ เทคนิค และ
วิธีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 

             ๓)  นิเทศ ติดตาม การดำเนินการวิจัยและการนำผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๔)  ประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อคัดเลือกรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา ที่มีคุณภาพ 
   ๕)  สรุป รายงานผล รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    ๖)  ประสานงานกับสถานศึกษาในสังกัดเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
จาก สมศ.  การส่งข้อมูล เอกสารเพิ่มเติมเพื่อขอรับการประเมินซ้ำ รวมทั้งติดตามกำหนดการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษาในสังกัด ตามรอบการประเมินจาก สมศ. 
    ๗)  ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้นำผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือขอรับการประเมินซ้ำ 

๖ 



 

 

 ๘)  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความ
เข ้าใจระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กับหลักเกณฑ์ว ิธ ีการประเมินคุณภาพภายนอก จาก  
สมศ. ในทุกระดับการศึกษา  
 ๙)  นิเทศ ติดตาม กำกับ ให้สถานศึกษาดำเนินการเก่ียวกับการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกทุกแห่งในเขตพ้ืนที่ ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์  
 ๑๐) ประเมินความพร้อมสถานศึกษาในสังกัดเพ่ือพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
   ๑๑) แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมรับฟังรายงานด้วยวาจาจาก สมศ. 
 ๑๒) รวบรวมผลการประเมิน จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศการประเมินคุณภาพภายนอกให้เป็น
ปัจจุบัน สะดวกสำหรับการนำผลประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   ๑๓) จัดทำเอกสาร รายงาน สังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก เผยแพร่ และ 
นำผลการประเมนิไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   ๑๔) ประสาน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรู ้กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ (รายละเอียด  
ตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๖) 
              ๑๕)  ประสานงานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ  
               ๑๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย   
      ๓.๒  งานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา และกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้การงานอาชีพ 
        ๓.๓   งานประสานงานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนอำเภอเวียงเก่า ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเวียงเก่า 
       ๓.๔   งานโครงการพิเศษ ประกอบด้วย โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
โครงการ STEM เพ่ือการศึกษาปฐมวัย โครงการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) โครงการโรงเรียนขยายโอกาส 
โครงการสร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน โครงการส่งเสริมทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ทีมข่าว
ประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นต้น  
 

   ๔. โครงสร้างภารกิจงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. กลุ่มงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
๒. งานพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ 
๓. งานประสานงานศูนย์
เครือข่ายโรงเรียนเวียงเก่า 
๔. งานโครงการพิเศษ 
๕. งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

งานวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 

๗ 



 

 

   ๔.๑ งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ 
     ๑)  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

      ๑.๑)  ดำเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ   
และบริหารงานทั่วไป ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

       ๑.๒)  รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล  
ด้านบริหารงานงบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป ในระบบฐานข้อมูล 

       ๑.๓)  ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
      ๑.๔)  เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและ  Internet 
      ๑.๕)  รายงานผลการวิเคราะห์  ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล

และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     ๒)  ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
     ๒.๑)  ข้อมูลพื้นฐานด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และบริหารงานทั่วไป 
เป็นปัจจุบันและมีสภาพพร้อมใช้งาน 

      ๒.๒)  เขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

           ๓)  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
       ๓.๑)  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
       ๓.๒)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  
      ๔.๒ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

    ๑)  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
        ๑.๑)  รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษา 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        ๑.๒)  จัดทำแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
        ๑.๓)  เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา 
        ๑.๔)  ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
เพ่ือดำเนินการตามแผน 
     ๒)  ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ 
การศึกษา 

   ๓)  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
     ๓.๑)  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ 
     ๓.๒)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
     ๓.๓)   กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การดำเนินงานของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพ้ืนที่การศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๖ 
 
 
 
 
 

๘ 



 

 

      ๔.๓ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
   ๑)  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
       ๑.๑)  รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม  
และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
       ๑.๒)  จัดทำสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
    ๒)  ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
       ๒.๑)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
ได้รับทราบข้อมูลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 
      ๒.๒)  สำนักงานเขตพ้ืนที่ใช้ประโยชน์จากการรายงานผลเพ่ือวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
     ๓)  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
      ๓.๑)  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. ๒๕๒๖ 
     ๓.๒)  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 
 

๙ 



 

 

ส่วนที่ 3 
รูปแบบการนิเทศ 

รูปแบบการนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 กำหนดรูปแบบการนิเทศการศึกษาไว้  
4 รูปแบบดังนี้ 

๑. การนิเทศตามโครงการ (Project Based)     เป็นการนิเทศ ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ 
ในปีงบประมาณ  โดยผู้รับผิดชอบโครงการ แต่ละกลุ่ม จัดทำปฏิทิน และเครื่องมือในการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลไว้ในโครงการแล้ว  ดังนั้น การนิเทศตามโครงการจึงเป็นไปตามปฏิทินที่กำหนด และมีการรายงานเมื่อ
สิ้นสุดโครงการ ทั้งนี้ ในการจัดทำโครงการใช้ฐานข้อมูลจากศูนย์เครือข่าย และดำเนินการนิเทศโดยองค์คณะบุคคลซึ่ง
มาจากการมีส่วนร่วมของบุคคลในศูนย์เครือข่าย 

๒. การนิเทศแบบมีส่วนร่วม   (Participation Based  )   เป็นการนิเทศโดยคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลและนิเทศการศึกษา ( ก.ต.ป.น.) ซึ่งกำหนดไว้ภาคเรียนละ  1 ครั้ง   การนิเทศลักษณะ
นี้ จะเป็นการกำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  โดยประกอบไปด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่ายเข้ามามี
บทบาทและมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การพัฒนาเครื่องมือนิเทศ การดำเนินการนิเทศ จนกระท่ังการสรุปรายงาน
การนิเทศ เป็นการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาประจำปี เน้นคณะกรรมการซึ่งได้มาโดยยึดศูนย์เครือข่าย 
กล่าวคือ คณะกรรมการศูนย์เครือข่ายเสนอชื่อมายังสำนักงานเขตพ้ืนที่ และสำนักงานเขตแต่งตั้งโดยสลับพ้ืนที่การ
นิเทศ ติดตามช่วยเหลือและประเมินผล 

๓. การนิเทศตามความต้องการ (Need Based) เป็นการนิเทศ ตามความต้องการของ 
โรงเรียน โดยทางโรงเรียนทำหนังสือขอวิทยากรในการอบรมในเรื่องต่าง ๆ ที่โรงเรียน หรือศูนย์เครือข่ายต้องการการ
พัฒนา โดยศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบในแต่ละกลุ่มงานหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้   เป็นผู้ให้การนิเทศ หรือประสานผู้ที่
มีความรู้ในเรื่องนั้นไปให้การช่วยเหลือโรงเรียน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการนิเทศโดยการประชุมปฏิบัติการ และการอบรม
สัมมนา  และการนิเทศแบบ Coaching  โดยศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์เครือข่ายเป็นผู้ประสานเพ่ืออำนวยความสะดวก
ให้กับโรงเรียนในศูนย์ที่ตนเองรับผิดชอบ 

๔. การนิเทศศูนย์เครือข่ายท่ีรับผิดชอบ (Area Based)  เป็นการนิเทศที่นับว่ามีความสำคัญ 
และสอดคล้องกับการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ ( Whole   School  Approach )  ซึ่งเป็นการนิเทศที่ผู้นิเทศและผู้รีบ
การนิเทศมีความใกล้ชิด คุ้นเคยกันมากกว่าการนิเทศแบบอ่ืน  ผู้นิเทศมีข้อมูลเชิงลึกและมีความต่อเนื่อง  รอบด้าน  
ทั้งระบบสามารถดูแล ประสาน อำนวยความสะดวกให้การบริหารงานของโรงเรียนทั้ง 4 งาน ได้แก่ งานวิชาการ งาน
บริหารบุคคล งานบริหารทั่วไป และงานบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 5  กำหนดแนวทางการนิเทศไว้ ดังนี้  
 ๔.๑  ศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบศูนย์เครือข่าย  ออกนิเทศ ติดตามช่วยเหลือโรงเรียนที่รับผิดชอบ
สัปดาห์ละ 3  วัน  
  ๔.๒  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบประจำศูนย์ 
เครือข่ายออกนิเทศ ติดตามตามช่วยเหลือโรงเรียนตามนโยบายหรือปฏิทินการนิเทศ ติดตาม  ตามคำสั่งของ
ผู้อำนวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา เช่น ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน การประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน  การติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การติดตามการใช้
งบประมาณ  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง เป็นต้น 

๑๐ 



 

 

  ๔.๓ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่ และศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ มีหน้าที่ประสานงาน 
ร่วมกิจกรรม และช่วยเหลือโรงเรียนภายในศูนย์เครือข่ายที่รับผิดชอบ โดยจัดหาสื่อ  เอกสารความรู้  คู่มือ  
หรือตัวอย่างให้โรงเรียนในความรับผิดชอบ 
  ๔.๔ ศูนย์เครือข่ายโรงเรียน โดยประธานศูนย์ หรือศึกษานิเทศก์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน  และ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับศูนย์เครือข่าย  นิเทศ ช่วยเหลือกันเอง ตามแผนงานโครงการที่ได้
กำหนดไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

๑๑ 



 

 

 
 
   
    

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 กำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะ 4 ปี (พ.ศ. 256๓-256๖) โดยกำหนดวิสัยทัศน์ว่า“ภายในปี
การศึกษา 256๖ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นองค์กรคุณภาพชั้นนำระดับภูมิภาค
ด้านการบริหารจัดการที่มุ่งสู่มาตรฐานบริการเหนือความคาดหมาย ภายใตศ้าสตร์พระราชา”เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์
ดังกล่าวสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๕ จึงกำหนดจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน เพ่ือเป็นแนวทาง
สำหรับเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน
ตามจุดเน้นที่กำหนด ซึ่งมีรายละเอียดนี้ 
 ๑. จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน 

 ๑.๑  ระดับปฐมวัย   
  จุดเน้นช่วงวัยปฐมวัย คือด้านการมีวินัย ของเด็ก โดยเน้นการจัดกิจกรรมในชีวิตประจำวันให้ครูผู้สอน

เอาใจใส่การสร้างวัยนัยของเด็กจาการจัดกิจกรรมประจำวัน เพื่อฝึกให้ เป็นนิสัย 
  ๑.๒  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓   
จุดเน้นช่วงวัยตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  คือการอ่านออกเขียนได้ โดยครูและ 

ผู้บริหารโรงเรียนและครูประจำชั้นหรือผู้สอนเน้นการตรวจแบบฝึกหัดของนักเรียน ซึ่งสมุดแบบฝึกหัดสามารถทำให้
ทราบพัฒนาการในการเรียนของผู้เรียน รวมทั้งทราบข้อบกพร่องของนักเรียนรายบุคคลเพ่ือนำไปปรับปรุงและพัฒนา
ได้ตรงตามสภาพปัญหาที่แท้จริง การนิเทศกำกับติดตามต้องเข้าถึงห้องเรียนและผู้เรียน “ใครๆก็ไปห้องเรียน” 

  ๑.๓  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖  
จุดเน้นช่วงวัยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ คือด้านการใฝ่เรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ส่งเสริม สนับสนุน แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบ 
ICT  ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลและความรู้ทางอินเทอร์เน็ตได้ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

  ๑.๔  ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
จุดเน้นช่วงวัยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ คือด้านการทักษะอาชีพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ต้องได้รับการฝึกทักษะพื้นฐานด้านอาชีพ อย่างน้อย ๑ อาชีพ โดยโรงเรียนส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกษะทักษะอาชีพ จากผู้รู้ในชุมชนหรือหน่วยงานภายนอก  

 ๒. กระบวนการสู่ความสำเร็จ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ มีกระบวนการพัฒนาให้บรรลุ 

ตามจุดเน้นดังนี้ 
  ๒.๑  ศึกษาข้อมูลอย่างชาญฉลาด 

หมายถึง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน ครูผู้สอน ควรศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ทุกมิติ เพื่อ 
ใช้ในการวางแผน และนำไปเป็นข้อมูลในการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนา เช่น ข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และผลการทดสอบในระดับต่างๆ ของนักเรียนทั้งภาพรวมของโรงเรียนและข้อมูลรายบุคคล ข้อมูลการอ่านออกเขียน
ได้ เป็นต้น 
 
 
 

ส่วนที่ ๔ 
๑๒ 



 

 

  ๒.๒  ประกาศเป้าหมาย 
  นำข้อมูลที่ได้ศึกษาวิเคราะห์แล้วมาใช้ประกอบการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนรายคนและ

เป้าหมายระดับโรงเรียน เพ่ือให้การกำหนดเป้าหมายมีความเป็นไปได้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและศักยภาพ
ของผู้เรียน 
  ๒.๓  ใช้นวัตกรรม 

  ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนศึกษา ค้นคว้า หาวิธีการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดโดย
ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารและวิธีการจัดการเรียนการสอน ที่แตกต่างจากการปฏิบัติเดิมๆ “เปลี่ยนวิธีคิดและวิถี
ปฏิบัติ” 
  ๒.๔  นำประสบการณ์เล่าสู่กันฟัง 

  การดำเนินการพัฒนาผู้เรียนตามจัดเน้นดังกล่าว ความมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือสะท้อน 
การปฏิบัติ (PLC) อยู่เสมอ และนำไปปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาจนบรรลุเป้าหมาย และจัดกิจกรรมเปิดบ้าน 
เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลงาน 
  ๒.๕  นิเทศถึงใจ 

 การพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามจุดเน้น ผู้บริหารโงเรียน ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน ควรกำกับ ติดตาม 
 นิเทศให้ความช่วยเหลือ ชี้แนะ แนะนำอย่างต่อเนื่อง ถึงห้องเรียน ถึงครู และผู้บริหารโรงเรียน แบบเข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา โดยใช้รูปแบบการนิเทศ ๔ รูปแบบ 
 

     ๓. ผลลัพธ์  

 ห้องเรียนคุณภาพ เป็นผลลัพธ์ทีเ่กิดจากการพัฒนาตามจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ซ่ึงสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ กำหนดแนวทางการดำเนินการดังนี้ 
  ๓.๑ ห้องเรียนคุณภาพ  หมายถึง ลักษะทางกายภาพของห้องเรียน ครูและผู้เรียน การจัดการเรียน 
การสอนและบรรยากาศ การเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีกำหนดในระดับดีขึ้นไป 

  ๓.๒ ครูคุณภาพ  ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และใช้เทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการจัดการศึกษาทุกมิติส่งต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเป็นครูมืออาชีพ 

  ๓.๓ โรงเรียนคุณภาพ  โรงเรยีนมีการบริหารจัดการภายใต้ศาสตร์พระราชาโดยมีครูคุณภาพและ
ห้องเรียนคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓ 



 

 

ส่วนที่ ๕ 
แผนและปฏิทินการนิเทศการศึกษา 

 
  ๕.๑  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
  ๕.๒  ปฏิทินการขับเคลื่อนงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา   
 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ 
    โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
3. วิธีการดำเนินงาน 
    ดำเนินการเอง จัดจ้าง 
4. สถานะโครงการ/การดำเนินงาน 
   อยู่ระหว่างดำเนินงาน ยังไม่เริ่มดำเนินการ ดำเนินการเสร็จแล้ว 

ส่วนที่ 2 : ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ 
แผนระดับท่ี 1  
1. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
  เป้าหมายที่ 1 : ประเทศชาติมั่นคง  ประชาชนมีความสุข 
  เป้าหมายที่ 2 : ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
  เป้าหมายที่ 3 : พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
  เป้าหมายที่ 4 : สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  เป้าหมายที่ 5 : สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  เป้าหมายที่ 6 : ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
อธิบายความสอดคล้อง - 
2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน 
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง 

(เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพมนุษย ์

เป ้าหมายที ่  1 คนไทยเป็น 
คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อม
สำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 
21 

ประเด ็นท ี ่  2 การปฏ ิรูป
กระบวนการ เ ร ี ยน ร ู ้ ที่
ต อ บ ส น อ ง ต ่ อ ก า ร
เปลี ่ยนแปลงในศตวรรษ 
ที่ 21 

 
2.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง 

(เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาการเรียนรู้ เ ป ้ าหมายท ี ่  1 คน ไทยมี
การศึกษาที ่ม ีค ุณภาพตาม

- 
  

๑๔ 



 

 

2.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง 
(เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

มาตรฐานสากลเพ ิ ่มข ึ ้น มี
ท ักษะที ่จำเป ็นของโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 สามารถในการ
แก ้ป ัญหาปร ับต ัว ส ื ่อสาร 
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีวินัยใฝ่
เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
เป้าหมายที่ 2  คนไทยได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
ตามความถน ัดและความ 
สามารถของพหุปัญญาดีขึ้น  

ยุทธศาสตร์ชาติด ้านการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 
 

เป้าหมายที่ 1 คนไทยทุกช่วง
วัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการ
พัฒนาอย่างสมดุล ทั ้งด ้าน
ร ่ า ง ก าย  สต ิ ป ั ญญาและ
คุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ มี
ความรู้และทักษะในศตวรรษ
ที ่  21 ร ักการเร ียนร ู ้อย ่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต   

- 

 
แผนระดับท่ี 2  
ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ 
1. แผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง 

(เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

แผนปฏิร ูปประเทศด้านการศึกษา กิจกรรม
ปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การ
เ ร ี ย น ร ู ้ ส ม ร ร ถน ะ เ พ ื ่ อ ต อบสน อ งก า ร
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 
 

เป้าหมายของกิจกรรม 
1. ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้มี
ความรู้ ทักษะและใฝ่เรียนรู้  
มีทักษะในการดำรงชีวิตใน
โลกยุคใหม่ รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและ
โลก เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้  
มีความรับผิดชอบ และมีจิต
สาธารณะ 
 
2. ครู/อาจารย์มีสมรรถนะ
ด้านการจัดการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย การออกแบบ
การเรยีนรู้ การจัดกิจกรรม

เป้าหมายย่อย 
1) เป้าหมายย่อยที่ 1 
(MS1) ผู้เรียนทุกระดับ 
มีความรอบรู้ที่จาเป็น 
(essential literacy) และ
สมรรถนะหลัก (Core 
Comepency) ในการ
ดำรงชีวิต การประกอบ
อาชีพและการร่วมพัฒนา
สังคมอย่างยั่งยืน 
- เป้าหมายย่อยที่ 1.1 
(MS1.1) มีหลักสูตรที่
พัฒนาขึ้นบนฐานของสาม
มโนทัศน์หลักคือ Career 

๑๕ 



 

 

1. แผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง 
(เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

การเรียนรู้ มีจิตวิยาการเรียนรู้ 
สื่อและการใช้สื่อ เทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษาและเรียนรู้ การ
วัดและประเมินการเรียนรู้
ตามสภาพจริง มีความศรัทธา
ในวิชาชีพและความเป็นครู 
3. ผู ้บริหารสถานการศึกษา
และผ ู ้บร ิหารการศ ึกษามี
สมรรถนะในการบริหารงาน
วิชาการ และการนิเทศการ
จัดการเรียนรู ้ ประกอบด้วย 
ด้านหลักสูตรการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยี
เพื ่อการเรียนรู ้ การวัดและ
ประเมินผลการเร ียนรู ้ตาม
สภาพจร ิ ง  การน ิ เทศการ
จัดการเรียนรู้ มีภาวะผู้นำทาง
ว ิชาการ มีจ ิตว ิทยาในการ
ส่งเสริมและสร้างขวัญกาลังใจ
ในการจัดการเรียนรู ้ และมี
มน ุษย ์ส ัมพ ันธ ์ท ี ่ด ี ในการ
ร่วมมือกับบุคคล หน่วยงาน
และชุมชนในการส่งเสริมและ
สร้างระบบนิเวศการเรียนรู ้ที่
ปลอดภัยสำหรับผู้เรียน 

Education, 
Competency Building 
และ Creative Education 
ซึ่งผู้เรียนทุกระดับได้มี
โอกาสพัฒนาตนเองตาม
ความถนัดและความสนใจ
เป็นรายบุคคล จนสามารถ
ประกอบอาชีพหรือศึกษา
ต่อในวิชาชีพขั้นสูงได้ 
- เป้าหมายย่อยที่ 1.2 
(MS1.2) มีการจัดการเรียน
การสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
ทุกระดับเป็นผู้ร่วม
สร้างสรรค์การเรียนรู้ 
เพ่ือให้เกิดสมรรถนะหลัก
และการพัฒนาตนเองตาม
ความถนัดและความสนใจ 
(Active leraning) 
- เป้าหมายย่อยที่ 1.3 
(MS1.3) มีรูปแบบการ
ประเมินการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนทุกระดับที่เน้นการ
ปฏิบัติ (Performance-
based Assessment) และ
การพัฒนาการเรียนรู้ 
(Assessment for 
Learning) 
- เป้าหมายย่อยที่ 1.4 
(MS1.4) มีแพลตฟอร์ม
การเรียนรู้ดิจิทัลสาหรับ
ผู้เรียนทุกระดับในความ
รอบรู้ที่จาเป็นและ
สมรรถนะหลักรวมถึงความ
ถนัดและความสนใจ
รายบุคคล 
- เป้าหมายย่อยที่ 1.5 
(MS1.5) มีระบบนิเวศการ
เรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับ

๑๖ 



 

 

1. แผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง 
(เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

ที่เน้นการมีส่วนร่วมและ
การสร้างสรรค์นวัตกรรม 

   

2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมข้ึน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
 เป้าหมาย คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ
สังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรบตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์มีความรับผิดชอบและทา
ประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพการและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียงและมีความเป็น
ไทย 
  แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับเปลี ่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยส่งเสริมให้มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และ
การเป็นพลเมืองที่ดี แก่ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมี
คุณค่า โดยสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา ในพื้นที่การดำเนินโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นบาน การจ้างครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ใน
โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางและเล็กที่ประสบปัญหา
ขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การพัฒนาระบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษาและสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการศึกษาต่อ และการมีงานทาการขับเคลื่อนนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา 
การขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา 
 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี และกีฬา 
พัฒนาศูนย์โอลิมปิกวิชาการ จัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุ่น (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสร้าง
วิศวกรปฏิบัติการ และนวัตกรคุณภาพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

แผนระดับท่ี 3  (ตามมติ ครม. วันที่  4  ธันวาคม  2560) 
  แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) สพฐ. 
  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพฐ. 
 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

๑๗ 



 

 

  นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  นโยบายการรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
  นโยบายการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
  นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
  นโยบายการพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนาและ
นวัตกรรม 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน 
  นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
  พรบ.การศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
 
ส่วนที่ 3 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 
    ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพ่ือเป็นกลไกในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพ การศึกษาของ
สถานศึกษาให้สร้างความเชื่อมั่นกับสังคม ชุมชน โดยจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้  
1) กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  ที่กระทรวงประกาศใช้ ทั้งนี้ สามารถเพ่ิมเติมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้ 2) จัดทำแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา 3) ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 4) ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 5) ติดตาม
ผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา และนำผลการติดตามไปใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 6) จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
จัดส่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 7) พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามคำแนะนำของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
    ที่ผ่านมาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  ได้ดำเนินการสนับสนุน 
ส่งเสริม การขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยดำเนินการตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษา กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ทำให้สถานศึกษาในสังกัดสามารถ
ดำเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในได้อย่างแท้จริง  และมีสถานศึกษา ในสังกัดเข้ารับการประเมิน 
คุณภาพภายนอกในระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 49 แห่ง ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ดังนี้  
1)  ผลการประเมินระดับปฐมวัย พบว่า สถานศึกษาที่มีความประสงค์รับการประเมินคุณภาพภายนอก จำนวน  
49 แห่ง การประเมินครั้งนี้ มีสถานศึกษาท่ีไม่มีการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียน 
บ้านสว่างดอนช้ำง เมื่อพิจารณาผลการประเมินทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพเด็ก มาตรฐาน 
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ที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ 3 ด้านการจัด ประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  
โดยผลการประเมินในภาพรวม สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับปฐมวัย จำนวน 48 โรงเรียน มีผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกอยู่ในระดับ ดี จำนวน 19 โรงเรียน (ร้อยละ 39.58) ผลกำรประเมินระดับพอใช้ จำนวน  
25 แห่ง (ร้อยละ 52.08) และสถานศึกษามีผลกำรประเมินระดับ ปรับปรุง จำนวน 4 โรงเรียน (ร้อยละ 8.33)  
2)  ผลการประเมินระดับขั้นพ้ืนฐาน พบว่า สถานศึกษาที่มีความประสงค์รับการประเมินคุณภาพภายนอก จำนวน 
49 โรงเรียน เมื่อพิจารณาผลการประเมินทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 ด้าน
กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยผล
การประเมินในภาพรวม จะเห็นได้ว่ามีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 49 แห่ง มีผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกในภาพรวม อยู่ในระดับดี จำนวน 23 แห่ง (ร้อยละ 46.94) ผลการประเมินระดับพอใช้ จำนวน 
24 แห่ง (ร้อยละ 48.98) และสถานศึกษา มีผลการประเมินระดับปรับปรุง จำนวน 2 แห่ง (ร้อยละ 4.08) 
    ดังนั้น ผลการดำเนินงานด้านระบบประกันคุณภาพภายในถือเป็นส่วนสำคัญที่จะต้องมีการปรับปรุง
พัฒนาระบบกลไกให้มีประสิทธิภาพและเป็นภารกิจสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการให้เกิดประสิทธิผลอย่างมี
คุณภาพได้มาตรฐาน จึงได้จัดทำโครงการ “พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา” ขึ้น ประจำปีงบประมาณ 
2565 เพ่ือสนับสนุนสถานศึกษา นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวนและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกเป็น
ลำดับต่อไป 
 2. วัตถุประสงค์ 
     ๒.1)  เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาการระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  ให้มีความเข้มแข็ง 
     ๒.2)  เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินการพัฒนาการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
     ๒.3)  เพ่ือสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
  3. เป้าหมาย 
    3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
        1)  ผู้บริหารโรงเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจมาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา มีความสามารถและเกิดทักษะในการพัฒนาเชิงระบบ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา  
        2)  สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  
มีมาตรฐาน การประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งเป็นระบบ จำนวน 255 แห่ง 2 สาขา คิดเป็นร้อยละ 100 
         3)  สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5   
มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 40 แห่ง ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชน (สมศ.) คิดเป็นร้อยละ 100 
    3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
        1)  สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ทุกแห่ง
สามารถจัดทำรายงานการประเมินตนเองนำเสนอต่อต้นสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         2)  สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  
และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นในการบริหาร 
จัดการศึกษาอย่างมีระบบ 
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        3)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัดที่สามารถตรวจสอบได้ ผ่านเว็บไซด์ของเขตพ้ืนที่   
  

  4. ผลที่คาดว่าจะเกิด 
  ๔.๑)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 มีระบบการบริหารจัดการ 

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เข้มแข็งและเป็นระบบ เป็นที่ยอมรับในสังคม  
  ๔.2)  สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ทุกแห่ง 
มีความรู้ความเข้าใจ สามารถขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผลต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
    ๔.3)  สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ทุกแห่ง 
ที่เข้ารับ การประเมินคุณภาพภายนอก ได้รับการรับรองคุณภาพในระดับ “ดี” ขึ้นไปทุกรายการ 
 

 5.  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
     5.1. เชิงปริมาณ 
      1)  สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5   
ทุกแห่งสามารถจัดทำรายงานการประเมินตนเองนำเสนอต่อต้นสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 255 แห่ง  
กับ 2 สาขา 
      2)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 มีฐานข้อมูลสถานศึกษาในสังกัด
ตรวจสอบได้และรวบรวมเป็นฐานข้อมูลไว้ในรูปแบบเว็บไซต์สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครบทุก
โรงเรียนจากทั้งหมด จำนวน 255 แห่ง กับ 2 สาขา 
     3)  สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งสามารถวางแผนเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 255 แห่ง กับ 2 สาขา  
   5.2 เชิงคุณภาพ 
      1)  สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ทุกแห่ง
สามารถจัดทำรายงานการประเมินตนเองนำเสนอต่อต้นสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
      2)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 มีฐานข้อมูลสถานศึกษา 
ในสังกัดตรวจสอบได้และรวบรวมเป็นฐานข้อมูลไว้ในรูปแบบเว็บไซต์สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มีความสะดวกและง่ายในการตัดสินใจ 
     3)  สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ 
  6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์  
      ๖.1)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 มีระบบการบริหารจัดการ 
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
      ๖.2)  สถานศึกษา มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีระบบ กระบวนการที่มีประสิทธิภาพ  
เกิดประสิทธิผลต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
       ๖.3)  ครู และบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเอง เพ่ือนำความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมา
พัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
       ๖.4)  ผู้เรียนระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณภาพตามท่ีหลักสูตรกำหนด เกิดทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์อย่างเต็มศักยภาพตามวัย 
 

7. พื้นที่การดำเนินการ โรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 5 
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8. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ธันวาคม 2564 - กันยายน 2565 
 
 

ส่วนที่ 4 : แนวทางการดำเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา  

ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ป ร ะ ชุ ม
คณะทำงานจ ัดทำ
ค ู ่ ม ื อ  SAR, แ ล ะ
เ ค ร ื ่ อ ง ม ื อ น ิ เ ท ศ
ต ิ ด ต า ม ก า ร
ดำเนินงาน  

 ✓               

2. ประชุมชี้แจงการ
ดำ เน ิ น ง านระบบ 
Online 

  ✓              

3. นิเทศติดตามการ
ดำ เน ิ น ง าน  (Best 
Practice) ระบบ  

  ✓ ✓             

 

กิจกรรม 
ระยะเวลา  

ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

On-Site และ ระบบ 
Online 

                

4. ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการ เ พ่ือ
ส ั ง เ ค ร า ะ ห ์  SAR
สรุปผลการดำเนิน 

   ✓             

 
 
 
ส่วนที่ 5 : งบประมาณ 
1. งบประมาณ 
  วงเงินประมาณทั้งหมด 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

แหล่งเงิน 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 
เงินรายได้ของ

หน่วยงาน 
เงินกู้ 

อ่ืนๆ 
ในประเทศ นอกประเทศ 

50,000 - - -  

 

๒๑ 



 

 

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

พ.ศ. 2565 - 30,830 11,400 7,770 
 
3.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   
ที ่ กิจกรรม 

/รายการใช้จ่ายงบประมาณ 
(แสดงค่าใช้จ่ายต่อหน่วย) 

เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(ระบุเดือน) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 

1. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อจัดทำคู่มือ  
“การพัฒนาระบบประกันคณุภาพ
การศึกษา” จำนวน 30 คน  2 วัน  
มีค่าใช้จ่ายดังนี้   
1. ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน วันละ 
190 บาท จำนวน 2 วัน คิดเป็น (190 x 
2 x 30 = 11,400 บาท)  
3. จัดทำคูม่ือ จำนวน 280 เล่มละ 30 
บาท  
คิดเป็น (280 x 3 = 8,400 บาท) 

- 11,40
0 
 

8,400 19,800 - 1-15
กุมภาพันธ ์

2565 

2. อบรมครูและบุคลากรทางศึกษาเพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนางานตาม
คู่มือ “การพัฒนาระบบประกันคณุภาพ
การศึกษา” พร้อมกำหนดรูปแบบการจัดทำ
นวัตกรรมหรือ Best Practice ทีป่ระสบ
ผลสำเร็จในการดำเนินงานและเปน็ยอมรับ  
ในระบบออนไลน์ คณะทำงาน จำนวน 15 
คน มีค่าใช้จ่ายดังนี้   
- ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน คนละ 600 
บาท คิดเป็น (3 x 600 = 1,800 บาท) 
- คณะทำงาน จำนวน 17 คน  ค่าอาหาร
ว่างและอาหารกลางวัน วันละ 190 บาท 
จำนวน 1 วัน คิดเป็น (190 x 17 = 
3,230 บาท) 
-ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงคณะทำงาน 
จำนวน 3,000 บาท 

1,800 6,230 
 

 

- 8,030 -  20-28 
กุมภาพันธ์ 

2565 

3 ค่านิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา โรงเรียนท่ีขอรับการประเมิน
ภายนอกแบบ Site-Visit จำนวน 3 
โรงเรียน  
โรงเรียนละ 1,000 บาท คิดเป็น (3 x 
!,000 = 3,000 บาท)  

- 
 

 

3,000 
 

 

- 3,000 - 1-5 มีนาคม  
2565 

4. ประชุมคณะทำงานเพื่อสังเคราะห ์SAR  
และสรุปผลการดำเนินงาน จำนวน 30 คน 
2 วัน มีค่าใช้จ่ายดังนี้   
1. ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน  

- 11,40
0 

- 11,400  1-10  
พฤษภาคม

2565 

๒๒ 



 

 

ที ่ กิจกรรม 
/รายการใช้จ่ายงบประมาณ 
(แสดงค่าใช้จ่ายต่อหน่วย) 

เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(ระบุเดือน) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 

วันละ 190 บาท จำนวน 2 วัน คิดเป็น 
(190 x 2 x 30= 11,400 บาท)  

 - นิเทศออนไลน์โรงเรียนเพื่อศึกษา
นวัตกรรมและ Best Practice ที่ดำเนินงาน
จนประสบผลสำเร็จ เป็นท่ีประจักษ์ และ
ยอมรับอย่างต่อเนื่อง คณะทำงาน จำนวน  
10 คน  2 วัน มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันและอาหารว่าง คิดเป็น (190 x 
10 
x 2 = 3,800 บาท)  

- 3,800 - 3,800  1-15 
มิถุนายน 
2565 

6. ค่าเกียรติบัตร เอกสารรายงาน และจัดทำ 
VTR นำเสนอผลงาน คณะทำงาน 5 คน  
มีค่าใช้จ่ายดังนี้   
- ค่าอาหารกลางวันและอาหารวา่ง เป็นเงิน 
(190 x 10 x 2 = 3,800 บาท) 
- ค่าเกียรติบตัรและเอกสารรายงาน 170 
บาท 

- 3,800 170 3,970 - 1-15 
กันยายน 
2565 

 รวม 1,800 39,63
0 

8,570 50,000 - - 

หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ 
    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 50,000 บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
 
ส่วนที่ 7 : ข้อมูลผู้ประสานงาน 
ชื่อ – สกุล  นางวัฒนาพร   อาคมคง  โทรศัพท์  06 2614 9654   
E-mail address wat.arkomkong@gmail.com  โทรสาร  .- 
ชื่อ – สกุล  นายสมชาย  โพธิ์ศรี  โทรศัพท์  09 1065 9085   
E-mail address somchai.p20.recp1@gmail.com  โทรสาร  .- 
 

 

๒๓ 

mailto:wat.arkomkong@gmail.com
mailto:somchai.p20.recp1@gmail.com


 

 

 

 

๒๔ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ภาคผนวก 
 
   -  คำสั่ง  การมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ 
                    ในกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                   - คำสั่ง  แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๕ 



 

 

 
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  ๕ 

ที่ ๓๘๐ / ๒๕๖๔ 
เรื่อง  การมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มนิเทศติดตาม 

และประเมินผลการจัดการศึกษา 
               ------------------------------ 

                    ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕  ได้มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรและ
การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือให้การบริหารราชการ 
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปด้วยเรียบร้อย
สอดคล้องกับภารกิจที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย  

         อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๓  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื ่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓  จึงแก้ไขคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ที่ ๕๙๑/
๒๕๖๓  ลงวันที่ ๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่องการมอบหมายให้ข้าราชการ ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  รายละเอียดดังนี้  

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                นางผ่องพันธ์  แพงบุดดี  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
        ปฏิบัติหน้าที่  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่และรับผิดชอบ  
ดังนี้ 
                   ๑) ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต ๕             
และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕  ในการควบคุม กำกับ เร่งรัด  
ประสานงาน  ติดตาม  ตรวจสอบประเมินและรายงานการดำเนินงาน 
          ๒) งานวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานตามขอบข่ายและภารกิจของกลุ่มนิเทศติดตาม  
และประเมินผลการจัดการศึกษา  โดยยึดหลักการดำเนินงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ขององค์กรเป็นสำคัญ 
          ๓) งานให้คำปรึกษาแนะนำแก่ทีมงาน ด้วยวิธีการที ่หลากหลายเพื ่อให้ปฏิบั ติหน้าที ่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
          ๔) งานตรวจพิจารณากลั่นกรองบันทึกเสนอของกลุ่มงานต่างๆให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข้องก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 
           ๕) งานสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา              
เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 
           ๖) งานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสถานศึกษาทุกศูนย์เครือข่าย 
           ๗) งานควบคุมกำกับดูแลติดต่อประสานงานศูนย์เครือข่ายทุกศูนย์เครือข่ายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
          ๘) งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

๒๖ 



 

 

          ๙) ประสาน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเร ียนรู ้กล ุ ่มสาระการเร ียนรู้  (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๖) 

         ๑๐) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๙,๒๐,๒๑) 
         ๑๑) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
         กรณีท่ี นางผ่องพันธ์  แพงบุดดี  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ไมอ่ยู่หรืออยู่แต่ 

ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ นางรุจาภา  ประถมวงษ์  ปฏิบัติหน้าที่แทน 
 

กลุ่มงาน พัฒนาหลักสูตรการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ 

         ๑. นางรุจาภา  ประถมวงษ์  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
       ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้  มีหน้าที่และรับผิดชอบ
งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ดังนี้ 

           1)  ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษาและผู้มีความสามารถพิเศษ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางใน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ทุกระดับ 

2) วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย                    
คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ทิศทางการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย รวมทั้งศึกษาศึกษาสภาพปัญหา บริบททางสังคม 
และความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 ๓) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้   
ความเขา้ใจในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

 ๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ให้สอดคล้องกับหลักสูต
การศึกษาปฐมวัย ด้วยกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วม และนำไปใช้จัดประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนทุกด้านอย่างสมดุล 

    ๕) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาและชุมชน                 
อย่างสม่ำเสมอเพ่ือร่วมมือช่วยเหลือกันในการพัฒนา  และใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

      ๖) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ที่จัดการศึกษาปฐมวัย เช่น องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นกรมการศาสนา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น 

      ๗) นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเพื่อให้เกิดการ
ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ 

      ๘) ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตร 
๙) สรุปรายงาน และเผยแพร่ผลการใช้/การพัฒนาหลักสูตร 

                  ๑๐) ประสาน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ (รายละเอียด 
ตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๖) 

       ๑๑) ประสานงานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า 
๑๗)  

       ๑๒) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑) 
          1๓) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย   
         กรณีที่  นางรุจาภา  ประถมวงษ์  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๖) 
 
 

๒๗ 



 

 

         ๒.  นางสาวธัญชมณ  บุญประกอบ  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
          ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มหลักสูตรการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้  มีหน้าที่และรับผิดชอบงานพัฒนา
ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้      

         ๑) วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  

         ๒) ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน แนวทางการวัดผลและประเมินผล แนวทางการวัดผลและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนในพื้นที่ รวมทั้งศึกษาสภาพปัญหา บริบททางสังคม และความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน 
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

         ๓) ดำเนินการจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ ่นด้วยกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วม และ
เผยแพร่ให้สถานศึกษาในสังกัดนำไปใช้ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 

         ๔) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

         ๕) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และความต้องการ จุดเน้นของสถานศึกษาด้วยกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วม 

         ๖) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา และชุมชน
อย่างสม่ำเสมอเพ่ือร่วมมือช่วยเหลือกันในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา 

         ๗) ประสาน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรู ้กลุ ่มสาระการเร ียนรู ้ (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๖,๑๗) 

        ๘) ประสานงานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า 
๑๗)  

         ๙) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๘) 
         ๑๐) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
          กรณีที่  นางสาวธัญชมน  บุญประกอบ  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๖) 

       ๓. นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพย์  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ    
            ปฏิบัติหน้าที ่ กลุ่มหลักสูตรการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน  ศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  ดังนี้ 
          ๑) ศึกษา วิเคราะห์ เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ทิศทาง แนวปฏิบัติ นโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตร์ 
          ๒) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การสอนและ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

         ๓)  นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะนำผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเพ่ือให้เกิดการ
วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
                   ๔)  ติดตาม ประเมินผล วิจัยการใช้หลักสูตร การสอนและกระบวนเรียนรู้ของผู้เรียน 

         ๖) ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
             ๗)  สรุปรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

          ๘) ประสาน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้  (รายละเอียดตาม 
เอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๖) 

๒๘ 



 

 

                    ๙) ประสานงานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า 
๑๗)  
                    ๑๐) โครงการพิเศษ  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑) 
                    ๑๑) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย      

          กรณีท่ี  นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพย์  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง  
หน้า ๑๖)   

กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

      ๑. นางวนิดา  รัตนรุ่งโรจน์  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ    
            ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  มีหน้าที่และ
รับผิดชอบ งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  ดังนี้ 

    ๑) ศึกษาข้อมูลความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 
๒) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิต พัฒนา และใช้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

สำหรับการจัดการเรียนรู้ 
๓) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนา การใช้สื่อ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๔) จัดระบบบริการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือตามความ

ต้องการของสถานศึกษา 
๕)  ติดตาม ประเมินผล วิจัยการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือพัฒนาการสอนและ

กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
๖) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการ

เรียนรู้ของสถานศึกษา 
๗) ประเมินการใช้ ระบบบริการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 
๘) สรุปรายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๙) สรุปรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
๑๐) ประสาน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้  (รายละเอียดตาม 

เอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๖) 
๑๑) ประสานงานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง 

หน้า ๑๗) 
๑๒) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๘,๑๙,๒๐) 
๑๓) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
กรณีท่ี  นางวนิดา  รัตนรุ่งโรจน์  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ไม่อยู่หรืออยู่แต่ 

ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๖) 

              ๒. นางธิติมน  คำมี  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
                    ปฏิบัติหน้าที่งานส่งเสริม  พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  มีหน้าที่และรับผิดชอบ
งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อ ดังนี้ 

๑) ศึกษาสภาพ การใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 
๒) วิเคราะห์ ตรวจสอบผลการใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการ 

เรียนรู้ของครูผู้สอนในโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด 

๒๙ 



 

 

๓) พัฒนาต่อยอดเป็นสื่อต้นแบบ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษารวมทั้งการให้ม ี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาการศึกษาที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา
รูปแบบให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด 

   ๔) นิเทศติดตามผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา
รูปแบบให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ที่
ได้รับการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด  

   ๕) ติดตาม ประเมินผล วิจัยการใช้สื ่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพื ่อพัฒนาการสอน                  
และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

๖) จัดให้มีกระบวนการจัดการความรู้ เพ่ือการเผยแพร่ นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
การพัฒนา สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา        

๗) ประเมินระบบการพัฒนาส่งเสริมการใช้ สื่อ นวัตกรรม เพ่ือการเรียนรู้ปรับปรุงแก้ไขและ 

พัฒนารูปแบบการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในโรงเรียนตาม
เกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัด 

๘) สรุปรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
   ๙) ประสาน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรู ้กลุ ่มสาระการเร ียนรู ้ (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๖) 

            ๑๐) ประสานงานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า 
๑๗)  
            ๑๑) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๘,๑๙,๒๐) 
            ๑๒) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย   
        กรณีที่  นางธิติมน  คำมี  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๖) 

      ๓. นางสาวอัญชลี แก่นจันทร์  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
             ปฏิบัติหน้าที่งานส่งเสริม  พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  มีหน้าที่และรับผิดชอบ
งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อ  ดังนี้ 

๑) ศึกษาสภาพ การใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 
๒) วิเคราะห์ ตรวจสอบผลการใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการ 

เรียนรู้ของครูผู้สอนในโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด 
 
 
๓) พัฒนาต่อยอดเป็นสื่อต้นแบบ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษารวมทั้งการให้ม 

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาการศึกษาที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา
รูปแบบให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด 

๔) นิเทศติดตามผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีได้รับการปรับปรุงและ 
พัฒนารูปแบบให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาท่ีได้รับการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด 

๕) ติดตาม ประเมินผล วิจัยการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือพัฒนาการสอน                             
และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

๖) จัดให้มีกระบวนการจัดการความรู้ เพ่ือการเผยแพร่ นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

๓๐ 



 

 

การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๗) ประเมินระบบการพัฒนาส่งเสริมการใช้ สื่อ นวัตกรรม เพ่ือการเรียนรู้ปรับปรุงแก้ไขและ 

พัฒนารูปแบบการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในโรงเรียนตาม
เกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัด 

๘) สรุปรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
   ๙) ประสาน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้(รายละเอียดตาม 

เอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๖) 
             ๑๐) ประสานงานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า 
๑๗)  
            ๑๑) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๘,๑๙,๒๐) 
            ๑๒) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย   
        กรณีที่  นางสาวอัญชลี แก่นจันทร์  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๖) 

กลุ่มงานการวัดและประเมินผลการศึกษา  

      ๑. นายพิพัฒน์พงษ์  สมใจ  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   
ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้างานวัดและประเมินผลการศึกษา  มีหน้าที่และรับผิดชอบ วิจัย พัฒนา  

ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษาระดับชาติ  ดังนี้ 
๑) ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ 
๒) ประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่ 

เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ เช่น สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)  
สำนักทดสอบทางการศึกษา O-NET,NT,RT 
                  ๓) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับ
การวัดผลและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ 

       ๔) ดำเนินการประเมินคุณภาพของผู ้เรียนตามแนวทางที ่กระทรวงศึกษาธิการสถาบันทดสอบ              
ทางการศึกษาแห่งชาติ หรือสำนักทดสอบทางการศึกษากำหนด 
         ๕) รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง                 
และเผยแพร่ต่อสถานศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษานำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  ๖) นำผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนยกระดับคุณภาพ 
การจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

       ๗) ประสาน ส ่งเสร ิม และพัฒนาการจ ัดการเร ียนร ู ้กล ุ ่มสาระการเร ียนร ู ้   (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๖) 

      ๘ ) ประสานงานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า 
๑๗)  

      ๙) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๘,๑๙,๒๐) 
    ๑๐) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย   

              กรณีที่  นายพิพัฒน์พงษ์  สมใจ  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๖) 
 

๓๑ 



 

 

 ๒. นางสมปอง  จักรโนวัน  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
      ปฏิบัติหน้าที่  กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  มีหน้าที่และรับผิดชอบงานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม 
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา ดังนี้   

  ๑) ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของ สถานศึกษารวมทั้ง
แนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๒) ประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ เช่น สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) สำนักทดสอบ
ทางการศึกษา ในการจัดการทดสอบระดับชาติ ได้แก่  NT, O-NET, RT 

 ๓) เสร ิมสร ้างความร ู ้ความเข ้าใจท ักษะให ้ก ับผ ู ้บร ิหารสถานศ ึกษา คร ู  และบ ุคลากร  
ในสถานศึกษาเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร และการเทียบโอนผลการเรียน 

๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจใน
แนวปฏิบัติ วิธีการวัดผลและประเมินผล ตลอดจนความเข้าใจในเทคนิค วิธีการวัดผลและประเมินรูปแบบต่างๆ โดย
เน้นการประเมินตามสภาพจริง 

๕) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างเครื่องมือที่เป็นมาตรฐาน ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
และจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ 

๖) ส่งเสริม สนับสนุนบริการ ในการดำเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม 
หลักสูตรของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๗) นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ แก่บุคลากรทั้งระดับสถานศึกษา 
และระดับเขตพื้นที่การศึกษา เกี่ยวกับการวัดประเมินผลการศึกษา การจัดทำเอกสารหลักฐาน ระดับชั้นเรียนและ
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นเรียนและสถานศึกษาตามหลักสูตรระดับ
สถานศึกษาและนำผลการประเมินคุณภาพไปใช้ในการพัฒนา 

๘) นิเทศ ติดตาม และให้คำปรึกษาให้แก่ผู ้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา
ดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา 

๙) สรุปรายงานผลการดำเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ระดับชั ้นเรียนและ
สถานศึกษาเพ่ือนำผลมาใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา และเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพ 

๑๐) ประสาน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ (รายละเอียดตาม 
เอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๗) 

 
๑๑) ประสานงานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง  

หน้า ๑๘)  
๑๒) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑) 
๑๓) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   

             กรณีท่ี  นางสมปอง  จักรโนวัน  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่อยู่หรืออยู่ แต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๖) 

  ๓. นายคีระคิน  คำหนองไผ่  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
      ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา มีหน้าที่และรับผิดชอบงานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม 
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา ดังนี้  

๑) ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของ สถานศึกษา                     
รวมทั้งแนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

๓๒ 



 

 

๒) ประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ เช่น สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) สำนักทดสอบ
ทางการศึกษา ในการจัดการทดสอบระดับชาติ ได้แก่  RT, NT,O-NET 

๓) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา
เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร และการเทียบโอนผลการเรียน 

๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจใน
แนวปฏิบัติ วิธีการวัดผลและประเมินผล ตลอดจนความเข้าใจในเทคนิค วิธีการวัดผลและประเมินรูปแบบต่าง ๆ โดย
เน้นการประเมินตามสภาพจริง 

 ๕) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างเครื่องมือที่เป็นมาตรฐาน ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
และจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ 

๖) ส่งเสริม สนับสนุนบริการ ในการดำเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม 
หลักสูตรของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๗) นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ แก่บุคลากรทั้งระดับสถานศึกษา 
และเขตพื้นที ่การศึกษา เกี ่ยวกับการวัดประเมินผลการศึกษา การจัดทำเอกสารหลักฐาน ระดับชั ้นเรียนและ
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นเรียนและสถานศึกษาตามหลักสูตรระดับ
สถานศึกษาและนำผลการประเมินคุณภาพไปใช้ในการพัฒนา 

๘) นิเทศ ติดตาม และให้คำปรึกษาให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา 
ดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา 

๙) สรุปรายงานผลการดำเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียนและ 
สถานศึกษา เพ่ือนำผลมาใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา และเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพ 

๑๐) ประสาน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ (รายละเอียดตาม 
เอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๖) 

๑๑) ประสานงานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง  
หน้า ๑๗)  

๑๒) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๘,๑๙,๒๐) 
๑๓) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย   

             กรณีที่  นายคีระคิน  คำหนองไผ่  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่อยู่หรืออยู่ แต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๖) 

กลุ่มงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  

     ๑. นายสมชาย  โพธิ์ศรี  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   
 ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษาและมีหน้าที่และรับผิดชอบ งานพัฒนา

ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาและงานงานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
๑) ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ ระเบียบ มาตรฐาน แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ การประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐาน
การศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นและมาตรฐานหน่วยงานอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

๒) จัดทำมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา และนำเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่ให้ 
ความเห็นชอบ และประกาศใช้ 

๓๓ 



 

 

๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่า งเป็น
ระบบ 

๔) การนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๕) ประเมนิผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
๖) สรุปรายงานผลการดำเนินการ จัดทำเอกสารเผยแพร่ และนำผลการประเมินไปวางแผน 

ปรับปรุงการดำเนินงาน 
๗) วางแผนและการดำเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
๘) วิเคราะห์ สรุปผลรายงานและเผยแพร่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

และนำผลไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
๙) ประสาน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ (รายละเอียดตาม 

เอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๖)  
๑๐) ประสานงานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง  

หน้า ๑๗)  
๑๑) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑) 
๑๒) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

   กรณีท่ี  นายสมชาย  โพธิ์ศรี  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ไม่อยู่หรืออยู่ แต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๖) 

      ๒. นางวัฒนาพร อาคมคง  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
 ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษาและมีหน้าที่และรับผิดชอบ งานวิจัยและพัฒนา

รูปแบบ เทคนิค วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาและงานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก  ดังนี้ 
    ๑) ศึกษา วิจัย เกี่ยวกับรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 
     ๒) ส่งเสริม สนับสนุนและ/หรือร่วมกับสถานศึกษาดำเนินการวิจัย เกี่ยวกับ รูปแบบ เทคนิค และ
วิธีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 
             ๓) นิเทศ ติดตาม การดำเนินการวิจัยและการนำผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 
    ๔) ประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อคัดเลือกรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา ที่มีคุณภาพ 
    ๕) สรุป รายงานผล รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยเกี ่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา                           
ภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     ๖) ประสานงานกับสถานศึกษาในสังกัดเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก 
สมศ.  การส่งข้อมูล เอกสารเพิ่มเติมเพื่อขอรับการประเมินซ้ำ รวมทั้งติดตามกำหนดการประเมินคุณภาพภายนอก
ของสถานศึกษาในสังกัด ตามรอบการประเมินจาก สมศ. 
     ๗) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้นำผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา ร่วมปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือขอรับการประเมินซ้ำ 

๘) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากรเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความ 
เข้าใจระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กับหลักเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. ในทุก
ระดับการศึกษา  

๓๔ 



 

 

  ๙) นิเทศ ติดตาม กำกับ ให้สถานศึกษาดำเนินการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกทุกแห่งในเขตพ้ืนที่ ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์  
    ๑๐) ประเมินความพร้อมสถานศึกษาในสังกัดเพ่ือพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
    ๑๑) แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมรับฟังรายงานด้วยวาจาจาก สมศ. 
    ๑๒) รวบรวมผลการประเมิน จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศการประเมินคุณภาพภายนอกให้เป็น
ปัจจุบัน สะดวกสำหรับการนำผลประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   ๑๓) จัดทำเอกสาร รายงาน สังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก เผยแพร่ และนำผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   ๑๔) ประสาน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ (รายละเอียดตาม 
เอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๖) 
              ๑๕)  ประสานงานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง  
หน้า ๑๗)  
              ๑๖) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๘,๒๐,๒๑) 
              ๑๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย   
        กรณีที่  นางวัฒนาพร อาคมคง  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ไม่อยู่หรืออยู่ แต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๖) 

๖. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา   

            ๑. นางจารุรัตน์  ราชชมภู  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ    
               ปฏิบัติหน้าที ่หัวหน้างานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  มีหน้าที่                    
และร ับผ ิดชอบและงานส ่งเสร ิมและพ ัฒนาระบบการน ิ เทศและการจ ัดกระบวนการเร ียนรู้ งานน ิ เทศ                   
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ดังนี้ 

     ๑) วิเคราะห์ภาระงาน  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบนิเทศและการจัดการเรียน
การสอน 

๒) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการรับการนิเทศการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการ 
สอนของสถานศึกษา 

๓) จัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดการเรียนการสอน 
๔) กำหนดวิธีการ แนวทางการนิเทศ สร้าง แสวงหาเครื่องมือ นวัตกรรม เพื่อดำเนินการนิเทศ 

การศึกษาและการเรียนการสอน 
๕) ติดตามและประเมินผลการนิเทศการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน นำผลการประเมิน 

ไปกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบนิเทศและกระบวนการเรียนรู้ในคราวต่อไป 
๖) สรุป รายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อหน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษา และหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง 
  ๗) จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ตามสภาพปัญหา ความต้องการเก่ียวกับการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๘) จัดทำเกณฑ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เครื่องมือ และวิธีการนิเทศ การตรวจสอบการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
            ๙) สถานศึกษาประเมินตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๓๕ 



 

 

           ๑๐) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ตามเกณฑ์และตัวชี้วัด วิ จัย 
พัฒนารูปแบบ/วิธีการที่เหมาะสม 
          ๑๑)  นำผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามเกณฑ์และ
ตัวชี้วัดมากำหนดเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และวางแผนการดำเนินงาน 
          ๑๒) สรุปผลการดำเนินงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
          ๑๓) เผยแพร่ผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาต่อ
หน่วยงาน ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจ 
          ๑๔) ประสาน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรู ้กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๖) 
          ๑๕) ประสานงานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า 
๑๗)  
          ๑๖) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๙,๒๐) 
          ๑๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   
            กรณีที่  นางจารุรัตน์  ราชชมภู  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๖) 

      ๒. นางณิชาภา จันทะกา  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ     
 ปฏิบัติหน้าที่  งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  และมีหน้าที่และ

รับผิดชอบ ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชมุชน 
ดังนี้ 
 ๑) จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ศึกษาความต้องการการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศทั้งระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน        

๒) จัดทำแผนสร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ  
โดยคำนึงถึงสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละเครือข่าย 

๓) ประชุม/สัมมนาเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ เพื่อสร้างความเข้าใจและกำหนดแนวทางการ 
พัฒนา 

๔) ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่างๆ  เช่น 
  ๔.๑) จัดเครือข่ายบุคคล  เช่น ครูแกนนำ  ครูต้นแบบ  ครูแห่งชาติ  ฯลฯ 
  ๔.๒) จัดเครือข่ายในรูปชุมนุม  เช่น ชุมนุมครูปฐมวัย  ครูวทิยาศาสตร์ ฯลฯ 
  ๔.๓) เครือข่ายในรูปของระดับการศึกษา เช่น  เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพระดับปฐมวัย   

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
  ๔.๔) เครือข่ายในรูปของชุมชน  เช่น  เครือข่ายสุขภาพ  เครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 
  ๔.๕) เครือข่ายในรูปของห้องเรียนหรือสถานศึกษา เช่น  การพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์  

เครือข่ายโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง  เครือข่ายห้องเรียนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
๕)  ประเมินผลและสรุปผลการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 
๖)  นำผลการประเมินไปกำหนดแนวทางการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศทั้งระดับเขตพ้ืนที่ 

การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนต่อไป    
        ๗) สรุปผลการดำเนินงานเครือข่ายการนิเทศและรายงานผลการพัฒนาต่อหน่วยงานต้นสังกัด/
สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  

๘) ประสาน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ (รายละเอียดตาม 

๓๖ 



 

 

เอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๖) 
๙) ประสานงานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง  

หน้า ๑๗ )  
๑๐) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๘,๒๐) 
๑๑) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย   

       กรณีที่  นางณิชาภา  จันทะกา  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได ้ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๖)  

      ๓. นางสาวภิญญาพัชญ์   ภูวงค์  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  
 ปฏิบัติหน้าที่  งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  และมีหน้าที่และ

รับผิดชอบ ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
  ๑) จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ศึกษาความต้องการการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศทั้งระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน        

๒) จัดทำแผนสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ โดย
คำนึงถึงสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละเครือข่าย 

๓) ประชุม/สัมมนาเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ เพื่อสร้างความเข้าใจและกำหนดแนวทางการ 
พัฒนา 

 ๔) ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่างๆ  เช่น 
  ๔.๑) จัดเครือข่ายบุคคล  เช่น ครูแกนนำ  ครูต้นแบบ  ครูแห่งชาติ  ฯลฯ 
  ๔.๒) จัดเครือข่ายในรูปชุมนุม  เช่น ชุมนุมครูปฐมวัย  ครูวทิยาศาสตร์ ฯลฯ 
  ๔.๓) เครือข่ายในรูปของระดับการศึกษา เช่น  เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพระดับปฐมวัย   

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
  ๔.๔) เครือข่ายในรูปของชุมชน  เช่น เครือข่ายสุขภาพ เครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 
  ๔.๕) เครือข่ายในรูปของห้องเรียนหรือสถานศึกษา เช่น  การพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 

เครือข่ายโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง  เครือข่ายห้องเรียนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
 ๕) ประเมินผลและสรุปผลการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 

๖) นำผลการประเมินไปกำหนดแนวทางการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศทั้งระดับเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนต่อไป    
        ๗) สรุปผลการดำเนินงานเครือข่ายการนิเทศและรายงานผลการพัฒนาต่อหน่วยงานต้นสังกัด/
สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์     

๘) ประสาน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ (รายละเอียดตาม 
เอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๖) 

๙) ประสานงานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง  
หน้า ๑๗)  

๑๐) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๘,๑๙,๒๐) 
๑๑) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   

       กรณีที่  นางสาวภิญญาพัชญ์  ภูวงค์  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๖) 
 

๓๗ 



 

 

๗. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  
      ๑. นางสาวกาญจนภัสส์  สีดาแหลม  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
               ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา มีหน้าที่และรับผิดชอบ  ดังนี้ 
        ๑) การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
        ๒) กำหนดขอบข่ายของข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยศึกษาจากนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี รายงานผล
การปฏิบัติงาน จากกลุ่มต่างๆ ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
             ๓) รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดทำระบบข้อมูล สารสนเทศ 
             ๔) ตรวจสอบข้อมูลและสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
             ๕) รายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ที่เป็นข้อมูลและสารสนเทศ ต่อคณะกรรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ถึงจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ                   

   ๖) เผยแพร่ข้อมูลเป็นเอกสารและทางเว็บไซด์ ในระบบเครือข่ายและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

   ๗) วางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา   
        ๘) วิเคราะห์ผลการบริหารและการจัดการศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้านวิชาการ บริหารงาน
บุคคล บริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป ให้เห็นจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
           ๙) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ในแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา 
  ๑๐) นำแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา มากำหนด 
วิธีการ เครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

๑๑) ประสาน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ (รายละเอียดตาม 
เอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๖) 

๑๒) ประสานงานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง  
หน้า ๑๗)  

๑๓) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๙) 
๑๔) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   

          กรณีท่ี  นางสาวกาญจนภัสส์   สีดาแหลม  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   ไม่อยู่หรืออยู่
แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง  
หน้า๑๖)  

      ๒. นายศิขริน  ตันเจียง  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ     
     ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ มีหน้าที่และรับผิดชอบ  ดังนี้ 
          ๑) จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

    ๒) นำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพ เครื่องมือ วิธีการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศ
การศึกษา ต่อคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
               ๓) แจ้งแผนพัฒนาคุณภาพการ เครื่องมือ วิธีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศ
การศึกษาให้กลุ่มต่างๆนำไปสู่การดำเนินการตามแผน 

๓๘ 



 

 

              ๔) ประสานงานกับคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพ่ือ
ดำเนินการตามแผนและแก้ไขการดำเนินงานระหว่างการปฏิบัติ 
    ๕) รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อคณะกรรมการ 

   ๖) ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศตามแนวทางของคณะกรรมการการ
ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
             ๗) รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลจากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศ 
             ๘) จัดทำรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศ เสนอต่อคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา 
             ๙) เผยแพร่รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศต่อคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง  
   ๑๐) นำแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา  
มากำหนดวิธีการ เครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

๑๑) ประสาน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ (รายละเอียดตาม 
เอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๗) 

๑๒) ประสานงานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง  
หน้า ๑๘)  

 ๑๓) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๘,๑๙,๒๐) 
๑๔) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   
กรณีท่ี นายศิขริน  ตันเจียง  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๖) 

๘. งานธุรการ 

      นางนพมาศ  ใจตรง  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน    
     ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  มีหน้าที่และรับผิดชอบ
ดังนี้ 
     ๑) งานจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของกลุ ่มนิเทศให้สามารถดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
             ๒) งานสารบรรณกลุ่มนิเทศ 
               ๓) งานประชุมภายในกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะกรรมการตดิตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
               ๔) งานประสานงานกับกลุ่มอื่นในสำนักงาน  หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการ ที่เกี่ยวข้อง              
กับการบริหารงานของกลุ่ม 
               ๕) งานประสานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  และประชาชนทั่วไปทราบ 
               ๖) งานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่ม 
               ๗) งานจัดทำข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
         ๘) งานรับ-ส่ง หนังสือราชการกลุ่ม 
               ๙) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๓๙ 



 

 

        กรณีที่ นางนพมาศ  ใจตรง  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่
แทน 

         ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เอาใจใส่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป                
ด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการต่อไป 

                      ทั้งนี้  ตั้งแต่วันท่ี    ๔  เดือน   พฤศจิกายน          พ.ศ. ๒๕๖๔  

 สั่ง  ณ   วันท่ี   ๔     เดือน    พฤศจิกายน      พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    

   (นายยงยุทธ พรหมแก้ว ) 
      ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๐ 



 

 

 
 
 

รายละเอียดแนบท้ายคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ 
ที่  ๓๘๐ / ๒๕๖๔   ลงวันที่  ๔  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
๑. งานพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาตามกรอบกลุ่มงานและการบริหารด้วยทีมงาน (TEAM WORK) 
 

หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบ    
นางผ่องพันธ์  แพงบุดดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

๑.นางรุจาภา ประถมวงษ์ 
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา               
และกระบวนการเรียนรู้ 

๑. นางรุจาภา  ประถมวงษ์ 
๒. นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพย์ 
๓. นางสาวธัญชมณ  บุญประกอบ 

๒.นายพิพัฒน์พงษ์  สมใจ 
กลุ่มงานวัดและประเมินผล
การศึกษา  

๑. นายพิพัฒน์พงษ์  สมใจ 
๒. นางสมปอง  จักรโนวัน 
๓. นายคีระคิน  คำหนองไผ่ 

๓.นางวนิดา  รัตนรุ่งโรจน์ 
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

๑. นางวนิดา  รัตนรุ่งโรจน์ 
๒. นางธิติมน  คำมี 
๓. นางสาวอัญชลี  แก่นจันทร์ 

  ๔.นายสมชาย  โพธิ์ศรี 
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบ          
การประกันคุณภาพการศึกษา 

๑. นายสมชาย  โพธิ์ศร ี
๒. นางวัฒนาพร  อาคมคง 

๕.นางจารุรัตน์  ราชชมภู 
กลุ่มงานนิเทศติดตามและ
ประเมินผลระบบบริหารและการ
จัดการศึกษา 

๑. นางจารุรัตน์  ราชชมภู 
๒. นางสาวภิญญาพัชญ์   ภูวงค์ 
๓. นางณิชาภา  จันทะกา 

๖. นางสาวกาญจนภัสส์   
สีดาแหลม 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบประเมินผล           
และนิเทศศึกษา 

๑. นางสาวกาญจนภัสส์  สีดาแหลม 
๒. นายศิขริน  ตันเจียง 
 

 

 

 

 

 
 
                                              
                                                           

๔๑ 



 

 

รายละเอียดแนบท้ายคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ 
ที่  ๓๘๐ / ๒๕๖๔   ลงวันที่  ๔  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
         ๒. งานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้  รายละเอียดดังนี้  
 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ    หมายเหตุ 
๑ ภาษาไทย ๑. นางผ่องพันธ์  แพงบุดดี           หัวหน้า 

๒. นางจารุรัตน์  ราชชมภู 
๓. นางสาวภิญญาพัชญ์  ภูวงค์  
๔. นางณิชาภา   จันทะกา 

หากผู้รับผิดชอบคนที่ 
๑ ไม่อยู่ให้คน

รับผิดชอบลำดับถัดไป
ปฏิบัติหน้าที่แทน 

ตามลำดับ 

๒ สังคมศึกษา ๑. นางผ่องพันธ์  แพงบุดดี           หัวหน้า 
๒. นางวัฒนาพร  อาคมคง 
๓. นายคีระคิน  คำหนองไผ่ 
๔. นางจารุรัตน์ ราชชมภู 

๓ วิทยาศาสตร์ 
 

๑. นายศิขริน  ตันเจียง                หัวหน้า 
๒. นายสมชาย  โพธิ์ศร ี
๓. นางวนิดา  รัตนรุ่งโรจน์ 
๔. นางสมปอง  จักรโนวัน 

๔ คณิตศาสตร์ ๑. นายพิพัฒน์พงษ์  สมใจ            หัวหน้า 
๒. นางณิชาภา  จันทะกา 
๓. นางธิติมน   คำมี 

๕ ภาษาต่างประเทศ ๑. นางสาวธัญชมณ  บุญประกอบ   หัวหน้า 
๒. นางรุจาภา  ประถมวงษ์ 
๓. นางสาวอัญชลี  แก่นจันทร์ 

๖ ศิลปศึกษา ๑. นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพย์      หวัหน้า 
๒. นายศิขริน  ตันเจียง 
๓. นางสาวอัญชลี  แก่นจันทร์ 

๗ สุขศึกษา   ๑. นายสมชาย  โพธิ์ศรี               หัวหน้า 
๒. นางสาวธัญชมณ  บุญประกอบ 
๓. นางสมปอง  จักรโนวัน 

๘ การงานอาชีพ 
 

๑. นางวนิดา  รัตนรุ่งโรจน์           หัวหน้า 
๒. นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพย์ 
๓. นายพิพัฒน์พงษ์  สมใจ 
๔. นางวัฒนาพร  อาคมคง 

๙ ปฐมวัย ๑. นางรุจาภา  ประถมวงษ์           หัวหน้า 
๒. นายคีระคิน  คำหนองไผ่ 
 
 

 
 

๔๒ 



 

 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ    หมายเหตุ 
๑๐ การศึกษาพิเศษ ๑. นางสาวกาญจนภัสส์  สีดาแหลม   หัวหน้า 

๒. นายศิขริน  ตันเจียง 
๓. นางสาวภิญญาพัชญ์  ภูวงค์ 

 

๑๑ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑. นางธิติมน  คำมี                       หวัหน้า 
๒. นายสมชาย  โพธิ์ศร ี
๓. นางสาวธัญชมณ  บุญประกอบ 

 

 
 

รายละเอียดแนบท้ายคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ 
ที่  ๓๘๐ / ๒๕๖๔   ลงวันที่  ๔  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

       ๓. งานประสานศูนย์เครือข่ายโรงเรียน รายละเอียดดังนี้  

ที ่ อำเภอ  ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ    
๑ อำเภอชุมแพ ๑. นางวนิดา  รัตนรุ่งโรจน์             (ศูนย์ฯ ชุมแพ,) 

๒. นางรุจาภา  ประถมวงษ์             (ศูนย์ฯ มิตรสัมพันธ์) 
๓. นางสาวธัญชมณ  บุญประกอบ     (ศูนย์ฯ โนนหันนาหนองทุ่ม) 
๔. นายศิขริน  ตันเจียง                  (ศูนย์ฯ วังหินลาด)  

๒ อำเภอหนองเรือ ๑. นางผ่องพันธ์  แพงบุดดี              (ศูนย์ฯ บูรพา) 
๒. นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพย์          (ศูนย์ฯ โนนทองโนนทัน) 
๓. นางณิชาภา  จันทะกา                (ศูนย์ฯ หนองเรือภูเม็ง) 
๔. นางสาวภิญญาพัชญ์  ภูวงค์          (ศูนย์ฯ กุดกว้างโนนสะอาด) 

๓ อำเภอสีชมพู ๑. นายสมชาย  โพธิ์ศรี                   (ศูนย์ฯ เสมาสีชมพู) 
๒. นางสาวกาญจนภัสส์  สีดาแหลม    (ศูนย์ฯ นาจานซำยาง) 
๓. นางสมปอง จักรโนวัน                 (ศูนย์ฯ ดงชมพู) 

๔ อำเภอภูเวียง ๑. นางธิติมน  คำมี                        (ศูนย์ฯ ภูเวียง) 
๒. นางจารุรัตน์  ราชชมภู                (ศูนย์ฯ ลุ่มน้ำบอง) 
๓. นางสาวอัญชลี   แก่นจันทร์          (ศูนย์ฯ แก่นหว้าเซิน) 

๕ อำเภอหนองนาคำ ๑. นายพิพัฒน์พงษ์  สมใจ               (ศูนย์ฯ หนองนาคำ) 
๖ อำเภอเวียงเก่า ๑. นางวัฒนาพร  อาคมคง               (ศูนย์ฯ เวียงเก่า) 
๗ อำเภอภูผาม่าน ๑. นายคีระคิน  คำหนองไผ่              (ศูนย์ฯ ภูผาม่าน) 

 

 

 
 
 
 

๔๓ 



 

 

 
รายละเอียดแนบท้ายคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ 

ที่  ๓๘๐ / ๒๕๖๔   ลงวันที่  ๔  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๔. งานโครงการพิเศษ  รายละเอียดดังนี้  

ที ่ งาน/โครงการ   ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ      หมายเหตุ 
๑ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

(ปฐมวัย) 
๑. นางรุจาภา  ประถมวงษ์ 
๒. นายคีระคิน  คำหนองไผ่ 

 

๒ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
(ประถมศึกษา) 

๑. นางวนิดา  รัตนรุ่งโรจน์ 
๒. นายศิขริน ตันเจียง 
๓. นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพย์ 
๔. นางสมปอง จักรโนวัน 
๕. นายสมชาย  โพธิ์ศร ี

 

๓ โครงการโรงเรียนขนาดเล็ก ๑. นางรุจาภา  ประถมวงษ์ 
๒. นางวนิดา  รัตนรุ่งโรจน์ 
๓. นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพย์ 
๔. นายคีระคิน  คำหนองไผ่ 

 

๔ โครงการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง             
กับพัฒนาการทางสมอง (Brain-
based Learning) BBL 

๑. นางวนิดา  รัตนรุ่งโรจน ์
๒. นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพย์ 
๓. นางรุจาภา  ประถมวงษ์ 

 

๕ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
โครงการวิถีพุทธ 

๑. นางวัฒนาพร  อาคมคง  
๒. นายคีระคิน  คำหนองไผ่  
๓. นางธิติมน  คำมี 

 

๖ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำ
ตำบล  และโรงเรียนคุณภาพของ
ชุมชน 

๑. นายศิขริน ตันเจียง 
๒. นางสาวธัญชมณ  บุญประกอบ 
๓. นางสาวภิญญาพัชญ์  ภูวงค์ 
๔. นายคีระคิน  คำหนองไผ่ 

 

๗ โครงการการจัดการเรียนการสอน
ทางไกล ผ่านดาวเทียม (DLTV )
และผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) 

๑. นางวนิดา  รัตนรุ่งโรจน ์
๒. นางสาวกฤตมุข เฉิดทรัพย์ 
๓. นางณิชาภา  จันทะกา 
๔. นางสาวอัญชลี  แก่นจันทร์ 

 

๘ โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้/
ลดภาระงานครู 

๑. นางรุจาภา  ประถมวงษ์ 
๒. นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพย์ 
๓. นางสาวธัญชมณ  บุญประกอบ 

 

 
๙ 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ 

๑. นางธิติมน  คำมี 
๒. นายสมชาย  โพธิ์ศร ี
๓. นางรุจาภา  ประถมวงษ์ 
๔. นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพย์ 
 

 

 

๔๔ 



 

 

ที ่ งาน/โครงการ   ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ      หมายเหตุ 
  ๕. นางสาวธัญชมณ  บุญประกอบ 

๖. นางสาวอัญชลี แก่นจันทร์ 
 

๑๐ โครงการ STEM  เพ่ือการศึกษา 
ปฐมวัย 

๑. นางรุจาภา  ประถมวงษ์ 
๒. นางวัฒนาพร  อาคมคง 
๓. นายคีระคิน คำหนองไผ่ 
๔. นางสาวภิญญาพัชญ์  ภูวงค์ 
๕. นางสาวอัญชลี  แก่นจันทร์ 

 

๑๑ โครงการ STEM  เพ่ือการศึกษา 
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 

๑. นายศิขริน  ตันเจียง 
๒. นายพิพัฒน์พงษ์  สมใจ 
๓. นางวนิดา  รัตนรุ่งโรจน์ 
๔. นางสมปอง จักรโนวัน 
๕. นางสาวกฤตมุข เฉิดทรัพย์ 

 

๑๒ โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา 

๑. นางผ่องพันธ์  แพงบุดดี 
๒. นางจารุรัตน์  ราชชมภู 
๓. นางธิติมน คำมี   
๔. นางสาวภิญญาพัชญ์  ภูวงค์ 
๕. นายคีระคิน  คำหนองไผ่ 
๖. นางวิรงรอง    อุดม 

 

๑๓ โครงการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ  ( PLC ) 

๑. นางผ่องพันธ์  แพงบุดดี 
๒. นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพย์ 
๓. นางวัฒนาพร  อาคมคง 

 

๑๔ โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ๑. นางสาวกาญจนภัสส์  สีดาแหลม 
๒. นางผ่องพันธ์  แพงบุดดี 
๓. นายศิขริน   ตันเจียง 
๔. นางสมปอง  จักรโนวัน 
๕. นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพย์ 
๖. นางสาวอัญชลี  แก่นจันทร์ 

 

๑๕ โครงการวัดและประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ/PISA 

๑. นางจารุรัตน์  ราชชมภู 
๒. นายพิพัฒน์พงษ์  สมใจ 
๓. นายศิขริน  ตันเจียง 
๔. นางสมปอง  จักรโนวัน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

๔๕
๕ 



 

 

 
รายละเอียดแนบท้ายคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ 

ที่  ๓๘๐ / ๒๕๖๔   ลงวันที่  ๔  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

๔. งานโครงการพิเศษ  รายละเอียดดังนี้ (ต่อ) 

ที ่ งาน/โครงการ   ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ      หมายเหตุ 
๑๖ โครงการโรงเรียนขยายโอกาส ๑. นางผ่องพันธ์  แพงบุดดี 

๒. นางธิติมน  คำมี 
๓. นางณิชาภา  จันทะกา 
๔. นางวัฒนาพร  อาคมคง 
๕. นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพย์ 
๖. นายพิพัฒน์พงษ์  สมใจ 

 

๑๗ โครงการ SMT (โครงการพัฒนา
และส่งเสริมนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษทางด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์               
และเทคโนโลยี) และ คีนัน 

๑. นายศิขริน  ตันเจียง 
๒. นางวนิดา  รัตนรุ่งโรจน์ 
๓. นายพิพัฒน์พงษ์  สมใจ 
๔. นางสมปอง  จักรโนวัน 
๕. นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพย์ 

 

๑๘ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ๑. นางสาวภิญญาพัชญ์  ภูวงค์ 
๒. นางวัฒนาพร  อาคมคง 
๓. นางจารุรัตน์  ราชชมภู 

 

๑๙ โครงการส่งเสริมทักษะการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
วิทยาการคำนวณ 

๑. นางวนิดา  รัตนรุ่งโรจน์ 
๒. นางรุจาภา  ประถมวงษ์ 
๓. นางสมปอง  จักรโนวัน 
๔. นางธิติมน  คำมี 
๕. นางณิชาภา จันทะกา 
๖. นายสมชาย  โพธิ์ศร ี
๗. นายศิขริน  ตันเจียง 
๘. นางวัฒนาพร  อาคมคง 
๙. นายคีระคิน   คำหนองไผ่ 

 

๒๐ โครงการส่งเสริมให้โรงเรียนเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ SLC 
(School as Learning 
Community) 

๑. นางผ่องพันธ์   แพงบุดดี 
๒. นางรุจาภา  ประถมวงษ์ 
๓. นายศิขริน    ตันเจียง 
๔. นางวนิดา  รัตนรุ่งโรจน์ 
๕. นางสมปอง  จักรโนวัน 
๖. นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพย์ 
๗. นางสาวอัญชลี  แก่นจันทร์ 

 
 
 
 
 
 
 

 

๔๖ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒๑ ทีมข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา 

๑. ผ่องพันธ์  แพงบุดดี 
๒. นางนพมาศ  ใจตรง 
๓. นางสมปอง  จักรโนวัน 
๔. นางวัฒนาพร   อาคมคง 

 

๒๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรด้านงานวิจัย สพป.ขก.๕ 

๑. ผ่องพันธ์  แพงบุดดี 
๒. นายสมชาย  โพธิ์ศรี  
๓. นายพิพัฒน์พงษ์  สมใจ 
๔. นางสมปอง  จักรโนวัน 
๔.นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพย์ 

 

๒๓ โรงเรียนประชารัฐ CONNEXT 
ED 

นางรุจาภา  ประถมวงษ์ 
 

๔๗ 



 

 

 
 
 
 

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕  
ที่ ...๔๔../๒๕๖๕  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

.........................................................................  
 
      ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกัน 
คุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายในสถานศึกษา เพ่ือเป็นกลไกในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษาให้สร้างความ 
เชื่อมั่นกับสังคม ชุมชน โดยจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญท่ีจะต้องมีการ 
ปรับปรุงพัฒนาระบบกลไกให้มีประสิทธิภาพ และเป็นภารกิจสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการให้เกิดประสิทธิผล 
อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติการศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 
๕ จึงได้จัดทำโครงการ “การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น 
        เพ่ือเป็นการสนับสนุนสถานศึกษา นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวนและประเมินคุณภาพภายใน
ตาม มาตรฐานของสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมิน
คุณภาพ ภายนอก สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๗ แห่ง
พระราช-บัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน ดังนี้  
 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย  
   ๑.๑ นายยงยุทธ พรหมแก้ว  ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕  ประธานกรรมการ  
   ๑.๒ นายทองสุก เกลี้ยงพร้อม  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕  รองประธานกรรมการ  
   ๑.๓ นายสุขสันต์ คุ้มบัว   รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕   รองประธานกรรมการ  
   ๑.๔ นายสุระพล สอนเสนา   รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕   รองประธานกรรมการ  
   ๑.๕ นางสาวเจริญศรี สิงห์ขวา  ผอ.กลุ่มงานบริหารงานการเงิน กรรมการ  
       และสินทรัพย์ 
   ๑.๖ นายจีรมิตร แสงเดือน  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ  
   ๑.๗ นายจิตวัต แก้วทองคำ  ผอ.กลุ่มอำนวยการ  กรรมการ   
 ๑.๘ นางกนกกาญจน์ ขุนบำรุง  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  กรรมการ  
   ๑.๙ นายปองคุณ ปราบพยัคฆ์  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   กรรมการ  
   ๑.๑๐ นางสาวโชติกา สุขศรีสง่า  ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา  กรรมการ  
        ทางไกลฯ (DLICT)        
   ๑.๑๑ นางธรรญรัชน์ ทะคง  ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและ  กรรมการ  
        บุคลากรทางการศึกษา  
          /๑.๑๒ นางธนิภา... 

๔๘ 



 

 

   ๑.๑๒ นางธนิภา พันธุ์ศรี  ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ  
   ๑.๑๓ นายภาณุมาศ บ้านเหล่า  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฏหมายและคดี  กรรมการ  
   ๑.๑๔ นางผ่องพันธ์ แพงบุดดี  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  กรรมการและเลขานุการ  
        การจัดการศึกษา      
  ๑.๑๕ นายสมชาย โพธิ์ศรี  ศึกษานิเทศก์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
   ๑.๑๖ นางวัฒนาพร อาคมคง  ศึกษานิเทศก์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
   ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งดำเนินการ ดังนี้  
   - อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา แนะนำ ตลอดจนแก้ปัญหา อุปสรรคที่อาจเกิดในระหว่างการ ดำเนินการ 
เพ่ือให้การดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  

๒. คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับศูนย์เครือข่าย ประกอบด้วย  
  ๒.๑ ศูนย์เครือข่ายบูรพา  
   ๑) นายทองสุก เกลี้ยงพร้อม  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕  ประธานกรรมการ  
   ๒) นายสมศักดิ์ พูลรอด  ผอ.รร.หนองหอยเทพเทวัญ  รองประธานกรรมการ  
   ๓) นางผ่องพันธ์ แพงบุดดี  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  กรรมการ  
        การจัดการศึกษา  
   ๔) นายปัญญา ศรีโสภา  ผอ.รร.ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง  กรรมการและเลขานุการ  
   ๕) นายอนุชา มาคะวงค์  ผอ.รร.บ้านดอนหันสระบัว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
  ๒.๒ ศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง  
   ๑) นายทองสุก เกลี้ยงพร้อม  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕  ประธานกรรมการ  
   ๒) นายหลาง สมบัติหอม  ผอ.รร.บ้านนาหว้า   รองประธานกรรมการ  
   ๓) นางณิชาภา จันทะกา  ศึกษานิเทศก์  กรรมการ  
   ๔) นางฉัตรรัตน์ดา วรรณพิมพ์  ผอ.รร.บ้านหนองโนประชาสรรค์  กรรมการและเลขานุการ  
   ๕) นายพงศธร พาเบ้า  ผอ.รร.สะอาดประชาสรรค์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
  ๒.๓ ศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน  
   ๑) นายทองสุก เกลี้ยงพร้อม  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕  ประธานกรรมการ  
   ๒) นายประยุทธ ธรรมพล  ผอ.รร.บ้านกุดเลา  รองประธานกรรมการ  
   ๓) นางสาวกฤตมุข เฉิดทรัพย์  ศึกษานิเทศก์  กรรมการ  
   ๔) นายถาวร จิบจันทร์  ผอ.รร.บ้านหว้า  กรรมการและเลขานุการ  
   ๕) นายนพชาติ วรวัตร  ผอ.รร.บ้านกุดฉิมวิทยาคาร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
  ๒.๔ ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด  
   ๑) นายทองสุก เกลี้ยงพร้อม  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕   ประธานกรรมการ  
   ๒) นายลือชัย สำราญ   ผอ.รร.บ้านโคกกลางหนองแปน  รองประธานกรรมการ  
   ๓) นางสาวภิญญาพัชญ์ ภูวงค์   ศึกษานิเทศก์  กรรมการ   
   ๔) นางดรุณี ศรีบุรินทร์  ผอ.รร.บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์  กรรมการและเลขานุการ  
   ๕) นายกิติพงษ์ รัดอัน  ผอ.รร.บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
  ๒.๕ ศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน  
   ๑) นายสุขสันต์ คุ้มบัว  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕  ประธานกรรมการ  
   ๒) นายชวลิต หาญเชิงชัย  ผอ.รร.หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา  รองประธานกรรมการ  
          /๓) นางสาวอัญชลี... 

๔๙ 



 

 

  ๓) นางสาวอัญชลี แก่นจันทร์  ศึกษานิเทศก์  กรรมการ  
    ๔) นายณภพ น้ำใจดี  ผอ.รร.นาหว้านาเจริญ  กรรมการและเลขานุการ  
   ๕) นายวุฒิชัย วรครบุรี  ผอ.รร.บ้านกุดขอนแก่น  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
  ๒.๖ ศูนย์เครือข่ายลุ่มน้ำบอง  
   ๑) นายสุขสันต์ คุ้มบัว   รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕  ประธานกรรมการ  
   ๒) นายระลึก ราชาวงษ์   ผอ.รร.บ้านหนองกุงธนสารโศภน   รองประธานกรรมการ  
   ๓) นางจารุรัตน์ ราชชมภู  ศึกษานิเทศก์  กรรมการ  
   ๔) นางธวัลรัตน์ หาญเชิงชัย   ผอ.รร.บ้านทุ่งชมพู   กรรมการและเลขานุการ  
   ๕) นายทรงวุฒิ ทาระสา   ผอ.รร.บ้านกุดดุกวิทยา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
  ๒.๗ ศูนย์เครือข่ายภูเวียง  
   ๑) นายสุขสันต์ คุ้มบัว   รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕   ประธานกรรมการ  
   ๒) นายสุรเดช พิมพ์ชายน้อย   ผอ.รร.บ้านนาก้านเหลือง   รองประธานกรรมการ  
   ๓) นางธิติมน คำมี   ศึกษานิเทศก์   กรรมการ  
   ๔) นายสุเมธ ดีชัยชนะ  ผอ.รร.บ้านโคกไร่  กรรมการและเลขานุการ  
   ๕) นางสาวนวรัตน์ พลสาร  ผอ.รร.บ้านสงเปือย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
  ๒.๘ ศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า  
   ๑) นายสุขสันต์ คุ้มบัว   รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕   ประธานกรรมการ  
   ๒) นายธวัชชัย พลนิกร   ผอ.รร.บ้านหนองบัว   รองประธานกรรมการ  
   ๓) นางวัฒนาพร อาคมคง   ศึกษานิเทศก์   กรรมการ  
   ๔) นางวนิดา เครือไกรวรรณ   ผอ.รร.ภูเวียงวิทยายน   กรรมการและเลขานุการ  
   ๕) นายปิติกร หงษ์เวียง   ผอ.รร.บ้านโคกสูงวิทยา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
  ๒.๙ ศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ  
   ๑) นายสุขสันต์ คุ้มบัว   รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕   ประธานกรรมการ  
   ๒) นายวิเชียร หมื่นชั่ง   ผอ.รร.บ้านขนวน   รองประธานกรรมการ  
   ๓) นายพิพัฒน์พงษ์ สมใจ   ศึกษานิเทศก์   กรรมการ  
   ๔) นายจตุพล ยุระศรี   ผอ.รร.บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า   กรรมการและเลขานุการ  
   ๕) นายฟ้าสาง คำทองเขียว  ผอ.รร.บ้านโคกนาฝาย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
  ๒.๑๐ ศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์  
   ๑) นายสุระพล สอนเสนา   รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕   ประธานกรรมการ  
   ๒) นายเจริญฤทธิ์ วรวัตร   ผอ.รร.บ้านโคกสูง   รองประธานกรรมการ  
   ๓) นางรุจาภา ประถมวงษ์   ศึกษานิเทศก์   กรรมการ  
   ๔) นายสิรวิชญ์ ธงชัย   ผอ.รร.บ้านสัมพันธ์   กรรมการและเลขานุการ  
   ๕) นายกัณฑ์อเนก ชำนาญ   ผอ.รร.บ้านหนองไฮ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
  ๒.๑๑ ประธานศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ  
   ๑) นายสุระพล สอนเสนา   รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕   ประธานกรรมการ  
   ๒) นายสุเทพ เวียงทอง   ผอ.รร.วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์   รองประธานกรรมการ  
   ๓) นายศิขริน ตันเจียง   ศึกษานิเทศก์   กรรมการ  
   ๔) นางยุพิน คำภา   ผอ.รร.บ้านนาคำน้อย   กรรมการและเลขานุการ  
   ๕) นายบัณฑิต เหล่าสุขา   ผอ.รร.บ้านหนองสังข์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
        /๒.๑๒ ศูนย์เครือข่าย... 

๕๐ 



 

 

  ๒.๑๒ ศูนย์เครือข่ายชุมแพ  
   ๑) นายสุระพล สอนเสนา   รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕   ประธานกรรมการ  
   ๒) นายแสงดาว เชิดชู   ผอ.รร.บ้านชุมแพ   รองประธานกรรมการ  
   ๓) นางวนิดา รัตนรุ่งโรจน์   ศึกษานิเทศก์   กรรมการ  
   ๔) นางงามนิตย์ ลิโป้   ผอ.รร.บ้านหนองบ้วโนนเมือง   กรรมการและเลขานุการ  
   ๕) นายคมสัน บุดดาดวง   ผอ.รร.บ้านแห่ประชานุเคราะห์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
  ๒.๑๓ ศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม  
   ๑) นายสุระพล สอนเสนา   รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕   ประธานกรรมการ  
   ๒) นายสมศักดิ์ มะมา   ผอ.รร.นาหนองทุ่มวิทยาคม   รองประธานกรรมการ  
   ๓) นางสาวธัณชมณ บุญประกอบ   ศึกษานิเทศก์   กรรมการ  
   ๔) นางสาวศุภนันท์ พิมดี   ผอ.รร.ชุมชนโนนหันวันครู   กรรมการและเลขานุการ  
   ๕) นายเฉลิมชัย สมท่า   ผอ.รร.หนองม่วงประชานุกูล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
  ๒.๑๔ ศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน  
   ๑) นายสุระพล สอนเสนา   รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕  ประธานกรรมการ  
   ๒) นายกิตติพร ภูพันลา   ผอ.รร.บ้านป่ากล้วย   รองประธานกรรมการ  
   ๓) นายคีระคิน คำหนองไผ่   ศึกษานิเทศก์   กรรมการ  
   ๔) นายศรุต บุญโนนแต้  ผอ.รร.หนองแห้ววังมนศึกษา  กรรมการและเลขานุการ  
   ๕) นายวิมล ศรีบุตรดา   ผอ.รร.นาฝายวิทยา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
  ๒.๑๕ ศูนย์เครือข่ายดงชมพู  
   ๑) นายทองสุก เกลี้ยงพร้อม   รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕   ประธานกรรมการ  
   ๒) นายสาธิต คำชมภู   ผอ.รร.บ้านผาขาม   รองประธานกรรมการ  
   ๓) นางสมปอง จักรโนวัน   ศึกษานิเทศก์  กรรมการ  
   ๔) นางสาวกฤษณา โพธิ์หล้า   ผอ.รร.บ้านป่าน  กรรมการและเลขานุการ  
   ๕) นายต่อพงษ์ ผิวนางาม  ผอ.รร.บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
  ๒.๑๖ ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู  
   ๑) นายทองสุก เกลี้ยงพร้อม   รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕   ประธานกรรมการ  
   ๒) นายคำปัญญา ชัยคำดี   ผอ.รร.บ้านใหม่โสกส้มกบ   รองประธานกรรมการ  
   ๓) นายสมชาย โพธิ์ศรี   ศึกษานิเทศก์   กรรมการ  
   ๔) นายบัณทึก คงพิรุณ   ผอ.รร.บ้านบุ่งเม่นหนองดู่   กรรมการและเลขานุการ  
   ๕) นายสัญญพงค์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ  ผอ.รร.บ้านขมิ้นโนนหัวนา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
  ๒.๑๗ ศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง  
   ๑) นายทองสุก เกลี้ยงพร้อม   รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕   ประธานกรรมการ  
   ๒) นายเสรี หลักม่วง   ผอ.รร.นาจานนาเจริญโนนทัน   รองประธานกรรมการ  
   ๓) นางสาวกาญจนภัสส์ สีดาแหลม   ศึกษานิเทศก์  กรรมการ  
   ๔) นายณฐฐพณ ลูกคำ   ผอ.รร.บ้านท่ากุญชร   กรรมการและเลขานุการ  
   ๕) นางจารวี ทวยภา   ผอ.รร.ชุมชนสี่แยกโนนหัวนา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
 
 
 
           /ให้คณะกรรมการ... 

๕๑ 



 

 

 
   ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งดำเนินการ ดังนี้  
   ๑) ประสานงาน ขับเคลื่อน พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับศูนย์เครือข่ายตามท่ีเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาขอความร่วมมือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อทุกฝ่ายที่ 
เกี่ยวข้อง  
  ๒) ดำเนินการนิเทศติดตามเก่ียวกับการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใจของสถานศึกษา  
๓. คณะกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ ICT สื่อ ประชาสัมพันธ์ ในระบบออนไลน์  
และแบบปกต ิประกอบด้วย  
   ๓.๑ นายทองสุก เกลี้ยงพร้อม  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕  ประธานกรรมการ  
   ๓.๒ นางสาวโชติกา สุขศรีสง่า  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา  รองประธานกรรมการ  
        ทางไกลฯ (DLICT)  
   ๓.๓ นายวีรเดช ทีน้อย   ผอ.รร.บ้านศาลาดิน  กรรมการ  
   ๓.๔ นายนราวุธ การอรุณ   ผอ.รร.บ้านหนองหอย   กรรมการ  
   ๓.๕ นายยศพัทธ์ ลาภาอุตร  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ  กรรมการ  
   ๓.๖ นางจารุวรรณ ธฤตธนนนัท์  ครู รร.บ้านซำยาง  กรรมการ   
   ๓.๗ นางนวลจันทร์ วิทย์บุญประคม  ครู รร.อ่างทองวิทยาคม  กรรมการ  
   ๓.๘ นายสุทธิ ธสิานนท์  ครู รร.บ้านสะอาด  กรรมการ   
   ๓.๙ นายธิตินันท์ ธีรธิตธิรรม  พนักงานธุรการ  กรรมการ  
   ๓.๑๐ นายกิตติศักดิ์ อำท้าว  พนักงานราชการ  กรรมการ  
   ๓.๑๑ นายนิลวัฒน ์บุพิ  พนักงานราชการ  กรรมการ  
   ๓.๑๒ นางวัฒนาพร อาคมคง  ศึกษานิเทศก์  กรรมการและเลขานุการ   
   ๓.๑๓ นายสมชาย โพธิ์ศรี  ศึกษานิเทศก์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
   ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งดำเนินการ ดังนี้  
   ๑) ออกแบบ วางแผน ประชาสัมพันธ์ อบรมครูในระบบออนไลน์และแบบปกติ  
   ๒) อำนวยความสะดวกในการอบรม ประชุมครู และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในระบบออนไลน์และ และแบบ
ปกติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
   ๓) ถ่ายภาพ จัดทำข้อมูลวารสารประชาสัมพันธ์ จัดทำ VTR รายงานข้อมูลผลการดำเนินงาน  
 

๔. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีได้รับการรับรองจากสำนักรับรองมาตรฐาน 
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ประกอบด้วย  
   ๔.๑ นายสัญญพงค์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ  ผอ.รร.บ้านขมิ้นโนนหัวนา ผูป้ระเมินระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   ๔.๒ นางสาวนารีลักษณ์ ศรีบุญเรือง  ผอ.รร.หนองไฮประชารัฐ   ผู้ประเมินระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   ๔.๓ นายศรุต บุญโนนแต้  ผอ.รร.หนองแห้ววังมนศึกษา ผู้ประเมินระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   ๔.๔ นางจารุรัตน์ ราชชมภู  ศึกษานิเทศก์                 ผูป้ระเมินระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   ๔.๕ นางธิติมน คำมี   ศึกษานิเทศก์                 ผูป้ระเมินระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   ๔.๖ นางณิชาภา จันทะกา   ศึกษานิเทศก์                 ผูป้ระเมินระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   ๔.๗ นางวนิดา รัตนรุ่งโรจน์   ศึกษานิเทศก์                 ผูป้ระเมินระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
        ๔.๘ นายสมชาย โพธิ์ศรี   ศึกษานิเทศก์                 ผูป้ระเมินระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   ๔.๙ นางวัฒนาพร อาคมคง   ศึกษานิเทศก์                 ผูป้ระเมินระดับการศึกษาปฐมวัย  
                                        /ให้คณะกรรมการ.... 

๕๒ 



 

 

 
   ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งดำเนินการ ดังนี้  
   ๑) สื่อสารสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดและ เขต
พ้ืนที่สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  
   ๒) กรณี สถานศึกษาในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต ๕ ร้องขอหรือเชิญเป็นวิทยากรควรให้การสนับสนุน และให้
ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในทุกมิต ิ 
 

๕. คณะกรรมการงานเลขานุการโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย  
   ๕.๑ นายทองสุก เกลี้ยงพร้อม  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕  ประธานกรรมการ  
   ๕.๒ นางผ่องพันธ์ แพงบุดดี  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล  รองประธานกรรมการ  
        การจัดการศึกษา  
   ๕.๓ นางสาวสุภาภรณ์ ศิริวงษ์  ผอ.รร.หัวนาจระเข้หนองแปน  กรรมการ  
   ๕.๔ นางรุ่งทิวา บาลยอ   ผอ. รร.บ้านกงประชานุกุล   กรรมการ  
   ๕.๕ นายพัฒนา อำท้าว   ผอ. รร.ชุมชนหนองเรือ   กรรมการ  
   ๕.๖ นายชัยยุทธ คุณทะวงษ์   ผอ.รร.บ้านโนนทอง   กรรมการ  
   ๕.๗ นางดรุณี ศรีบุรินทร์   ผอ.รร.บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์  กรรมการ  
   ๕.๘ นายวุฒิชัย วรครบุรี   ผอ.รร.บ้านกุดขอนแก่น   กรรมการ  
   ๕.๙ นางสาวธวัลรัตน์ หาญเชงิชัย  ผอ.รร.บ้านทุ่งชมพู  กรรมการ  
   ๕.๑๐ นายพนมไพร ปราบแกะ  ผอ.รร.อนุบาลภูเวียง  กรรมการ   
   ๕.๑๑ นางภัควดี หารปรี  ผอ. รร.จตุรคามรังสรรค์  กรรมการ  
   ๕.๑๒ นายจิรสิน เฮ้าเส็ง   ผอ.รร.บ้านสะอาด  กรรมการ  
   ๕.๑๓ นายธนวิชย์ แสนแก้ว  ผอ.รร.หนองไผ่พิทยาคม   กรรมการ  
   ๕.๑๔ นางประภาพร ตรีเหลา  ผอ.รร.บ้านยอดห้วย  กรรมการ  
   ๕.๑๕ นายประสพโชค เหล่าคูณ  ผอ.รร.ชุมชนชุมแพ  กรรมการ  
   ๕.๑๖ นางสาวศุภนันท์ พิมดี  ผอ.รร.ชุมชนโนนหันวันครู  กรรมการ  
   ๕.๑๗ นายศรุต บุญโนนแต้  ผอ.รร.หนองแห้ววังมนศึกษา   กรรมการ  
   ๕.๑๘ นายสาธิต คำชมภู  ผอ.รร.บ้านผาขาม  กรรมการ  
   ๕.๑๙ นายสัญญพงศ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ  ผอ.รร.บ้านขมิ้นโนนหัวนา  กรรมการ  
   ๕.๒๐ นายณฐฐพณ ลูกคำ  ผอ.รร.ท่ากุญชร   กรรมการ  
   ๕.๒๑ นางสาวนารีลักษณ์ ศรีบุญเรือง  ผอ.รร.หนองไฮประชารัฐ  กรรมการ  
   ๕.๒๒ นางพิมพ์สุภา เจียงภูเขียว   ผอ.รร.บ้านโนนโก  กรรมการ  
   ๕.๒๓ นางวนิดา เครือไกรวรรณ  ผอ.รร.ภูเวียงวิทยายน  กรรมการ  
   ๕.๒๔ นายอัษฎาวุธ คามนา  รอง ผอ.รร.ชุมชนชุมแพ  กรรมการ  
   ๕.๒๕ นายศุภชัย สวนดี  รอง ผอ.รร.อนุบาลภูเวียง  กรรมการ  
   ๕.๒๖ นางนฤมล สาหล้า  ครู รร.บ้านโนนทอง  กรรมการ  
   ๕.๒๗ นางนวลจันทร์ วิทย์บญุประคม  ครู รร.อ่างทองวิทยาคม  กรรมการ  
   ๕.๒๘ นางจารุวรรณ ธฤตธนนันท์  ครู รร.บ้านซำยาง  กรรมการ   
   ๕.๒๙ นายสุทธิ ธิสานนท์  ครู รร.บ้านสะอาด  กรรมการ  
   ๕.๓๐ นางสาววริศรา คอวนิช  ครู รร.ชุมชนโนนหันวันครู  กรรมการ  
         /๕.๓๑ นางสาวสภุาวดี... 

๕๓ 



 

 

 
   ๕.๓๑ นางสาวสภุาวดี แสงพันธ์  ครู รร.อนุบาลภูเวียง  กรรมการ  
   ๕.๓๒ นางวันวสิาข์ พงษ์โคกสี  ครู รร.บ้านเมืองเก่า  กรรมการ  
   ๕.๓๓ นางณัฏนันฐกาญจน์ ภมูาก   ครู รร.ภูห่านศึกษา  กรรมการ  
   ๕.๓๔ นายณัฐพงษ์ ป้อมภูเขียว  ครู รร.ท่ากุญชร  กรรมการ  
   ๕.๓๕ นางสาวศศิธร โคตสี  ครู รร.ท่ากุญชร  กรรมการ  
   ๕.๓๖ นางสาวเชาวรัตน์ มหาเสนา  ครู รร.บ้านเมืองเก่า  กรรมการ  
   ๕.๓๗ นางประภาศรี แก้วยา  ครู รร.ภูห่านศึกษา  กรรมการ  
  ๕.๓๘ นางสาวทียารัตน์ กลิ่นสีสุข  ครู รร.ภูห่านศึกษา  กรรมการ  
   ๕.๓๙ นางธฤตมน  อุ่นเมืองแก้ว ครู รร.บ้านหนองบัวโนนเมือง กรรมการ 
   ๕.๔๐ นางปภัชญา  วงเวียง ครู รร.ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา กรรมการ 
   ๕.๔๑ นางสาวปัทมา  ซุ้ยไกร ครู รร.บ้านโคกสูง  กรรมการ 
   ๕.๔๒ นางวิไลวรรณ  ฮ่านต่ำ ครู รร.ชุมชนหนองเรือ กรรมการ 
   ๕.๔๓ นางจำปรีญา  อุตรา ครู รร.บ้านโนนทันวิทยา กรรมการ 
   ๕.๔๔ นางสุกัญญา  ธรณิศราติพงศ์ ครู รร.หนองหอยเทพเทวัญ กรรมการ 
   ๕.๔๕ นางสาวขนิษฐา  ท้าวอิ่ม   ครู รร.โคกกลางโนนคูณโนนศิลาก กรรมการ 
   ๕.๔๖ นางสาวพัชรี  ราชแสง ครู รร.บ้านนาก้านเหลือง กรรมการ 
   ๕.๔๗ นางไพฑูรญ์  หาญเชิงชัย   ครู รร.หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา  กรรมการ 
   ๕.๕๘ นางสาวชญาธร  ถิรเจริญธาดา ครู รร.บ้านหนองกุงธนสารโศภน กรรมการ 
   ๕.๖๐ นางพัชราพร  ไชยประปา ครู รร.บ้านเมืองเก่า กรรมการ 
   ๕.๖๑ นางรัชนี  เหมวงษ ์ ครู รร.บ้านเมืองเก่า กรรมการ 
   ๕.๖๒ นางมนฤดี  อรรคฮาด  ครู รร.บ้านนาดี กรรมการ 
   ๕.๖๓ นางสาวปนิตา  ศรีมานนท์ ครู รร.บ้านใหม่โสกส้มกบ กรรมการ 
   ๕.๖๔ นางสาวไอลดา  สุตะภักดิ์ ครู รร.บ้านหนองตาไก้พิทยา กรรมการ 
   ๕.๖๕ นางปิยธิดา  วสิูนย์ ครู รร.บ้านทรัพย์สมบูรณ์ กรรมการ 
   ๕.๖๖ นายสมชาย โพธิ์ศรี  ศึกษานิเทศก์  กรรมการและเลขานุการ  
   ๕.๖๗ นางวัฒนาพร อาคมคง  ศึกษานิเทศก์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
   ๕.๖๘ นางสาวภิญญาพัชญ์ ภวูงค์  ศึกษานิเทศก์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
   ให้คณะกรรมการที่รับการแต่งตั้งดำเนินการ ดังนี้  
   ๑) ร่วมประชุม วางแผน ให้คำแนะนำในการขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับ
ศูนย์เครือข่าย  
   ๒) ออกแบบ วางแผนจัดทำคู่มือการอบรมและพัฒนางานการประกันคุณภาพการศึกษา  
   ๓) อบรมครู ผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  
   ๔) เป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างเขตพ้ืนที่การศึกษากับ สถานศึกษาใน
สังกัด  
   ๕) ร่วมกิจกรรมสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) และถอดบทเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาและพิจารณาผลการปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการขับเคลื่อนงาน พัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 
         /๖)  สรุปและประเมิน... 

๕๔ 



 

 

 
   ๖) สรุปและประเมินผลการดำเนินการตามโครงการให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และ รายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบ  
 

๖. คณะกรรมการดำเนินงานการเงินและพัสดุ ประกอบด้วย  
   ๖.๑ นายสุขสันต์ คุ้มบัว  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕  ประธานกรรมการ  
   ๖.๒ นางสาวเจริญศรี สิงห์ขวา  ผอ.กลุ่มงานบริหารงานการเงิน  รองประธานกรรมการ 
        และสินทรัพย์  
   ๖.๓ นางวิไลวรรณ สามหมอ  นักวิชาการเงินและบัญชี  กรรมการ  
   ๖.๔ นางวัฒนาพร อาคมคง  ศึกษานิเทศก์  กรรมการ  
   ๖.๕ นางสาวสิริรัตน์ ปาลี  นักวิชาการเงินและบัญชี  กรรมการและเลขานุการ  
   ๖.๖ นายปริญญา ชอบค้า  พนักงานราชการ  กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ  
      ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งดำเนินการ ดังนี้ อำนวยความสะดวกในด้านการเงินและพัสดุ  
ที่เก่ียวข้องในโครงการให้สามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด เพ่ือให้การ
ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด จึงให้ ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความรับผิดชอบ เอาใจใส่ เสียสละ ทุ่มเท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทาง ราชการต่อไป  
         

        ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
          

         สั่ง ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ให้คณะกรรมการ... 

๕๕ 



 

 

 
 
 
 


