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คำนำ 

 
 คู %ม ือการปฏิบัต ิงาน กลุ %มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเล%มน้ี จัดทำขึ ้นเพ่ือ 

ใชHเปIนคู %มือในการปฏิบัติของศึกษานิเทศกJ สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก%น เขต ๕ ซ่ึง 

การปฏิบัติหนHาที่ในความรับผิดชอบที่ไดHรับมอบหมายเปIนไปตามขั้นตอน ถูกตHอง สอดคลHองตามกฏหมายระเบียบท่ี

เกี่ยวขHอง ส%งผลใหHการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เปIนที่พึงพอใจต%อผูHรับบริการและผูHมีส%วนไดHส%วนเสีย เอกสาร

เล%มน้ีมีเน้ือหาประกอบดHวย  ๔   ส%วนดังน้ี 

 ส%วนท่ี ๑  บทบาทและคุณลักษณะของศึกษานิเทศกJ 

 ส%วนท่ี ๒  ขอบข%ายภารกิจงานท่ีรับผิดชอบ 

 ส%วนท่ี ๓  รูปแบบการนิเทศการศึกษา 

 ส%วนท่ี ๔  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 ส%วนท่ี ๕  แผนและปฏิทินการนิเทศการศึกษา 

 กลุ%มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ขอนแก%น เขต ๕ หวังเปIนอย%างยิ่งว%าเอกสารเล%มนี้จะเปIนประโยชนJต%อศึกษานิเทศกJในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาผูHเรียน

ใหHมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และบรรลุตามวิสัยทัศนJของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก%น เขต ๕  

ต%อไป 

 

          นายสมชาย โพธ์ิศรี  

ตำแหน%ง ศึกษานิเทศกJ 

กลุ%มงานส%งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  

                                สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก%น เขต ๕ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๓ 

สารบัญ 

 

เร่ือง                   หน*า 

          คำนำ            ๒ 

 สารบัญ            ๓ 

 ส%วนท่ี ๑  บทบาทและคุณลักษณะของศึกษานิเทศกJ       ๔ 

 ส%วนท่ี ๒  ขอบข%ายภาระงานท่ีรับผิดชอบ        ๙ 

 ส%วนท่ี ๓  รูปแบบการนิเทศการศึกษา                 ๑๕ 

 ส%วนท่ี ๔  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                ๑๗ 

 ส%วนท่ี ๕  แผนและปฏิทินการนิเทศการศึกษา                ๑๙ 

 ภาคผนวก                    ๓๒ 

  - คำส่ังมอบหมายงานกลุ%มนิเทศ ติดตาม                ๓๓ 

  และประเมินผลการจัดการศึกษา 

  - คำส่ังโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา               ๕๘ 

  ประจำปaงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   
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 ขHาพเจHา นายสมชาย โพธ์ิศรี  ตำแหน%ง ศึกษานิเทศกJ (Supervisor) บุคลกรทางการศึกษาอ่ืน  

ตามมาตรา ๓๘ ค (๑)  แห%งพระราชบัญญัติระเบียบขHาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ เลขท่ี

ตำแหน%ง  ๓๑  วิทยฐานะ ศึกษานิเทศกJชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก%น เขต ๕  

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทหนHาท่ี นิเทศ แนะนำ ชี้แนะ 

กระตุHนครูและผูHบริหารโรงเรียนใหHเกิดความรูHความตระหนักมีทักษะในการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน  

ซ่ึงศาสตราจารยJ ดร.สายหยุด  จำปาทอง ไดHกล%าวถึงบทบาทและคุณลักษณะของศึกษานิเทศกJไวHดังน้ี 
 

๑. บทบาทของศึกษานิเทศก6ในงานวิชาการ  

   ๑.๑  ประสานงาน/ชี ้แนะหลักสูตร มีความสามารถในการนำสาระของหลักสูตรไปสู %การปฏิบัติ 

ในการจัดการเรียนการสอน และตอบขHอสงสัยของผูHร%วมงานเก่ียวกับหลักสูตรไดHตลอดเวลา 

  ๑.๒  การจัดการเรียนการสอน เช%น การแบ%งเวลาของสาระการเรียนรูH การจัดกิจกรรมในช้ันเรียน  

แผนการจัดการเรียนรูH และการนำนวัตกรรมมาใชH 

  ๑.๓  ส%งเสริมการสอนการเรียนใหHมีคุณภาพสูงข้ึนโดยการนำนวัตกรรมมาใชHนิเทศการสอน และ 

ประเมินการสอน 

   ๑.๔  ส%งเสริม/เปล่ียนแปลงสาระการเรียนรูHใหHเขHากับเหตุการณJสถานการณJปqจจุบัน 

  ๑.๕  ช%วยเหลือแนะนำ ส%งเสริม ความเจริญกHาวหนHาทางการเรียนของนักเรียน 

  ๑.๖  เปIนผูHนำของการสอนการเรียนตลอดเวลา 

  ๑.๗  ช%วยเหลือโรงเรียนเพ่ือสรHางความคาดหวังของนักเรียนในการเรียนรูHใหHสูงข้ึน 

  ๑.๘  สรHางความสัมพันธJกับโรงเรียนอย%างแน%นแฟsน : ผูHบริหาร ครู นักเรียน และผูHปกครอง 

  ๑.๙  มีความรูHความเขHาใจและความพรHอมท่ีจะเผชิญกับส่ิงท่ีทHาทาย 
 

  ๒.  คุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีศึกษานิเทศก6 พึงมี 

  ๒.๑  ความรอบรูHในงานของศึกษานิเทศกJ : ความรอบรูHในเชิงกวHางและลึก 

  ๒.๒  ความรอบรูHในการศึกษา และทันต%อความเปล่ียน : นโยบายของการจัดการศึกษา ปqญหาและ 

อุปสรรคการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายในและต%างประเทศ 

  ๒.๓  วิสัยทัศนJอันยาวไกล : ผูHนำทางการศึกษาจำตHองสรHาง กำหนด และถ%ายทอดวิสัยทัศนJอย%างมี 

ความหมาย ความเขHาใจ และความตระหนักว%าส่ิงท่ีจะตHองทำในปqจจุบันอนาคตน้ันมีความจำเปIน และความสำคัญ

อย%างไร แทHท่ีจริงในอุดมการณJการสรHางวิสัยทัศนJควรเกิดจากบุคคลทุกคนในทีมงานน้ัน 

 

 



 
 

๕ 

 

  ๒.๔  ภาวะผูHนำ ภาวะผูHนำจะเปIนส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม%ไดHสำหรับศึกษานิเทศกJ เพราะเปIนผูHนำทีมงาน 

อยู%เสมอ 

  ๒.๕  สรHางวัฒนธรรมของความร%วมมือ ความร%วมมือจะเกิดข้ึนไดHย%อมมาจากปqจจัยต%างๆ เช%น  

การรับฟqงความคิดเห็นของผูHอ่ืน เปIนตHน 

  ๒.๖  ส%งเสริมใหHเพ่ือนร%วมทีมงาน พัฒนาตนเองเพ่ือเสริมสรHางสมรรถนะในการปฏิบัติงานใหHสูงข้ึน  

  ๒.๗  สรHางช%องทางใหHมีความมุ%งม่ันและปฏิบัติงานเปIนอันหน่ึงอันเดียวกัน 

  ๒.๘  มีอารมณJม่ันคงและมีวุฒิภาวะ 

  ๒.๙  ยอมรับจุดเด%นและจุดอ%อนของตนเองและผูHอ่ืน 

 ๒.๑๐ สรHางความศรัทธาท่ีผูHอ่ืนใหHกับตน ความศรัทธาน้ีจะส%งเสริมความยอมรับ ความเช่ือถือ  

และความเช่ือม่ันท่ีทุกคนใหHกับศึกษานิเทศกJ 
 

  ๓.  แนวทางปฏิบัติงาน 

   มีแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน%งศึกษานิเทศกJ ๓ ดHาน ดังน้ี   

   ๓.๑  ความประพฤติ วินัย คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

    ๑)  มีวินัย รูHจักควบคุมตนเอง ตรงต%อเวลา วางแผนการใชHจ%าย รูHจักใชHทรัพยากรอย%างประหยัด  

มีความซ่ือตรงต%อตนเอง  

   ๒)  ปฏิบัติตนตามกติกาของสังคม เช%น การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขHอบังคับ การปฏิบัติตาม

ขนบธรรมเนียมประเพณี  

   ๓)  การเปIนแบบอย%างท่ีทางกาย เช%น การต%างกายเหมาะสมกับกาลเทศะ การปฏิบัติตน

เหมาะสมกับบทบาทและสถานการณJ มีมารยาทเปIนท่ียอมรับของสังคม ปฏิบัติตนเปIนมิตรต%อครูหรือผูHท่ีเก่ียวขHอง 

   ๔)  การเปIนแบบอย%างท่ีดีทางวาจา เช%น การใชHคำพูดท่ีสรHางสรรคJ ก%อใหHเกิดกำลังใจและเปIน

ประโยชนJต%อตนเองและผูHอ่ืน การใชHคำสุภาพ (ไม%พูดเพHอเจHอ ส%อเสียด เยาะเยHย ถากถาง) การพูดดHวยความจริงไม%

บิดเบือนขHอมูล  

   ๕)  การเปIนแบบอย%างท่ีดีดHานจิตใจ เช%น การมีความกตัญyูกตเวที การมีความซ่ือสัตยJ สุจริต 

การมีความเมตตา กรุณา การมีความเปIนกัลยาณมิตร การมีหิริโอตตัปปะ (ความละอาย และความ 

เกรงกลัวต%อบาป) การมีความยุติธรรม การควบคุมอารมณJ การมีอุดมการณJเพ่ือส%วนรวม การมีความอดทน 

   ๖)  การดำรงชีวิตอย%างเหมาะสม เช%น ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และแผนการดำเนินชีวิตท่ีถูกตHองดีงาม  การดำเนินชีวิตอย%างเหมาะสมกับฐานะ การปฏิบัติตนหลีกเล่ียงจากอบายมุข 

การรักษาสิทธิประโยชนJของตนเองและไม%ละเมิดสิทธิของผูHอ่ืน การมีความเอ้ือเฟz{อเผ่ือแผ% และ 

ไม%เบียดเบียนผูHอ่ืน การเคารพกติกาของสังคม 

   ๗)  ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ เช%น การยึดม่ันในอุดมการณJและวิชาชีพของตน การ 

ยกย%องช่ืนชม บุคคลท่ีประสบผลสำเร็จในวิชาชีพ ปกปsองเกียรติภูมิของวิชาชีพ การส%งเสริม สนับสนุน หรือ 

เขHาร%วมกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ มีการเสียสละและอุทิศตน เพ่ือประโยชนJต%อวิชาชีพ การเปIนสมาชิกท่ีดี 

ขององคJกรวิชาชีพ การพัฒนาตนเองใหHมีความกHาวหนHาในวิชาชีพ  



 
 

๖ 

 

   ๘)  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ เช%น การปฏิบัติตนตามบทบาทหนHาท่ี การยอมรับผล 

การกระทำ การหาแนวทางแกHไขปqญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในวิชาชีพ การมุ%งม่ันพัฒนาวิชาชีพใหHมีมาตรฐาน 

เปIนท่ียอมรับของสังคม 

  ๓.๒  สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน   

   ๑)  การมุ%งผลสัมฤทธ์ิ  

    ๑.๑)  ความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติงาน เช%น การใหHความรูH ความเขHาใจ 

ในการวางแผนปฏิบัติงานใหHสอดคลHองกับนโยบายและภารกิจ การวิเคราะหJขHอมูลสารสนเทศและนำไปใชHใน 

การวางแผน  การวางแผนการปฏิบัติงานและภารกิจ  

    ๑.๒)  ความสามารถในการปฏิบัติงาน เช%น การปฏิบัติใหHบรรลุเปsาหมายตามแผน  

มีความมุ%งม่ันกระตือรือรHนในการปฏิบัติงาน การใชHความคิดสรHางสรรคJเพ่ือการพัฒนางาน ยึดหลักการประหยัด      

ในการปฏิบัติงาน การนำนวัตกรรมมาใชHเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแกHไขการปฏิบัติงาน

เพ่ือใหHบรรลุเปsาหมาย 

    ๑.๓)  ผลการปฏิบัติงาน เช%น มีความถูกตHองของผลการปฏิบัติงาน ครบถHวน สมบูรณJของ

ผลการปฏิบัติงาน มีผลการปฏิบัติงานบรรลุเปsาหมายท้ังดHานปริมาณและคุณภาพ 

   ๒)  การบริการท่ีดี 

    ๒.๑)  ความสามารถในการสรHางระบบการใหHบริการ โดยศึกษาความตHองการของ

ผูHรับบริการ การจัดระบบการใหHบริการบนพ้ืนฐานของขHอมูลความตHองการ ความรวดเร็วและความเสมอภาค          

ในการใหHบริการ  

    ๒.๒)  ความสามารถในการใหHบริการ ดHวยความต้ังใจ เต็มใจ และความกระตือรือรHนในการ

ใหHบริการ การศึกษาผลการใหHบริการเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาการใหHบริการ การประเมินความพึงพอใจของผูHรับบริการ 

   ๓)  การพัฒนาตนเอง   

    ๓.๑)  ความสามาถในการวิเคราะหJตนเอง เช%น วิเคราะหJจุดเด%น จุดดHอยของตนเอง      

การเลือกวิธีการพัฒนาตนเองใหHเหมาะสมกับจุดเด%น จุดดHอย  

    ๓.๒)  ความสามารถในการใชHภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร เช%น การจับใจความ การสรุปจาก

การอ%านและการฟqง ความชัดเจนในการเขียน อธิบายและยกตัวอย%าง การต้ังคำถามและตอบคำถามไดHตรงประเด็น  

    ๓.๓)  ความสามารถในการใชHภาษาอังกฤษเพ่ือการแสวงหาความรูH เช%น การจับใจความ 

และการสรุปจากการอ%านและการฟqง การใชHภาษาอังกฤษเพ่ือการใชHเทคโนโลยีต%าง ๆ  

     ๓.๔)  ความสามารถในการคิดตามความเคล่ือนไหวทางวิชาการและวิชาชีพ เช%น การใชH

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงาน (การใชH Computer เบ้ืองตHน, Internet, e-mail การเลือกใชHแหล%งเรียนรูH   

ท่ีหลากหลาย การเลือกใชHแหล%งเรียนรูHท่ีเหมาะสม เลือกใชHแหล%งเรียนรูHท่ีเหมาะสม  

 



 
 

๗ 

 

    ๓.๕)  ความเหมาะสมในการประมวลความรูH และนำความรูHไปใชH เช%น การวิเคราะหJ 

รวบรวมองคJความรูHไปใชHในการพัฒนางาน การผลิตนวัตกรรม และการนำเทคโนโลยีใหม%ๆ มาใชHในการพัฒนางาน 

  ๔)  การทํางานเป็นทีม 
    ๔.๑)  ความสามารถในการวางแผนเพื;อการปฏิบตังิานเป็นทีม เชน่ การมีสว่นร่วม 
ในการวางแผนงานร่วมกบัผู้ อื;น การรับฟังความคดิเหน็ของผู้ อื;น การยอมรับข้อตกลงของทีมงาน 
     ๔.๒)  ความสามารถในการปฏิบตังิานร่วมกนั เชน่ ความเตม็ใจให้ความร่วมมือใน 
การปฏิบตังิาน การรับผิดชอบในการปฏิบตังิานตามบทบาทหน้าที;ของตน การปฏิบตัตินเป็นผู้ นํา หรือผู้ตาม          ได้เหมาะสมกบั
บทบาท การเป็นผู้ นําในการพฒันาเพื;อการเปลี;ยนแปลง ความร่วมมือกบัทีมงานในการแก้ปัญหา    การปฏิบตังิาน การสนบัสนนุ
ให้กําลงัใจ ยกยอ่ง ให้เกียรตผิู้ อื;นในโอกาสที;เหมาะสม 
  ๓.๓  สมรรถนะประจาํสายงาน  

   ๑)  การวิเคราะหJ สังเคราะหJและวิจัย  

     ๑.๑)  ความสามารถในการคิดวิเคราะหJ สังเคราะหJ วิจัย ประกอบดHวย การวิเคราะหJหลักสูตร

เพ่ือการนิเทศ การวิเคราะหJแบบเรียน/เอกสารประกอบการสอน/ส่ือนวัตกรรมเพ่ือใชHในการนิเทศ การวิเคราะหJความ

ตHองการ จุดเด%น จุดดHอยหรือขHอจำกัด และปqญหาอุปสรรคในการจัดการศึกษา การวิเคราะหJผลการจัดการเรียนรูH   

เพ่ือช%วยวางแผนการประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การวิเคราะหJแผนการจัดการ

เรียนรูHเพ่ือใชHในการนิเทศ  

     ๑.๒)  ความสามารถในการสังเคราะหJ ประกอบดHวย การสังเคราะหJขHอมูลสารสนเทศเก่ียวกับ

สภาพการจัดการศึกษาในบริบทต%าง ๆ เพ่ือวางแผนและจัดทำแผนเพ่ือการนิเทศการศึกษา การสังเคราะหJขHอมูล

สารสนเทศ เพ่ือจัดทำรายงานการนิเทศ 

     ๑.๓)  ความสามารถในการเขียนเอกสารทางวิชาการ เช%น การปฏิบัติตามระเบียบวิธีวิจัย      

การวิจัยเพ่ือสรHางองคJความรูHใหม%ในการนิเทศการศึกษา การนำผลการวิจัยไปใชHในการปรับปรุง และพัฒนางานนิเทศ

การศึกษา 

    ๒)  การส่ือสารและการจูงใจ 

    ๒.๑)  ความสามารถในการส่ือสารเพ่ือการนิเทศการศึกษา เช%น  การวิเคราะหJและสรุปความจากการ

ฟqงและการอ%าน การบรรยาย อธิบาย และการใหHคำปรึกษา การเขียนเอกสารทางวิชาการไดHน%าสนใจ การใชHเทคโนโลยี

เพ่ือการนำเสนอความรูH และแนวคิด การส่ือสารเพ่ือสรHางความเขHาใจระหว%างบุคคลท่ีเก่ียวขHอง  

    ๒.๒)  ความสามารถในการจูงใจ เช%น การจัดกิจกรรมเพ่ือส%งเสริม สนับสนุน ใหHครูมีโอกาสไดH

นำเสนอผลงาน และแสดงความสามารถ วิธีการโนHมนHาวใหHผูHอ่ืนยอมรับ และเห็นดHวย การจูงใจโดยการยอกย%อง ใหH

เกียรติและใหHอากาสผูHอ่ืน  

   ๓)  การพัฒนาศักยภาพบุคคล ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพของผูHท่ีเก่ียวขHอง  

เช%น การใหHคำปรึกษา แนะนำ และช%วยแกHปqญหาในการพัฒนาหลักสูตร การใหHคำปรึกษา แนะนำ และช%วยแกHปqญหา

ในดHานการจัดกระบวนการเรียนรูH การใหHคำปรึกษา แนะนำ และช%วยแกHปqญหาในดHานการผลิตส่ือการเรียนรูH การใหH

คำปรึกษา แนะนำ และช%วยแกHปqญหาในดHานการวัดและการประเมินผล การใหHคำปรึกษา แนะนำ และช%วยแกHปqญหา

ในดHานการวิจัย การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาครู การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของครู   



 
 

๘ 

 

   ๔)  การมีวิสัยทัศนJ 

    ๔.๑)  ความสามารถในการกำหนดวิสัยทัศนJของตนเอง โดย การกำหนดวิสัยทัศนJ 

ท่ีสอดคลHองกับภารกิจท่ีรับผิดชอบ การกำหนดแนวคิด ทิศทางในการปฏิบัติงานท่ีทันสมัย และเปIนไปไดH  

การปรับเปล่ียนวิสัยทัศนJใหHเหมาะสมกับสภาพท่ีเปล่ียนแปลง 

    ๔.๒)  ความสามารถในการกำหนดวิสัยทัศนJขององคJกร โดย การนำเสนอแนวคิด 

ท่ีสรHางสรรคJ ทันสมัย และเปIนไปไดH เพ่ือพัฒนาวิสัยทัศนJขององคJกร จัดทำแผนงาน/โครงการ ท่ีสอดคลHองกับวิสัยทัศนJ

ขององคJกร การปฏิบัติตนท่ีสอดคลHองกับวิสัยทัศนJขององคJกร  
 

  ๔.  การพัฒนาตนในวิชาชีพ 

 ๔.๑  มีแผนพัฒนาตนเองในวิชาชีพเปIนรายปa 

  ๔.๒  ศึกษาดูงาน เขHาร%วมสัมมนา ประชุมปฏิบัติการ และประชุมวิชาการในสาขางานท่ีตนเอง 

รับผิดชอบหรือเก่ียวขHองกับงานในวิชาชีพ 

  ๔.๓  อ%าน/เขียนบทความทางวิชาการ สรHางงานวิจัยและเสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการ 

  ๔.๔  สรHางเครือข%ายอย%างกวHางขวาง เพ่ือความร%วมมือในการปฏิบัติงาน 

  ๔.๕  มีกลุ%มเพ่ือนท่ีจะแลกเปล่ียนความรูH/ความคิดเห็น เช%น เพ่ือนแนะนำเพ่ือนและเพ่ือน 

ผูHติชมเปIนตHน 

  ๔.๖  ปรับเปล่ียนตนเอง เพ่ือสนองตอบการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน เช%น การปฏิรูการศึกษา เม่ือ 

ศึกษานิเทศกJปรับเปล่ียนแลHว ผูHร%วมงาน เช%น ผูHบริหารสถานศึกษา ครู จะปรับเปล่ียนไปดHวยท้ังในดHานความตระหนัก 

ความรูH และความสามารถ 

  ๔.๗  ศึกษานิเทศกJปฏิบัติงานใกลHชิดกับผูHบริหารสถานศึกษาและครู ภาวะผูHนำของศึกษานิเทศกJ 

จะช%วยใหHผูHบริหารสถานศึกษาและครูพัฒนาความรูH ความสามารถในวิชาชีพ ซ่ึงจะช%วยผลไปสู%การพัฒนานักเรียน    

ท้ังดHานวิชาการ และสังคม 

 ๔.๘  แมHว%างานวิจัยเก่ียวกับความสัมพันธJระหว%างการเปIนผูHนำทางหลักสูตรและ การสอนของ 

ศึกษานิเทศกJกับผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนยังซับซHอนและไม%ช้ีชัดเจน แต%จะพออนุมานไดHว%าความเปIนผูHนำของ

ศึกษานิเทศกJทางหลักสูตรและการสอน สัมพันธJกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

  ๔.๙  เสาะแสวงหาแนวคิด/หลักการใหม%ๆ เพ่ือพัฒนา/สรHางรูปแบบของหลักสูตรการสอน 

และนิเทศอยู%เสมอ 

 

 

 

 

 



 
 

๙ 

ขอบข(ายภาระงาน กลุ(มงานส(งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 

  ๑.  แนวคิด 

   กลุ%มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก%น

เขต ๕  เปIนกลุ%มงานดำเนินการเก่ียวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะหJ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผล   

การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือใหHสถานศึกษามีความเขHมแข็งในการบริหาร และการจัดการ

เรียนการสอนไดHอย%างมีคุณภาพเท%าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเปIนฐาน ส%งผลใหHผูHเรียนท้ังในระบบ นอกระบบ และตาม

อัธยาศัยเกิดการเรียนรูHตามวัตถุประสงคJและเปsาหมายของการศึกษา ตลอดจนประชาสัมพันธJและสรHางความเขHาใจแก%

ครูและบุคลากรทางการศึกษาในบทบาท หนHาท่ีและภารกิจศึกษานิเทศกJ 

 ๒.  วัตถุประสงค7  

    ๒.๑  เพ่ือใชHเปIนแนวปฏิบัติในการปฏิบัติราชการของบุคลากรกลุ%มนิเทศ ติดตามและประเมินผล       

การจัดการศึกษา  

    ๒.๒  เพ่ือสรHางวัฒนธรรมคุณภาพของกลุ%มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

      ๒.๓  เพ่ือประชาสัมพันธJและสรHางความเขHาใจแก%ครูและบุคลากรทางการศึกษาในบทบาทหนHาท่ี 

และภารกิจของศึกษานิเทศกJ 
 

  ๓.  ขอบข่ายภารกจิ 
     ๓.๑  ปฏิบัติหนHาท่ี กลุ%มงานประกันคุณภาพการศึกษาและมีหนHาท่ีและรับผิดชอบ งานวิจัยและพัฒนา

รูปแบบ เทคนิค วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาและงานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก  ดังน้ี 

      ๑)  ศึกษา วิจัย เก่ียวกับรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ส%งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 

      ๒)  ส%งเสริม สนับสนุนและ/หรือร%วมกับสถานศึกษาดำเนินการวิจัย เก่ียวกับ รูปแบบ เทคนิค 

และวิธีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 

                ๓)  นิเทศ ติดตาม การดำเนินการวิจัยและการนำผลการวิจัยมาใชHในการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 

    ๔)  ประเมินผลการดำเนินงาน เพ่ือคัดเลือกรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ส%งเสริม สนับสนุน และ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีมีคุณภาพ 

     ๕)  สรุป รายงานผล รวบรวมและเผยแพร%ผลการวิจัยเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผูHเรียน 

    ๖)  ประสานงานกับสถานศึกษาในสังกัดเพื่อเตรียมความพรHอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก

จาก สมศ.  การส%งขHอมูล เอกสารเพิ่มเติมเพื่อขอรับการประเมินซ้ำ รวมทั้งติดตามกำหนดการประเมินคุณภาพ

ภายนอกของสถานศึกษาในสังกัด ตามรอบการประเมินจาก สมศ. 



 
 

๑๐ 

    ๗)  ส%งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาใหHนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ไปใชHในการ

วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร%วมปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือขอรับการประเมินซ้ำ 

 ๘)  ส%งเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากรเขตพื ้นที ่การศึกษา และสถานศึกษา ใหHมีความรูH       

ความเขHาใจระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กับหลักเกณฑJวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจาก  

สมศ. ในทุกระดับการศึกษา  

 ๙)  นิเทศ ติดตาม กำกับ ใหHสถานศึกษาดำเนินการเก่ียวกับการเตรียมความพรHอมรับการประเมิน

คุณภาพภายนอกทุกแห%งในเขตพ้ืนท่ี ใหHไดHมาตรฐานตามเกณฑJ  

 ๑๐) ประเมินความพรHอมสถานศึกษาในสังกัดเพ่ือพรHอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

   ๑๑) แต%งต้ังคณะกรรมการร%วมรับฟqงรายงานดHวยวาจาจาก สมศ. 

 ๑๒) รวบรวมผลการประเมิน จัดทำระบบขHอมูลสารสนเทศการประเมินคุณภาพภายนอกใหHเปIน

ปqจจุบัน สะดวกสำหรับการนำผลประเมินคุณภาพการศึกษาไปใชHในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   ๑๓) จัดทำเอกสาร รายงาน สังเคราะหJผลการประเมินคุณภาพภายนอก เผยแพร% และ 

นำผลการประเมินไปใชHในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   ๑๔) ประสาน ส%งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรู Hกลุ %มสาระการเรียนรู H (รายละเอียด 

ตามเอกสารแนบทHายคำส่ัง หนHา ๑๖) 

              ๑๕)  ประสานงานศูนยJเครือข%ายโรงเรียนท่ีรับผิดชอบ  

               ๑๖) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผูHบังคับบัญชามอบหมาย   

      ๓.๒  งานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ%มสาระการเรียนรูHสังคมศึกษา และกลุ%มสาระ 

การเรียนรูHการงานอาชีพ 

        ๓.๓  งานประสานงานศูนยJเครือข%ายโรงเรียนอำเภอเวียงเก%า ศูนยJเครือข%ายโรงเรียนเวียงเก%า 

       ๓.๔  งานโครงการพิเศษ ประกอบดHวย โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

โครงการ STEM เพ่ือการศึกษาปฐมวัย โครงการขับเคล่ือนชุมชนแห%งการเรียนรูH (PLC) โครงการโรงเรียนขยายโอกาส 

โครงการสรHางเสริมนิสัยรักการอ%าน โครงการส%งเสริมทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ทีมข%าว

ประชาสัมพันธJกลุ%มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เปIนตHน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๑๑ 

แบบฟอร6มสรุปมาตรฐานงาน 

 
 

        คำอธิบายสัญลักษณ1ผังขั้นตอน 

                  จุดเริ่มต*นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน              กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                 การตัดสินใจ  

                                                    ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน  ¡ จุดเชื่อมตCอระหวCางหน*า (ถ*าไมCจบภายใน ๑หน*า) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๑๒ 

 

   ๔. โครงสร*างภารกิจงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ภาระงานท่ีไดHรับมอบหมายตามคำส่ังสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก%น  เขต  ๕ 

ท่ี ๓๘๐ / ๒๕๖๔ เร่ือง การมอบหมายใหHขHาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนHาท่ีในกลุ%มนิเทศติดตาม 

และประเมินผลการจัดการศึกษา ลงวันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

     นายสมชาย  โพธ์ิศรี  ตำแหนWง  ศึกษานิเทศก6ชำนาญการพิเศษ   

 ปฏิบัติหนHาที่ หัวหนHากลุ%มงานประกันคุณภาพการศึกษาและมีหนHาที่และรับผิดชอบ งานพัฒนา

ส%งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาและงานงานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดังน้ี 

๑) ศึกษา วิเคราะหJ หลักเกณฑJ ระเบียบ มาตรฐาน แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ การประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐาน

การศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.ความตHองการของชุมชนและทHองถิ่นและมาตรฐานหน%วยงานอื่นๆ 

ท่ีเก่ียวขHอง 

๒) จัดทำมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และนำเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีใหH 

ความเห็นชอบ และประกาศใชH 

๓) ส %งเสร ิม สนับสนุนใหHสถานศึกษาดำเน ินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา              

อย%างเปIนระบบ 

๔) การนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๕) ประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

๖) สรุปรายงานผลการดำเนินการ จัดทำเอกสารเผยแพร% และนำผลการประเมินไปวางแผน 

ปรับปรุงการดำเนินงาน 

๑. กลุ%มงานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

    - การประกันคุณภาพภายใน 

    - การประกันคุณภาพ

ภายนอก 

    - ส%งเสริมงานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

๒. งานพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนกลุ%มสาระการเรียนรูH

วิทยาศาสตรJและ 

กลุ%มสาระการเรียนรูHสุขศึกษา 

๓. งานประสานงานศูนยJ

เครือข%ายเสมาสีชมพู 

๔. งานโครงการพเิศษ 
    - ผูป้ระสานงานวจิยั
ระดบั สพฐ กบั เขตพืAนทีD 
๕. งานอืDนทีDไดร้บัมอบหมาย 
     

งานวางแผน ตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนิเทศ
การศกึษา 

งานรายงานผลการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนิเทศ
การศกึษา 

งานพฒันาระบบขอ้มลูและ
สารสนเทศ 



 
 

๑๓ 

๗) วางแผนและการดำเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
๘) วิเคราะหJ สรุปผลรายงานและเผยแพร%ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

และนำผลไปใชHเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

๙) ประสาน ส%งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรูHกลุ%มสาระการเรียนรูH (รายละเอียดตาม 

เอกสารแนบทHายคำส่ัง หนHา ๑๖)  

๑๐) ประสานงานศูนยJเครือข%ายโรงเรียนท่ีรับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทHายคำส่ัง  

หนHา ๑๗)  

๑๑) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทHายคำส่ัง หนHา ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑) 

๑๒) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผูHบังคับบัญชามอบหมาย 

   กรณีที่  นายสมชาย  โพธิ์ศรี  ตำแหน%ง ศึกษานิเทศกJชำนาญการพิเศษ  ไม%อยู%หรืออยู% แต%ไม%สามารถ

ปฏิบัติหนHาท่ีไดH ใหHมีผูHปฏิบัติหนHาท่ีแทนตามลำดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทHายคำส่ัง หนHา ๑๖) 
 

   ๔.๑ งานพัฒนาระบบข*อมูล และสารสนเทศ 

     ๑)  ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 

      ๑.๑)  ดำเนินการใหHมีฐานขHอมูลดHานวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ   

และบริหารงานท่ัวไป ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

       ๑.๒)  รวบรวม วิเคราะหJ และบันทึกขHอมูลทางดHานวิชาการ ดHานบริหารงานบุคคล  

ดHานบริหารงานงบประมาณ และดHานบริหารงานท่ัวไป ในระบบฐานขHอมูล 

       ๑.๓)  ปรับปรุงระบบฐานขHอมูลใหHเปIนปqจจุบัน 

      ๑.๔)  เผยแพร%ขHอมูลในระบบเครือข%ายและ  Internet 

      ๑.๕)  รายงานผลการวิเคราะหJ  ขHอมูลต%อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล

และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

     ๒)  ผลสำเร็จท่ีคาดหวัง 

     ๒.๑)  ขHอมูลพ้ืนฐานดHานวิชาการ ดHานบุคลากร ดHานงบประมาณ และบริหารงานท่ัวไป 

เปIนปqจจุบันและมีสภาพพรHอมใชHงาน 

      ๒.๒)  เขตพ้ืนท่ีการศึกษามีขHอมูลเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

           ๓)  กฎหมายระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข*อง 

       ๓.๑)  พระราชบัญญัติการศึกษาแห%งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  และท่ีแกHไขเพ่ิมเติม 

       ๓.๒)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  

     ๓.๓)  กฎกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 

 



 
 

๑๔ 

 

      ๔.๒ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

    ๑)  ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 

        ๑.๑)  รวบรวม วิเคราะหJขHอมูลท่ีเก่ียวขHองกับการบริหารและการจัดการศึกษา 

ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

        ๑.๒)  จัดทำแผนยุทธศาสตรJการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

        ๑.๓)  เสนอแผนยุทธศาสตรJต%อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษา 

        ๑.๔)  ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

เพ่ือดำเนินการตามแผน 

     ๒)  ผลสำเร็จท่ีคาดหวัง 

     สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ 

การศึกษา 

   ๓)  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข*อง 

     ๓.๑)  พระราชบัญญัติการศึกษาแห%งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ 

     ๓.๒)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

     ๓.๓)   กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว%าดHวยการกำหนดหลักเกณฑJ วิธีการ การดำเนินงานของ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๖ 

      ๔.๓ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

   ๑)  ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 

       ๑.๑)  รวบรวม ประมวล วิเคราะหJขHอมูลจากเคร่ืองมือการนิเทศ ติดตาม  

และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

       ๑.๒)  จัดทำสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต%อ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

    ๒)  ผลสำเร็จท่ีคาดหวัง 

       ๒.๑)  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา และหน%วยงานท่ีเก่ียวขHอง  

ไดHรับทราบขHอมูลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 

      ๒.๒)  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีใชHประโยชนJจากการรายงานผลเพ่ือวางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

     ๓)  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข*อง 

      ๓.๑)  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว%าดHวยงานสารบรรณ  พ.ศ. ๒๕๒๖ 

     ๓.๒)  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว%าดHวยการตรวจราชการของผูHตรวจราชการ  

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ 

    ๓.๓) กฎกระทรงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 



 
 

๑๕ 

ส"วนที่ ๓ 

รูปแบบการนิเทศ 

รูปแบบการนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกWน เขต ๕  

 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก%น เขต ๕ กำหนดรูปแบบการนิเทศการศึกษาไวH  

๔ รูปแบบดังน้ี 

๑. การนิเทศตามโครงการ (Project Based)  เปIนการนิเทศ ตามโครงการท่ีไดHรับอนุมัติในปaงบประมาณ 

โดยผูHรับผิดชอบโครงการ แต%ละกลุ%ม จัดทำปฏิทิน และเครื่องมือในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลไวHในโครงการ

ดังนั้น การนิเทศตามโครงการจึงเปIนไปตามปฏิทินที่กำหนด และมีการรายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ ทั้งนี้ ในการจัดทำ

โครงการใชHฐานขHอมูลจากศูนยJเครือข%าย และดำเนินการนิเทศโดยองคJคณะบุคคลซึ่งมาจากการมีส%วนร%วมของบุคคล 

ในศูนยJเครือข%าย 

๒. การนิเทศแบบมีสWวนรWวม   (Participation Based  )   เปIนการนิเทศโดยคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลและนิเทศการศึกษา ( ก.ต.ป.น.) ซึ่งกำหนดไวHภาคเรียนละ ๑ ครั้ง การนิเทศลักษณะน้ี 

จะเปIนการกำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  โดยประกอบไปดHวยผูHมีส%วนเกี่ยวขHองหลายฝ�ายเขHามามี

บทบาทและมีส%วนร%วมทุกขั้นตอน ตั้งแต%การพัฒนาเครื่องมือนิเทศ การดำเนินการนิเทศ จนกระทั่งการสรุปรายงาน

การนิเทศ เปIนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาประจำปa เนHนคณะกรรมการซึ่งไดHมาโดยยึดศูนยJเครือข%าย 

กล%าวคือ คณะกรรมการศูนยJเครือข%ายเสนอชื่อมายังสำนักงานเขตพื้นที่ และสำนักงานเขตแต%งตั้งโดยสลับพื้นที่การ

นิเทศ ติดตามช%วยเหลือและประเมินผล 

๓. การนิเทศตามความต*องการ (Need Based) เปIนการนิเทศ ตามความตHองการของโรงเรียน โดยทาง 

โรงเรียนทำหนังสือขอวิทยากรในการอบรมในเรื่องต%าง ๆ ที่โรงเรียน หรือศูนยJเครือข%ายตHองการ  การพัฒนาโดย

ศึกษานิเทศกJที่รับผิดชอบในแต%ละกลุ%มงานหรือกลุ%มสาระการเรียนรูH เปIนผูHใหHการนิเทศ หรือประสาน ผูHที่มีความรูHใน

เรื่องนั้นไปใหHการช%วยเหลือโรงเรียน ซึ่งส%วนใหญ%เปIนการนิเทศโดยการประชุมปฏิบัติการ และการอบรมสัมมนา    

และการนิเทศแบบ Coaching  โดยศึกษานิเทศกJประจำศูนยJเครือข%ายเปIนผูHประสานเพื่ออำนวยความสะดวกใหHกับ

โรงเรียนในศูนยJท่ีตนเองรับผิดชอบ 

๔. การนิเทศศูนย6เครือขWายท่ีรับผิดชอบ (Area Based)  เปIนการนิเทศท่ีนับว%ามีความสำคัญ 

และสอดคลHองกับการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ ( Whole   School  Approach )  ซึ่งเปIนการนิเทศที่ผูHนิเทศและผูHรีบ

การนิเทศมีความใกลHชิด คุHนเคยกันมากกว%าการนิเทศแบบอื่น ผูHนิเทศมีขHอมูลเชิงลึกและมีความต%อเนื่อง รอบดHาน    

ทั้งระบบสามารถดูแล ประสาน อำนวยความสะดวกใหHการบริหารงานของโรงเรียนทั้ง ๔ งาน ไดHแก% งานวิชาการ งาน

บริหารบุคคล งานบริหารทั่วไป และงานบริหารงบประมาณใหHมีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ขอนแก%น เขต ๕ กำหนดแนวทางการนิเทศไวH ดังน้ี  

 

 



 
 

๑๖ 

 ๔.๑  ศึกษานิเทศกJ ท่ีรับผิดชอบศูนยJเครือข%าย  ออกนิเทศ ติดตามช%วยเหลือโรงเรียนท่ีรับผิดชอบ

สัปดาหJละ ๓ วัน  

 ๔.๒  รองผูHอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและศึกษานิเทศกJท่ีรับผิดชอบประจำศูนยJ 

เครือข%ายออกนิเทศ ติดตามตามช%วยเหลือโรงเรียนตามนโยบายหรือปฏิทินการนิเทศ ติดตาม  ตามคำสั ่งของ

ผูHอำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา เช%น ติดตามการเตรียมความพรHอมก%อนเป�ดภาคเรียน การประเมินประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลการบริหารของผูHบริหารโรงเรียน การติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การติดตามการใชH

งบประมาณ  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง เปIนตHน 

  ๔.๓ รองผูHอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ี และศึกษานิเทศกJท่ีรับผิดชอบ มีหนHาท่ีประสานงาน 

ร%วมกิจกรรม และช%วยเหลือโรงเรียนภายในศูนยJเครือข%ายท่ีรับผิดชอบ โดยจัดหาส่ือ เอกสารความรูH  คู%มือ  

หรือตัวอย%างใหHโรงเรียนในความรับผิดชอบ 

  ๔.๔ ศูนยJเครือข%ายโรงเรียน โดยประธานศูนยJ หรือศึกษานิเทศกJ รองผูHอำนวยการโรงเรียน และ

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับศูนยJเครือข%าย นิเทศ ช%วยเหลือกันเอง ตามแผนงานโครงการท่ีไดHกำหนด

ไวH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๑๗ 

 

 

 

  

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก%น เขต ๕ กำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไวHใน

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระยะ ๔ ปa (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๖) โดยกำหนดวิสัยทัศนJว%า“ภายในปaการศึกษา 

๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก%น เขต ๕ เปIนองคJกรคุณภาพชั้นนำระดับภูมิภาคดHานการ

บริหารจัดการที่มุ%งสู%มาตรฐานบริการเหนือความคาดหมาย ภายใตHศาสตรJพระราชา”เพื่อใหHบรรลุวิสัยทัศนJดังกล%าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก%นเขต ๕ จึงกำหนดจุดเนHนคุณภาพผูHเรียน เพื่อเปIนแนวทางสำหรับ

เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในการพัฒนาผูHเรียนใหHเปIนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีเปsาหมายที่ชัดเจนตาม

จุดเนHนท่ีกำหนด ซ่ึงมีรายละเอียดน้ี 

 ๑. จุดเน*นคุณภาพผู*เรียน 

 ๑.๑  ระดับปฐมวัย   

  จุดเนHนช%วงวัยปฐมวัย คือดHานการมีวินัย ของเด็ก โดยเนHนการจัดกิจกรรมในชีวิตประจำวันใหHครูผูHสอน

เอาใจใส%การสรHางวัยนัยของเด็กจาการจัดกิจกรรมประจำวัน เพ่ือฝ�กใหH เปIนนิสัย 

  ๑.๒  ระดับช้ันประถมศึกษาปaท่ี ๑-๓   

จุดเนHนช%วงวัยตั้งแต%ระดับชั้นประถมศึกษาปaที่ ๑-๓  คือการอ%านออกเขียนไดH โดยครูและผูHบริหารโรงเรียน

และครูประจำชั้นหรือผูHสอนเนHนการตรวจแบบฝ�กหัดของนักเรียน ซึ่งสมุดแบบฝ�กหัดสามารถทำใหHทราบพัฒนาการใน

การเรียนของผูHเรียน รวมทั้งทราบขHอบกพร%องของนักเรียนรายบุคคลเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาไดHตรงตามสภาพ

ปqญหาท่ีแทHจริง การนิเทศกำกับติดตามตHองเขHาถึงหHองเรียนและผูHเรียน “ใครๆก็ไปหHองเรียน” 

  ๑.๓  ระดับช้ันประถมศึกษาปaท่ี ๔-๖  

จุดเนHนช%วงวัยระดับช้ันประถมศึกษาปaท่ี ๔-๖ คือดHานการใฝ�เรียนรูHและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 ผูHบริหารโรงเรียน ครูผูHสอน ส%งเสริม สนับสนุน แหล%งเรียนรูHที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย%างยิ่งแหล%งเรียนรูHผ%านระบบ 

ICT  ผูHเรียนสามารถสืบคHนขHอมูลและความรูHทางอินเทอรJเน็ตไดH และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 

  ๑.๔  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปaท่ี ๑-๓  

จุดเนHนช%วงวัยระดับช้ันมัธยมศึกษาปaท่ี ๑-๓ คือดHานการทักษะอาชีพและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ผูHเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตHน ตHองไดHรับการฝ�กทักษะพื้นฐานดHานอาชีพ อย%างนHอย ๑ อาชีพ โดยโรงเรียนส%งเสริม

ใหHผูHเรียนไดHเรียนรูHและฝ�กษะทักษะอาชีพ จากผูHรูHในชุมชนหรือหน%วยงานภายนอก 

 

 

 

 

  

ส่วนที' ๔ 



 
 

๑๘ 

 ๒. กระบวนการสูWความสำเร็จ 

 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก%น เขต ๕ มีกระบวนการพัฒนาใหHบรรลุ 

ตามจุดเนHนดังน้ี 

  ๒.๑  ศึกษาขHอมูลอย%างชาญฉลาด 

หมายถึง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ครูผูHสอน ควรศึกษา วิเคราะหJขHอมูล ทุกมิติ          

เพ่ือใชHในการวางแผน และนำไปเปIนขHอมูลในการกำหนดเปsาหมายในการพัฒนา เช%น ขHอมูลดHานผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน และผลการทดสอบในระดับต%างๆ ของนักเรียนท้ังภาพรวมของโรงเรียนและขHอมูลรายบุคคล ขHอมูลการอ%านออก

เขียนไดH เปIนตHน 

 ๒.๒  ประกาศเปsาหมาย 

  นำขHอมูลท่ีไดHศึกษาวิเคราะหJแลHวมาใชHประกอบการกำหนดเปsาหมายในการพัฒนาผูHเรียนรายคนและ

เปsาหมายระดับโรงเรียน เพ่ือใหHการกำหนดเปsาหมายมีความเปIนไปไดHสอดคลHองกับบริบทของโรงเรียนและศักยภาพ

ของผูHเรียน 

  ๒.๓  ใชHนวัตกรรม 

  ผูHบริหารโรงเรียนและครูผูHสอนศึกษา คHนควHา หาวิธีการพัฒนาผูHเรียนใหHบรรลุเปsาหมายท่ีกำหนด      

โดยปรับเปล่ียนวิธีการบริหารและวิธีการจัดการเรียนการสอน ท่ีแตกต%างจากการปฏิบัติเดิมๆ “เปล่ียนวิธีคิดและวิถี

ปฏิบัติ” 

  ๒.๔  นำประสบการณJเล%าสู%กันฟqง 

  การดำเนินการพัฒนาผูHเรียนตามจัดเนHนดังกล%าว ความมีการแลกเปล่ียนเรียนรูH หรือสะทHอน 

การปฏิบัติ (PLC) อยู%เสมอ และนำไปปรับปรุง แกHไขและพัฒนาจนบรรลุเปsาหมาย และจัดกิจกรรมเป�ดบHาน 

เพ่ือประชาสัมพันธJผลงาน 

  ๒.๕  นิเทศถึงใจ 

 การพัฒนาผูHเรียนใหHบรรลุตามจุดเนHน ผูHบริหารโงเรียน ศึกษานิเทศกJ ครูผูHสอน ควรกำกับ ติดตาม 

 นิเทศใหHความช%วยเหลือ ช้ีแนะ แนะนำอย%างต%อเน่ือง ถึงหHองเรียน ถึงครู และผูHบริหารโรงเรียน แบบเขHาใจ เขHาถึง 

พัฒนา โดยใชHรูปแบบการนิเทศ ๔ รูปแบบ 
 

     ๓. ผลลัพธ6  

 หHองเรียนคุณภาพ เปIนผลลัพธJท่ีเกิดจากการพัฒนาตามจุดเนHนคุณภาพผูHเรียน ซ่ึงสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก%น เขต ๕ กำหนดแนวทางการดำเนินการดังน้ี 

  ๓.๑ หHองเรียนคุณภาพ  หมายถึง ลักษะทางกายภาพของหHองเรียน ครูและผูHเรียน การจัดการเรียน 

การสอนและบรรยากาศ การเรียนรูHท่ีมีคุณภาพตามเกณฑJท่ีกำหนดในระดับดีข้ึนไป 

  ๓.๒ ครูคุณภาพ  ครูผูHสอนสามารถจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และใชHเทคโนโลยีใน

การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการจัดการศึกษาทุกมิติส%งต%อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเปIนครูมืออาชีพ 

  ๓.๓ โรงเรียนคุณภาพ  โรงเรียนมีการบริหารจัดการภายใตHศาสตรJพระราชาโดยมีครูคุณภาพและ

หHองเรียนคุณภาพตามเกณฑJท่ีกำหนด 

 



 
 

๑๙ 

ส(วนท่ี ๕ 

แผนและปฏิทินการนิเทศการศึกษา 

๕.๑  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  

๕.๒  ปฏิทินการขับเคล่ือนงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา   

 

สWวนท่ี ๑ : ข*อมูลท่ัวไป 

๑. ช่ือโครงการ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

๒. ลักษณะโครงการ 

    โครงการท่ีใชHงบประมาณ  โครงการท่ีไม%ใชHงบประมาณ 

๓. วิธีการดำเนินงาน 

    ดำเนินการเอง จัดจHาง 

๔. สถานะโครงการ/การดำเนินงาน 

   อยู%ระหว%างดำเนินงาน ยังไม%เร่ิมดำเนินการ ดำเนินการเสร็จแลHว 

สWวนท่ี ๒ : ความเช่ือมโยงกับแผนในระดับตWางๆ 

แผนระดับท่ี ๑  

๑. ความสอดคล*องกับเปhาหมายยุทธศาสตร6ชาติ 

  เปsาหมายท่ี ๑ : ประเทศชาติม่ันคง  ประชาชนมีความสุข 

  เปsาหมายท่ี ๒ : ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอย%างต%อเน่ือง 

  เปsาหมายท่ี ๓ : พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช%วงวัยใหHเปIนคนดี เก%ง และมีคุณภาพ 

  เปsาหมายท่ี ๔ : สรHางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  เปsาหมายท่ี ๕ : สรHางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปIนมิตรกับส่ิงแวดลHอม 

  เปsาหมายท่ี ๖ : ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชนJส%วนรวม 

อธิบายความสอดคลHอง - 

๒. ความสอดคล*องกับยุทธศาสตร6ชาติแตWละด*าน 

๒.๑ ยุทธศาสตร6ชาติท่ีเก่ียวข*องโดยตรง 

(เลือกไดHเพียง ๑ ดHาน) 
เปhาหมายท่ีเก่ียวข*อง ประเด็นท่ีเก่ียวข*อง 

ยุทธศาสตรJชาติดHานการพัฒนาและเสริมสรHาง

ศักยภาพมนุษยJ 

เป sาหมายที ่  ๑ คนไทยเปIน 

คนดี คนเก%ง มีคุณภาพ พรHอม

สำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 

๒๑ 

ประเด ็นที ่  ๒ การปฏิ รูป

กระบวนการ เ ร ี ยนร ู H ท่ี

ต อ บ ส น อ ง ต % อ ก า ร

เปลี ่ยนแปลงในศตวรรษ 

ท่ี ๒๑ 

 



 
 

๒๐ 

๒.๒ ยุทธศาสตร6ชาติท่ีเก่ียวข*องในระดับรอง 

(เลือกไดHมากกว%า ๑ ดHาน) 
เปhาหมายท่ีเก่ียวข*อง ประเด็นท่ีเก่ียวข*อง 

ยุทธศาสตรJชาติดHานการพัฒนาการเรียนรูH เป s าหมายท ี ่  ๑  คนไทย มี

การศึกษาที ่ม ีค ุณภาพตาม

มาตรฐานสากลเพ ิ ่มข ึ ้น มี

ท ักษะที ่จำเป Iนของโลกใน

ศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถในการ

แก Hป qญหาปร ับต ัว ส ื ่อสาร 

ทำงานร%วมกับผูHอื่นไดHอย%างมี

ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีวินัยใฝ�

เรียนรูHต%อเน่ืองตลอดชีวิต 

เปsาหมายที่ ๒  คนไทยไดHรับ

การพัฒนาอย%างเต็มศักยภาพ 

ตามความถน ัดและความ 

สามารถของพหุปqญญาดีข้ึน  

- 

  

ยุทธศาสตรJชาติดHานการพัฒนาศักยภาพคน

ตลอดช%วงชีวิต 

 

เปsาหมายที่ ๑ คนไทยทุกช%วง

วัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ไดHรับการ

พัฒนาอย%างสมดุล ทั ้งดHาน

ร % า ง ก าย  สต ิ ป q ญญาและ

คุณธรรม จริยธรรม เปIนผูHมี

ความรูHและทักษะในศตวรรษ

ที ่  ๒๑ ร ักการเร ียนรู Hอย %าง

ต%อเน่ืองตลอดชีวิต   

- 

 

แผนระดับท่ี ๒  

ความสอดคล*องกับแผนปฏิรูปประเทศ 

๑. แผนปฏิรูปประเทศด*านท่ีเก่ียวข*องโดยตรง 

(เลือกไดHเพียง ๑ ดHาน) 
เปhาหมายท่ีเก่ียวข*อง ประเด็นท่ีเก่ียวข*อง 

แผนปฏิร ูปประเทศดHานการศึกษา กิจกรรม

ปฏิรูปที่ ๒ การพัฒนาการจัดการเรียนรู*สูWการ

เ ร ี ย น ร ู * ส ม ร ร ถนะ เพ ื ่ อ ต อบสนอ งก า ร

เปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ 

 

 

เปsาหมายของกิจกรรม 

๑. ผูHเรียนทุกระดับเปIนผูHมี

ความรูH ทักษะและใฝ�เรียนรูH  

มีทักษะในการดำรงชีวิตใน

โลกยุคใหม% รูHเท%าทันการ

เปล่ียนแปลงของสังคมและ

เปsาหมายย%อย 

๑) เปsาหมายย%อยท่ี ๑ 

(MS๑) ผูHเรียนทุกระดับ 

มีความรอบรูHท่ีจาเปIน 

(essential literacy) และ

สมรรถนะหลัก (Core 



 
 

๒๑ 

๑. แผนปฏิรูปประเทศด*านท่ีเก่ียวข*องโดยตรง 

(เลือกไดHเพียง ๑ ดHาน) 
เปhาหมายท่ีเก่ียวข*อง ประเด็นท่ีเก่ียวข*อง 

โลก เปIนพลเมืองท่ีต่ืนรูH  

มีความรับผิดชอบ และมีจิต

สาธารณะ 

 

๒. ครู/อาจารยJมีสมรรถนะ

ดHานการจัดการเรียนรูH 

ประกอบดHวย การออกแบบ

การเรียนรูH การจัดกิจกรรม

การเรียนรูH มีจิตวิยาการเรียนรูH 

ส่ือและการใชHส่ือ เทคโนโลยี

เพ่ือการศึกษาและเรียนรูH การ

วัดและประเมินการเรียนรูH

ตามสภาพจริง มีความศรัทธา

ในวิชาชีพและความเปIนครู 

๓. ผู Hบริหารสถานการศึกษา

และผ ู Hบร ิหารการศ ึกษามี

สมรรถนะในการบริหารงาน

วิชาการ และการนิเทศการ

จัดการเรียนรู H ประกอบดHวย 

ดHานหลักสูตรการจัดกิจกรรม

การเรียนรูH สื่อและเทคโนโลยี

เพื ่อการเรียนรู H การวัดและ

ประเมินผลการเร ียนรู Hตาม

สภาพจร ิ ง  การน ิ เทศการ

จัดการเรียนรูH มีภาวะผูHนำทาง

ว ิชาการ ม ีจ ิตว ิทยาในการ

ส%งเสริมและสรHางขวัญกาลังใจ

ในการจัดการเรียนรู H และมี

มน ุษย Jส ัมพ ันธ Jท ี ่ ด ี ในการ

ร%วมมือกับบุคคล หน%วยงาน

และชุมชนในการส%งเสริมและ

Comepency) ในการ

ดำรงชีวิต การประกอบ

อาชีพและการร%วมพัฒนา

สังคมอย%างย่ังยืน 

- เปsาหมายย%อยท่ี ๑.๑ 

(MS๑.๑) มีหลักสูตรท่ี

พัฒนาข้ึนบนฐานของสาม

มโนทัศนJหลักคือ Career 

Education, 

Competency Building 

และ Creative Education 

ซ่ึงผูHเรียนทุกระดับไดHมี

โอกาสพัฒนาตนเองตาม

ความถนัดและความสนใจ

เปIนรายบุคคล จนสามารถ

ประกอบอาชีพหรือศึกษา

ต%อในวิชาชีพข้ันสูงไดH 

- เปsาหมายย%อยท่ี ๑.๒ 

(MS๑.๒) มีการจัดการเรียน

การสอนท่ีมุ%งเนHนใหHผูHเรียน

ทุกระดับเปIนผูHร%วม

สรHางสรรคJการเรียนรูH 

เพ่ือใหHเกิดสมรรถนะหลัก

และการพัฒนาตนเองตาม

ความถนัดและความสนใจ 

(Active leraning) 

- เปsาหมายย%อยท่ี ๑.๓ 

(MS๑.๓) มีรูปแบบการ

ประเมินการเรียนรูHของ

ผูHเรียนทุกระดับท่ีเนHนการ

ปฏิบัติ (Performance-

based Assessment) และ



 
 

๒๒ 

๑. แผนปฏิรูปประเทศด*านท่ีเก่ียวข*องโดยตรง 

(เลือกไดHเพียง ๑ ดHาน) 
เปhาหมายท่ีเก่ียวข*อง ประเด็นท่ีเก่ียวข*อง 

สรHางระบบนิเวศการเรียนรูHท่ี

ปลอดภัยสำหรับผูHเรียน 

การพัฒนาการเรียนรูH 

(Assessment for 

Learning) 

- เปsาหมายย%อยท่ี ๑.๔ 

(MS๑.๔) มีแพลตฟอรJม

การเรียนรูHดิจิทัลสาหรับ

ผูHเรียนทุกระดับในความ

รอบรูHท่ีจาเปIนและ

สมรรถนะหลักรวมถึงความ

ถนัดและความสนใจ

รายบุคคล 

- เปsาหมายย%อยท่ี ๑.๕ 

(MS๑.๕) มีระบบนิเวศการ

เรียนรูHของผูHเรียนทุกระดับ

ท่ีเนHนการมีส%วนร%วมและ

การสรHางสรรคJนวัตกรรม 

๒. ความสอดคล*องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหWงชาติ 

  �  ยุทธศาสตรJท่ี ๑ คนไทยส%วนใหญ%มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคมเพ่ิมข้ึน 

 �  ยุทธศาสตรJท่ี ๒ คนในสังคมไทยทุกช%วงวัยมีทักษะ ความรูHและความสามารถเพ่ิมข้ึน 

 �  ยุทธศาสตรJที่ ๓ คนไทยไดHรับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและสามารถเรียนรูHดHวยตนเอง

อย%างต%อเน่ือง 

 เปsาหมาย คนไทยมีคุณลักษณะเปIนคนไทยที่สมบูรณJ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ

สังคม มีความเปIนพลเมืองตื่นรูH มีความสามารถในการปรบตัวไดHอย%างรูHเท%าทันสถานการณJมีความรับผิดชอบและทา

ประโยชนJต%อส%วนรวม มีสุขภาพการและใจท่ีดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตท่ีพอเพียงและมีความเปIน

ไทย 

  แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ปรับเปลี่ยนค%านิยมคนไทยใหHมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ

พฤติกรรมที่พึงประสงคJ โดยส%งเสริมใหHมีการปลูกฝqงคุณธรรม จริยธรรม ค%านิยมและการเสริมสรHางจิตสาธารณะ และ

การเปIนพลเมืองท่ีดี แก%ผูHเรียน และบุคลากรท่ีเก่ียวขHอง 

 แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาศักยภาพคนใหHมีทักษะความรูH และความสามารถในการดำรงชีวิตอย%างมี

คุณค%า โดยสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาก%อนประถมศึกษา ในพื้นที่การดำเนินโครงการบHาน

นักวิทยาศาสตรJนHอยประเทศไทย ส%งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูHที่หลากหลายใหHเอื้อต%อการ

เรียนรูHตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรูHในการจัดการศึกษาขั้นพื้นบาน การจHางครูวิทยาศาสตรJ คณิตศาสตรJ ใน



 
 

๒๓ 

โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางและเล็กที่ประสบปqญหา

ขาดแคลนครูวิทยาศาสตรJและคณิตศาสตรJ การส%งเสริมนิสัยรักการอ%าน การพัฒนาระบบการประเมินและการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษาและสรHางเสริมสมรรถนะผูHเรียนระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการศึกษาต%อ และการมีงานทาการขับเคลื่อนนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา 

การขับเคลื่อนการดูแลช%วยเหลือและคุHมครองเด็กนักเรียน การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู%

สถานศึกษา 

 แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูHตลอดชีวิตโดยพัฒนาคุณภาพการเรียนการ

สอนภาษาต%างประเทศและพัฒนาและเสริมสรHางศักยภาพครู ส%งเสริมใหHมีการจัดการศึกษาใหHกับนักเรียนที่มี

ความสามารถพิเศษ พัฒนาผูHมีความสามารถพิเศษดHานวิทยาศาสตรJและคณิตศาสตรJ ยกระดับคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนวิทยาศาสตรJจุฬาภรณราชวิทยาลัยพัฒนาผูHมีความสามารถพิเศษดHานทัศนศิลป� นาฏศิลป� ดนตรี และกีฬา 

พัฒนาศูนยJโอลิมป�กวิชาการ จัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาในดHานวิศวกรรมศาสตรJ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม โดยใชHหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแบบประเทศญ่ีปุ�น (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสรHาง

วิศวกรปฏิบัติการ และนวัตกรคุณภาพ ท่ีสอดคลHองกับความตHองการของประเทศ 

แผนระดับท่ี ๓  (ตามมติ ครม. วันท่ี  ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๐) 

  แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. ๒๕๖๔ -๒๕๖๕) สพฐ. 

  แผนปฏิบัติราชการประจำปaงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  สพฐ. 
 

ความสอดคล*องกับนโยบายรัฐบาล 

  นโยบายการปกปsองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยJ 

  นโยบายการรักษาความม่ันคงของรัฐและการต%างประเทศ 

  นโยบายการลดความเหล่ือมล้ำของสังคม และการสรHางโอกาสการเขHาถึงบริการของรัฐ 

  นโยบายการศึกษาและเรียนรูH การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

  นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการดHานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

  นโยบายการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

  นโยบายการส%งเสริมบทบาทและการใชHโอกาสในประชาคมอาเซียน 

  นโยบายการพัฒนาและการส%งเสริมการใชHประโยชนJจากวิทยาศาสตรJ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนาและ

นวัตกรรม 

  นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรHางสมดุลระหว%างการอนุรักษJ กับการใชHประโยชนJ

อย%างย่ังยืน 

  นโยบายการส%งเสริมการบริหารราชการแผ%นดินที่มีธรรมาภิบาล และการปsองกันปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

  นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 

 



 
 

๒๔ 

 

กฎหมายท่ีเก่ียวข*อง 

  กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  พรบ.การศึกษาแห%งชาติพุทธศักราช พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกHไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  

 

สWวนท่ี ๓ : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 

    ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เร่ือง แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ใหHสถานศึกษาแต%ละแห%งจัดใหHมีระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา เพ่ือเปIนกลไกในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษาใหHสรHางความ

เช่ือม่ันกับสังคม ชุมชน โดยจัดใหHมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังน้ี ๑) กำหนดมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษาใหHเปIนไปตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ท่ีกระทรวงประกาศใชH ท้ังน้ี 

สามารถเพ่ิมเติมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไดH ๒) จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ี

สอดคลHองกับสภาพปqญหาและความตHองการจำเปIนของสถานศึกษา ๓) ดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา ๔) ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ๕) ติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนา

สถานศึกษาใหHมีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา และนำผลการติดตามไปใชHประโยชนJในการปรับปรุงพัฒนา   

๖) จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดส%งสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๗) พัฒนาสถานศึกษาใหHมีคุณภาพตามคำแนะนำของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหรือสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

    ท่ีผ%านมาสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก%น เขต ๕  ไดHดำเนินการสนับสนุน 

ส%งเสริม การขับเคล่ือนงานประกันคุณภาพในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  โดยดำเนินการตามมาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษา กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  ทำใหHสถานศึกษาในสังกัดสามารถ

ดำเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในไดHอย%างแทHจริง  และมีสถานศึกษา ในสังกัดเขHารับการประเมิน 

คุณภาพภายนอกในระยะท่ี ๑ ประจำปaงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔๙ แห%ง ซ่ึงผลการประเมินสรุปไดHดังน้ี  

๑)  ผลการประเมินระดับปฐมวัย พบว%า สถานศึกษาท่ีมีความประสงคJรับการประเมินคุณภาพภายนอก จำนวน  

๔๙ แห%ง การประเมินคร้ังน้ี มีสถานศึกษาท่ีไม%มีการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย จำนวน ๑ แห%ง คือ โรงเรียน 

บHานสว%างดอนช้ำง เม่ือพิจารณาผลการประเมินท้ัง ๓ มาตรฐาน คือ มาตรฐานท่ี ๑ ดHานคุณภาพเด็ก มาตรฐาน 

ท่ี ๒ ดHานกระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานท่ี ๓ ดHานการจัด ประสบการณJท่ีเนHนเด็กเปIนสำคัญ  

โดยผลการประเมินในภาพรวม สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับปฐมวัย จำนวน ๔๘ โรงเรียน มีผลการประเมิน

คุณภาพภายนอกอยู%ในระดับ ดี จำนวน ๑๙ โรงเรียน (รHอยละ ๓๙.๕๘) ผลกำรประเมินระดับพอใชH จำนวน  

๒๕ แห%ง (รHอยละ ๕๒.๐๘) และสถานศึกษามีผลกำรประเมินระดับ ปรับปรุง จำนวน ๔ โรงเรียน (รHอยละ ๘.๓๓)  

๒)  ผลการประเมินระดับข้ันพ้ืนฐาน พบว%า สถานศึกษาท่ีมีความประสงคJรับการประเมินคุณภาพภายนอก        

จำนวน ๔๙ โรงเรียน เม่ือพิจารณาผลการประเมินท้ัง ๓ มาตรฐาน คือ มาตรฐานท่ี ๑ ดHานคุณภาพผูHเรียน มาตรฐาน 

ท่ี ๒ ดHานกระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานท่ี ๓ ดHานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนHนผูHเรียนเปIนสำคัญ 



 
 

๒๕ 

โดยผลการประเมินในภาพรวม จะเห็นไดHว%ามีสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จำนวน ๔๙ แห%ง มีผลการประเมิน

คุณภาพภายนอกในภาพรวม อยู%ในระดับดี จำนวน ๒๓ แห%ง (รHอยละ ๔๖.๙๔) ผลการประเมินระดับพอใชH จำนวน 

๒๔ แห%ง (รHอยละ ๔๘.๙๘) และสถานศึกษา มีผลการประเมินระดับปรับปรุง จำนวน ๒ แห%ง (รHอยละ ๔.๐๘) 

    ดังน้ัน ผลการดำเนินงานดHานระบบประกันคุณภาพภายในถือเปIนส%วนสำคัญท่ีจะตHองมีการปรับปรุง

พัฒนาระบบกลไกใหHมีประสิทธิภาพและเปIนภารกิจสำคัญเร%งด%วนท่ีจะตHองดำเนินการใหHเกิดประสิทธิผลอย%างมี

คุณภาพไดHมาตรฐาน จึงไดHจัดทำโครงการ “พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา” ข้ึน ประจำปaงบประมาณ 

๒๕๖๕ เพ่ือสนับสนุนสถานศึกษา นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวนและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ

สถานศึกษาตามหลักเกณฑJและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกเปIน

ลำดับต%อไป 

 ๒. วัตถุประสงค6 

     ๒.๑)  เพ่ือสนับสนุนส%งเสริมและพัฒนาการระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก%น เขต ๕  ใหHมีความเขHมแข็ง 

     ๒.๒)  เพ่ือใหHสถานศึกษาในสังกัดมีความรูH ความเขHาใจ ในการดำเนินการพัฒนาการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาและเตรียมความพรHอมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องคJการมหาชน) 

     ๒.๓)  เพ่ือส่ือสารสรHางความเขHาใจเก่ียวกับการจัดทำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ตาม

หลักเกณฑJและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ๓. เปhาหมาย 

    ๓.๑  เปhาหมายเชิงผลผลิต (Output)  

        ๑)  ผูHบริหารโรงเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรูH ความเขHาใจมาตรฐานการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา มีความสามารถและเกิดทักษะในการพัฒนาเชิงระบบ เก่ียวกับการประกันคุณภาพ

การศึกษา  

        ๒)  สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก%น เขต ๕  

มีมาตรฐาน การประกันคุณภาพภายในท่ีเขHมแข็งเปIนระบบ จำนวน ๒๕๕ แห%ง ๒ สาขา คิดเปIนรHอยละ ๑๐๐ 

         ๓)  สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก%น เขต ๕   

มีกลุ%มเปsาหมายจำนวน ๔๐ แห%ง ผ%านการประเมินและไดHรับการรับรองผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองคJการมหาชน (สมศ.) คิดเปIนรHอยละ ๑๐๐ 

    ๓.๒ เปhาหมายเชิงผลลัพธ6 (Outcome)  

        ๑)  สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก%น เขต ๕ ทุกแห%ง

สามารถจัดทำรายงานการประเมินตนเองนำเสนอต%อตHนสังกัดไดHอย%างมีประสิทธิภาพ 

         ๒)  สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก%น เขต ๕  

และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก%น เขต ๕ ไดHรับการยอมรับและเช่ือม่ันในการบริหาร 

จัดการศึกษาอย%างมีระบบ 



 
 

๒๖ 

 

        ๓)  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก%น เขต ๕ มีฐานขHอมูลเก่ียวกับรายงานการ

ประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัดท่ีสามารถตรวจสอบไดH ผ%านเว็บไซดJของเขตพ้ืนท่ี   
  

  ๔. ผลท่ีคาดวWาจะเกิด 

  ๔.๑)  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก%น เขต ๕ มีระบบการบริหารจัดการ 

ดHานการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีเขHมแข็งและเปIนระบบ เปIนท่ียอมรับในสังคม  

  ๔.๒)  สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก%น เขต ๕ ทุกแห%ง 

มีความรูHความเขHาใจ สามารถขับเคล่ือนงานประกันคุณภาพการศึกษาไดHอย%างเปIนระบบ มีประสิทธิภาพและ 

เกิดประสิทธิผลต%อทุกฝ�ายท่ีเก่ียวขHอง 

    ๔.๓)  สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก%น เขต ๕ ทุกแห%ง 

ท่ีเขHารับ การประเมินคุณภาพภายนอก ไดHรับการรับรองคุณภาพในระดับ “ดี” ข้ึนไปทุกรายการ 
 

 ๕.  ดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ 

     ๕.๑. เชิงปริมาณ 

      ๑)  สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก%น เขต ๕   

ทุกแห%งสามารถจัดทำรายงานการประเมินตนเองนำเสนอต%อตHนสังกัดไดHอย%างมีประสิทธิภาพ จำนวน ๒๕๖ แห%ง  

     ๒)  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก%น เขต ๕ มีฐานขHอมูลสถานศึกษาในสังกัด

ตรวจสอบไดHและรวบรวมเปIนฐานขHอมูลไวHในรูปแบบเว็บไซตJสามารถสืบคHนขHอมูลไดHอย%างมีประสิทธิภาพ ครบทุก

โรงเรียนจากท้ังหมด จำนวน ๒๕๖ แห%ง  

   ๓)  สถานศึกษาในสังกัดทุกแห%งสามารถวางแผนเตรียมความพรHอมรับการประเมินคุณภาพภายนอกไดH

อย%างมีประสิทธิภาพ จำนวน ๒๕๖ แห%ง  

   ๕.๒ เชิงคุณภาพ 

      ๑)  สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก%น เขต ๕ ทุกแห%ง

สามารถจัดทำรายงานการประเมินตนเองนำเสนอต%อตHนสังกัดไดHอย%างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต%อ 

ผูHท่ีเก่ียวขHอง 

      ๒)  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก%น เขต ๕ มีฐานขHอมูลสถานศึกษา 

ในสังกัดตรวจสอบไดHและรวบรวมเปIนฐานขHอมูลไวHในรูปแบบเว็บไซตJสามารถสืบคHนขHอมูลไดHอย%างมีประสิทธิภาพ  

มีความสะดวกและง%ายในการตัดสินใจ 

     ๓)  สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเขHมแข็ง และมีประสิทธิภาพ 

  ๖. กลุWมเปhาหมาย/ผู*ท่ีได*รับประโยชน6  

      ๖.๑)  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก%น เขต ๕ มีระบบการบริหารจัดการ 

ดHานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  

      ๖.๒)  สถานศึกษา มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีระบบ กระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพ  

เกิดประสิทธิผลต%อทุกฝ�ายท่ีเก่ียวขHอง 



 
 

๒๗ 

       ๖.๓)  ครู และบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเอง เพ่ือนำความรูHและประสบการณJท่ีไดHรับมา

พัฒนางานใหHเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

       ๖.๔)  ผูHเรียนระดับปฐมวัย และการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีคุณภาพตามท่ีหลักสูตรกำหนด เกิดทักษะใน

ศตวรรษท่ี ๒๑ มีคุณธรรม จริยธรรม และค%านิยมท่ีพึงประสงคJอย%างเต็มศักยภาพตามวัย 
 

๗. พ้ืนท่ีการดำเนินการ โรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก%น เขต ๕ 
 

๘. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ธันวาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ 
 

 

สWวนท่ี ๔ : แนวทางการดำเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา  

ปaท่ี ๑ ปaท่ี ๒ ปaท่ี ๓ ปaท่ี ๔ 
Q๑ Q๒ Q๓ Q๔ Q๑ Q๒ Q๓ Q๔ Q๑ Q๒ Q๓ Q๔ Q๑ Q๒ Q๓ Q๔ 

๑ . 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  

 ü               

๒. ประชุมชี้แจงการ

ดำ เน ิ น ง านระบบ 

Online 

  ü              

๓. นิเทศติดตามการ

ดำ เน ิ น ง าน  (Best 

Practice) ระบบ  

  ü ü             

 

กิจกรรม 

ระยะเวลา  

ปaท่ี ๑ ปaท่ี ๒ ปaท่ี ๓ ปaท่ี ๔ 
Q

๑ 

Q๒ Q

๓ 
Q๔ Q

๑ 

Q

๒ 
Q

๓ 
Q

๔ 
Q

๑ 

Q

๒ 
Q

๓ 
Q

๔ 
Q

๑ 

Q

๒ 
Q

๓ 
Q

๔ 

On-Site แ ล ะ  ร ะ บ บ 

Online 

                

๔. ประชุมคณะกรรมการ

เพ ื ่ อ ส ั ง เ ค ร าะห J  SAR

สรุปผลการดำเนิน 

   ü             

 



 
 

๒๘ 

 

สWวนท่ี ๕ : งบประมาณ 

๑. งบประมาณ 

  วงเงินประมาณท้ังหมด ๕๐,๐๐๐ บาท (หHาหม่ืนบาทถHวน) 

แหลWงเงิน 

เงินงบประมาณแผWนดิน 
เงินรายได*ของ

หนWวยงาน 

เงินกู* 
อ่ืนๆ 

ในประเทศ นอกประเทศ 

๕๐,๐๐๐ - - -  

๒. แผนการใช*จWายงบประมาณ 

ปaงบประมาณ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๓๐,๘๓๐ ๑๑,๔๐๐ ๗,๗๗๐ 

 

๓.  รายละเอียดการใช*จWายงบประมาณ   

ที่ กิจกรรม 

/รายการใช/จ0ายงบประมาณ 

(แสดงค0าใช/จ0ายต0อหน0วย) 

เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน

(ระบุเดือน) 
คAาตอบแทน คAาใชFสอย คAาวัสด ุ รวม 

๑. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อจัดทำคู>มือ  

“การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

การศึกษา” จำนวน ๓๐ คน  ๒ วัน  

มีค>าใชKจ>ายดังนี้   

๑. ค>าอาหารว>างและอาหารกลางวัน วันละ 

๑๙๐ บาท จำนวน ๒ วัน คิดเปTน (๑๙๐ x 

๒ x ๓๐ = ๑๑,๔๐๐ บาท)  

๓. จัดทำคู>มือ จำนวน ๒๘๐ เล>มละ ๓๐ 

บาท  

คิดเปTน (๒๘๐ x ๓ = ๘,๔๐๐ บาท) 

- ๑๑,๔๐

๐ 

 

๘,๔๐๐ ๑๙,๘๐๐ - ๑-๑๕

กุมภาพันธ^ 

๒๕๖๕ 

๒. อบรมครูและบุคลากรทางศึกษาเพื่อสรKาง

ความรูKความเขKาใจในการพัฒนางานตาม

คู>มือ “การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

การศึกษา” พรKอมกำหนดรูปแบบการจัดทำ

นวัตกรรมหรือ Best Practice ที่ประสบ

ผลสำเร็จในการดำเนินงานและเปTนยอมรับ  

ในระบบออนไลน ̂คณะทำงาน จำนวน ๑๕ 

คน มีค>าใชKจ>ายดังนี้   

- ค>าตอบแทนวิทยากร ๓ คน คนละ ๖๐๐ 

บาท คิดเปTน (๓ x ๖๐๐ = ๑,๘๐๐ บาท) 

๑,๘๐๐ ๖,๒๓๐ 

 

 

- ๘,๐๓๐ -  ๒๐-๒๘ 

กุมภาพันธ^ 

๒๕๖๕ 



 
 

๒๙ 

ที่ กิจกรรม 

/รายการใช/จ0ายงบประมาณ 

(แสดงค0าใช/จ0ายต0อหน0วย) 

เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน

(ระบุเดือน) 
คAาตอบแทน คAาใชFสอย คAาวัสด ุ รวม 

- คณะทำงาน จำนวน ๑๗ คน  ค>าอาหาร

ว>างและอาหารกลางวัน วันละ ๑๙๐ บาท 

จำนวน ๑ วัน คิดเปTน (๑๙๐ x ๑๗ = 

๓,๒๓๐ บาท) 

-ค>าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงคณะทำงาน 

จำนวน ๓,๐๐๐ บาท 

๓ ค>านิเทศติดตามและประเมินผลการจัด

การศึกษา โรงเรียนที่ขอรับการประเมิน

ภายนอกแบบ Site-Visit จำนวน ๓ 

โรงเรียน  

โรงเรียนละ ๑,๐๐๐ บาท คิดเปTน (๓ x !,

๐๐๐ = ๓,๐๐๐ บาท)  

- 

 

 

๓,๐๐๐ 

 

 

- ๓,๐๐๐ - ๑-๕ มีนาคม  

๒๕๖๕ 

๔. ประชุมคณะทำงานเพื่อสังเคราะห^ SAR  

และสรุปผลการดำเนินงาน จำนวน ๓๐ คน 

๒ วัน มีค>าใชKจ>ายดังนี้   

๑. ค>าอาหารว>างและอาหารกลางวัน วันละ 

๑๙๐ บาท จำนวน ๒ วัน คิดเปTน (๑๙๐ x 

๒  

x ๓๐= ๑๑,๔๐๐ บาท)  

- ๑๑,๔๐

๐ 

- ๑๑,๔๐๐  ๑-๑๐  

พฤษภาคม

๒๕๖๕ 

 - นิเทศออนไลน^โรงเรียนเพื่อศึกษา

นวัตกรรมและ Best Practice ที่ดำเนินงาน

จนประสบผลสำเร็จ เปTนที่ประจักษ^ และ

ยอมรับอย>างต>อเนื่อง คณะทำงาน จำนวน  

๑๐ คน  ๒ วัน มีค>าใชKจ>ายเปTนค>าอาหาร

กลางวันและอาหารว>าง คิดเปTน (๑๙๐ x 

๑๐ 

x ๒ = ๓,๘๐๐ บาท)  

- ๓,๘๐๐ - ๓,๘๐๐  ๑-๑๕ 

มิถุนายน 

๒๕๖๕ 

๖. ค>าเกียรติบัตร เอกสารรายงาน และจัดทำ 

VTR นำเสนอผลงาน คณะทำงาน ๕ คน  

มีค>าใชKจ>ายดังนี้   

- ค>าอาหารกลางวันและอาหารว>าง เปTนเงิน 

(๑๙๐ x ๑๐ x ๒ = ๓,๘๐๐ บาท) 

- ค>าเกียรติบัตรและเอกสารรายงาน ๑๗๐ 

บาท 

- ๓,๘๐๐ ๑๗๐ ๓,๙๗๐ - ๑-๑๕ 

กันยายน 

๒๕๖๕ 

 รวม ๑,๘๐๐ ๓๙,๖๓

๐ 

๘,๕๗๐ ๕๐,๐๐๐ - - 



 
 

๓๐ 

หมายเหตุ  คWาใช*จWายถัวเฉล่ียได*ทุกรายการ 

    รวมเปvนเงินท้ังส้ิน จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห*าหม่ืนบาทถ*วน) 

 

สWวนท่ี ๗ : ข*อมูลผู*ประสานงาน 

ช่ือ – สกุล  นางวัฒนาพร   อาคมคง  โทรศัพท6  ๐๖ ๒๖๑๔ ๙๖๕๔   

E-mail address wat.arkomkong@gmail.com  โทรสาร  .- 

ช่ือ – สกุล  นายสมชาย  โพธ์ิศรี  โทรศัพท6  ๐๙ ๑๐๖๕ ๙๐๘๕   

E-mail address somchai.p๒๐.recp๑@gmail.com  โทรสาร  .- 

 

 



 
 

๓๑ 

 

 



 
 

๓๒ 

 

 

 

 

 

 

 

     ภาคผนวก 

 
   -  คำส่ัง  การมอบหมายให*ข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน*าท่ี 

                    ในกลุWมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

                   - คำส่ัง  แตWงต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนงานโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๓๓ 

 

 
คำส่ังสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกWน  เขต  ๕ 

ท่ี ๓๘๐ / ๒๕๖๔ 

เร่ือง  การมอบหมายให*ข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน*าท่ีในกลุWมนิเทศติดตาม 

และประเมินผลการจัดการศึกษา 

               ------------------------------ 

                    ดHวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก%น เขต ๕  ไดHมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรและ

การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ%มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือใหHการบริหารราชการ 

ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก%น เขต ๕ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปIนไปดHวยเรียบรHอย

สอดคลHองกับภารกิจท่ีกำหนดไวHตามกฎหมาย  

         อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง แห%งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ%งส%วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๕๓  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื ่อง การแบ%งส%วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓  จึงแกHไขคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก%น เขต ๕ ที่ ๕๙๑/

๒๕๖๓  ลงวันที่ ๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่องการมอบหมายใหHขHาราชการ ปฏิบัติหนHาที่ในสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก%น เขต ๕ กลุ%มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  รายละเอียดดังน้ี  

ผู*อำนวยการกลุWมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

                นางผWองพันธ6  แพงบุดดี  ตำแหนWง  ศึกษานิเทศก6ชำนาญการพิเศษ 

        ปฏิบัติหนHาที่  ผูHอำนวยการกลุ%มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีหนHาที่และรับผิดชอบ  

ดังน้ี 

                   ๑) ปฏิบัติงานช%วยเหลือผูHอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก%น  เขต ๕             

และรองผูHอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก%น เขต ๕  ในการควบคุม กำกับ เร%งรัด  

ประสานงาน  ติดตาม  ตรวจสอบประเมินและรายงานการดำเนินงาน 

          ๒) งานวางแผนและกำหนดยุทธศาสตรJการดำเนินงานตามขอบข%ายและภารกิจของกลุ%มนิเทศติดตาม  

และประเมินผลการจัดการศึกษา  โดยยึดหลักการดำเนินงานท่ีมุ%งเนHนผลสัมฤทธ์ิขององคJกรเปIนสำคัญ 

          ๓) งานใหHคำปรึกษาแนะนำแก%ทีมงาน ดHวยวิธีการที ่หลากหลายเพื ่อใหHปฏิบัติหนHาที ่ไดHอย%างมี

ประสิทธิภาพ 

          ๔) งานตรวจพิจารณากลั่นกรองบันทึกเสนอของกลุ%มงานต%างๆใหHเปIนไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือ

ส่ังการท่ีเก่ียวขHองก%อนนำเสนอผูHบังคับบัญชาตามลำดับ 



 
 

๓๔ 

           ๕) งานสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ%มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา              

เสนอต%อผูHบังคับบัญชาตามลำดับ 

           ๖) งานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสถานศึกษาทุกศูนยJเครือข%าย 

           ๗) งานควบคุมกำกับดูแลติดต%อประสานงานศูนยJเครือข%ายทุกศูนยJเครือข%ายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

          ๘) งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

          ๙) ประสาน ส %งเสร ิม และพัฒนาการจ ัดการเร ียนร ู Hกล ุ %มสาระการเร ียนรูH  (รายละเอ ียด                   

ตามเอกสารแนบทHายคำส่ัง หนHา ๑๖) 

         ๑๐) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทHายคำส่ัง หนHา ๑๙,๒๐,๒๑) 

         ๑๑) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผูHบังคับบัญชามอบหมาย 

         กรณีท่ี นางผ%องพันธJ  แพงบุดดี  ตำแหน%ง  ศึกษานิเทศกJชำนาญการพิเศษ  ไม%อยู%หรืออยู%แต% 

ไม%สามารถปฏิบัติหนHาท่ีไดH ใหH นางรุจาภา  ประถมวงษJ  ปฏิบัติหนHาท่ีแทน 
 

กลุWมงาน พัฒนาหลักสูตรการศึกษาและกระบวนการเรียนรู* 

         ๑. นางรุจาภา  ประถมวงษ6  ตำแหนWง  ศึกษานิเทศก6ชำนาญการพิเศษ 

       ปฏิบัติหนHาท่ีหัวหนHากลุ%มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและกระบวนการเรียนรูH  มีหนHาที่และรับผิดชอบ

งานประสาน ส%งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ดังน้ี 

           ๑)  ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน รวมท้ังวิเคราะหJแนวโนHมและทิศทางในการจัดการศึกษาและผูHมีความสามารถพิเศษ เพ่ือเปIนกรอบแนวทางใน

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ทุกระดับ 

๒) วิเคราะหJ สังเคราะหJขHอมูลจากเอกสารและแหล%งขHอมูลต%าง ๆ อาทิ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย                    

คู%มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ทิศทางการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย รวมทั้งศึกษาศึกษาสภาพปqญหา บริบททางสังคม 

และความตHองการของทHองถ่ิน ชุมชน แนวโนHมการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

 ๓) ส%งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผูHบริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหHมีความรูH   

ความเขHาใจในการพัฒนาและใชHหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

 ๔) ส%งเสริม สนับสนุนใหHสถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ใหHสอดคลHองกับหลักสูต

การศึกษาปฐมวัย ดHวยกระบวนการทำงานแบบมีส%วนร%วม และนำไปใชHจัดประสบการณJและกิจกรรมการเรียนรูHเพ่ือ

พัฒนาผูHเรียนทุกดHานอย%างสมดุล 

    ๕) ส%งเสริมและประสานความร%วมมือระหว%างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาและชุมชน                 

อย%างสม่ำเสมอเพ่ือร%วมมือช%วยเหลือกันในการพัฒนา  และใชHหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

      ๖) ประสานความร%วมมือกับหน%วยงานอ่ืน ท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย เช%น องคJกรปกครอง  

ส%วนทHองถ่ินกรมการศาสนา สำนักงานตำรวจแห%งชาติ กระทรวงสาธารณสุข เปIนตHน 

      ๗) นิเทศ กำกับ ติดตาม ใหHคำแนะนำ ช%วยเหลือผูHบริหารสถานศึกษาและครูผูHสอนเพื่อใหHเกิดการ

ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยใหHมีคุณภาพ 

      ๘) ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตร 



 
 

๓๕ 

๙) สรุปรายงาน และเผยแพร%ผลการใชH/การพัฒนาหลักสูตร 

                  ๑๐) ประสาน ส%งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรูHกลุ%มสาระการเรียนรูH (รายละเอียด 

ตามเอกสารแนบทHายคำส่ัง หนHา ๑๖) 

       ๑๑) ประสานงานศูนยJเครือข%ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทHายคำสั่ง หนHา 

๑๗)  

       ๑๒) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทHายคำส่ัง หนHา ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑) 

          ๑๓) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผูHบังคับบัญชามอบหมาย   

         กรณีที่  นางรุจาภา  ประถมวงษJ  ตำแหน%ง  ศึกษานิเทศกJชำนาญการพิเศษ  ไม%อยู%หรืออยู%แต%ไม%

สามารถปฏิบัติหนHาท่ีไดH  ใหHมีผูHปฏิบัติหนHาท่ีแทนตามลำดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทHายคำส่ัง หนHา ๑๖) 

         ๒.  นางสาวธัญชมณ  บุญประกอบ  ตำแหนWง  ศึกษานิเทศก6ชำนาญการพิเศษ 

          ปฏิบัติหนHาที่ กลุ%มหลักสูตรการศึกษาและกระบวนการเรียนรูH  มีหนHาที่และรับผิดชอบงานพัฒนา

ประสาน ส%งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังน้ี      

         ๑) วิเคราะหJ สังเคราะหJขHอมูลจากเอกสารและแหล%งขHอมูลต%าง ๆ อาทิ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานการเรียนรูH ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูHแกนกลางท้ัง ๘ กลุ%มสาระการเรียนรูH  

         ๒) ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนรูH แนวทางการจัดกิจกรรม

พัฒนาผูHเรียน แนวทางการวัดผลและประเมินผล แนวทางการวัดผลและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคJผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของผูHเรียนในพื้นที่ รวมทั้งศึกษาสภาพปqญหา บริบททางสังคม และความตHองการของทHองถิ่น ชุมชน 

แนวโนHมการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

         ๓) ดำเนินการจัดทำกรอบหลักสูตรระดับทHองถิ ่นดHวยกระบวนการทำงานแบบมีส%วนร%วม และ

เผยแพร%ใหHสถานศึกษาในสังกัดนำไปใชHในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 

         ๔) ส%งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผูHบริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหHมีความรูH 

ความเขHาใจในการพัฒนาและใชHหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

         ๕) ส%งเสริม สนับสนุนใหHสถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาใหHสอดคลHองกับหลักสูตรแกนกลาง

กรอบหลักสูตรระดับทHองถ่ิน และความตHองการ จุดเนHนของสถานศึกษาดHวยกระบวนการทำงานแบบมีส%วนร%วม 

         ๖) ส%งเสริมและประสานความร%วมมือระหว%างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา และชุมชน

อย%างสม่ำเสมอเพ่ือร%วมมือช%วยเหลือกันในการพัฒนาและใชHหลักสูตรสถานศึกษา 

         ๗) ประสาน ส%งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรู Hกลุ %มสาระการเรียนรู H (รายละเอียดตาม

เอกสารแนบทHายคำส่ัง หนHา ๑๖,๑๗) 

        ๘) ประสานงานศูนยJเครือข%ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทHายคำสั่ง หนHา 

๑๗)  

         ๙) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทHายคำส่ัง หนHา ๑๘) 

         ๑๐) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผูHบังคับบัญชามอบหมาย 

          กรณีท่ี  นางสาวธัญชมน  บุญประกอบ  ตำแหน%ง  ศึกษานิเทศกJชำนาญการพิเศษ  ไม%อยู%หรืออยู%แต%ไม%

สามารถปฏิบัติหนHาท่ีไดH ใหHมีผูHปฏิบัติหนHาท่ีแทนตามลำดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทHายคำส่ัง หนHา ๑๖) 



 
 

๓๖ 

       ๓. นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพย6  ตำแหนWง  ศึกษานิเทศก6ชำนาญการพิเศษ    

            ปฏิบัติหนHาที่ กลุ%มหลักสูตรการศึกษาและกระบวนการเรียนรูH มีหนHาที่และรับผิดชอบงาน  ศึกษา 

วิเคราะหJ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรูHของผูHเรียน  ดังน้ี 

          ๑) ศึกษา วิเคราะหJ เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ทิศทาง แนวปฏิบัติ นโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตรJ 

          ๒) ส%งเสริม สนับสนุน ผูHบริหารสถานศึกษาและครูในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การสอนและ

กระบวนการเรียนรูHของผูHเรียน 

         ๓)  นิเทศ กำกับ ติดตาม ใหHความช%วยเหลือแนะนำผูHบริหารสถานศึกษาและครูผูHสอนเพื่อใหHเกิดการ

วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การสอน และกระบวนการเรียนรูHของผูHเรียนใหHมีคุณภาพ 

                   ๔)  ติดตาม ประเมินผล วิจัยการใชHหลักสูตร การสอนและกระบวนเรียนรูHของผูHเรียน 

         ๖) ส%งเสริม สนับสนุนการเผยแพร%ความรูHและจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูHเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนา

หลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรูHของผูHเรียน 

             ๗)  สรุปรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร%ประชาสัมพันธJ 

          ๘) ประสาน ส%งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรูHกลุ%มสาระการเรียนรูH  (รายละเอียดตาม 

เอกสารแนบทHายคำส่ัง หนHา ๑๖) 

                    ๙) ประสานงานศูนยJเครือข%ายโรงเรียนท่ีรับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทHายคำส่ัง หนHา 

๑๗)  

                    ๑๐) โครงการพิเศษ  (รายละเอียดตามเอกสารแนบทHายคำส่ัง หนHา ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑) 

                    ๑๑) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผูHบังคับบัญชามอบหมาย      

          กรณีท่ี  นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพยJ  ตำแหน%ง  ศึกษานิเทศกJชำนาญการพิเศษ  ไม%อยู%หรืออยู%แต%ไม%

สามารถปฏิบัติหนHาท่ีไดH ใหHมีผูHปฏิบัติหนHาท่ีแทนตามลำดับ  (รายละเอียดตามเอกสารแนบทHายคำส่ัง  

หนHา ๑๖)   

กลุWมงานสWงเสริม พัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

      ๑. นางวนิดา  รัตนรุWงโรจน6  ตำแหนWง  ศึกษานิเทศก6ชำนาญการพิเศษ    
            ปฏิบัติหนHาที่หัวหนHากลุ%มงานส%งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  มีหนHาที่และ

รับผิดชอบ งานส%งเสริมและพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  ดังน้ี 

    ๑) ศึกษาขHอมูลความตHองการส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรูH 

๒) ส%งเสริมสนับสนุนใหHสถานศึกษา ผลิต พัฒนา และใชH ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

สำหรับการจัดการเรียนรูH 

๓) ส%งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาใหHมีความรูH ความสามารถในการพัฒนา การใชHส่ือ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

๔) จัดระบบบริการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนช%วยเหลือตามความ

ตHองการของสถานศึกษา 

๕)  ติดตาม ประเมินผล วิจัยการใชHส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือพัฒนาการสอนและ

กระบวนการเรียนรูHของผูHเรียน 



 
 

๓๗ 

๖) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใชHสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการ

เรียนรูHของสถานศึกษา 

๗) ประเมินการใชH ระบบบริการส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรูH 

๘) สรุปรายงาน เผยแพร%ประชาสัมพันธJการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

๙) สรุปรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร%ประชาสัมพันธJ 

๑๐) ประสาน ส%งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรูHกลุ%มสาระการเรียนรูH  (รายละเอียดตาม 

เอกสารแนบทHายคำส่ัง หนHา ๑๖) 

๑๑) ประสานงานศูนยJเครือข%ายโรงเรียนท่ีรับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทHายคำส่ัง 

หนHา ๑๗) 

๑๒) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทHายคำส่ัง หนHา ๑๘,๑๙,๒๐) 

๑๓) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผูHบังคับบัญชามอบหมาย 

กรณีท่ี  นางวนิดา  รัตนรุ%งโรจนJ  ตำแหน%ง  ศึกษานิเทศกJชำนาญการพิเศษ  ไม%อยู%หรืออยู%แต% 

ไม%สามารถปฏิบัติหนHาท่ีไดH ใหHมีผูHปฏิบัติหนHาท่ีแทนตามลำดับ  (รายละเอียดตามเอกสารแนบทHายคำส่ัง หนHา ๑๖) 

              ๒. นางธิติมน  คำมี  ตำแหนWง  ศึกษานิเทศก6ชำนาญการพิเศษ 

                    ปฏิบัติหนHาท่ีงานส%งเสริม  พัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  มีหนHาท่ีและรับผิดชอบ

งานศึกษา คHนควHา วิเคราะหJ วิจัยการพัฒนาส่ือ ดังน้ี 

๑) ศึกษาสภาพ การใชH ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรูH 

๒) วิเคราะหJ ตรวจสอบผลการใชH ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการ 

เรียนรูHของครูผูHสอนในโรงเรียนตามเกณฑJมาตรฐานและตัวช้ีวัด 

๓) พัฒนาต%อยอดเปIนส่ือตHนแบบ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษารวมท้ังการใหHมี 

ประสิทธิภาพตามเกณฑJประเมินผลการใชHสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาการศึกษาที่ไดHรับการปรับปรุงและพัฒนา

รูปแบบใหHมีประสิทธิภาพตามเกณฑJมาตรฐานและตัวช้ีวัด 

   ๔) นิเทศติดตามผลการใชHสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ไดHรับการปรับปรุงและพัฒนา

รูปแบบใหHมีประสิทธิภาพตามเกณฑJมาตรฐานและตัวช้ีวัด ประเมินผลการใชHส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ท่ี

ไดHรับการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบใหHมีประสิทธิภาพตามเกณฑJมาตรฐานและตัวช้ีวัด  

   ๕) ติดตาม ประเมินผล วิจัยการใชHสื ่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพื ่อพัฒนาการสอน                  

และกระบวนการเรียนรูHของผูHเรียน 

๖) จัดใหHมีกระบวนการจัดการความรูH เพ่ือการเผยแพร% นำเสนอผลงานและแลกเปล่ียนเรียนรูH  

การพัฒนา ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา        

๗) ประเมินระบบการพัฒนาส%งเสริมการใชH ส่ือ นวัตกรรม เพ่ือการเรียนรูHปรับปรุงแกHไขและ 

พัฒนารูปแบบการใชHสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรูHของครูผูHสอนในโรงเรียนตาม

เกณฑJมาตรฐานตัวช้ีวัด 

 

 



 
 

๓๘ 

๘) สรุปรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร%ประชาสัมพันธJ 

   ๙) ประสาน ส%งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรู Hกลุ %มสาระการเรียนรู H (รายละเอียดตาม

เอกสารแนบทHายคำส่ัง หนHา ๑๖) 

            ๑๐) ประสานงานศูนยJเครือข%ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทHายคำสั่ง หนHา 

๑๗)  

            ๑๑) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทHายคำส่ัง หนHา ๑๘,๑๙,๒๐) 

            ๑๒) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผูHบังคับบัญชามอบหมาย   

        กรณีที่  นางธิติมน  คำมี  ตำแหน%ง  ศึกษานิเทศกJชำนาญการพิเศษ  ไม%อยู%หรืออยู%แต%ไม%สามารถ

ปฏิบัติหนHาท่ีไดH ใหHมีผูHปฏิบัติหนHาท่ีแทนตามลำดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทHายคำส่ัง หนHา ๑๖) 

      ๓. นางสาวอัญชลี แกWนจันทร6  ตำแหนWง  ศึกษานิเทศก6ชำนาญการพิเศษ 

             ปฏิบัติหนHาท่ีงานส%งเสริม  พัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  มีหนHาท่ีและรับผิดชอบ

งานศึกษา คHนควHา วิเคราะหJ วิจัยการพัฒนาส่ือ  ดังน้ี 

๑) ศึกษาสภาพ การใชH ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรูH 

๒) วิเคราะหJ ตรวจสอบผลการใชH ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการ 

เรียนรูHของครูผูHสอนในโรงเรียนตามเกณฑJมาตรฐานและตัวช้ีวัด 

๓) พัฒนาต%อยอดเปIนส่ือตHนแบบ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษารวมท้ังการใหHม 

ประสิทธิภาพตามเกณฑJประเมินผลการใชHสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาการศึกษาที่ไดHรับการปรับปรุงและพัฒนา

รูปแบบใหHมีประสิทธิภาพตามเกณฑJมาตรฐานและตัวช้ีวัด 

๔) นิเทศติดตามผลการใชHส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีไดHรับการปรับปรุงและ 

พัฒนารูปแบบใหHมีประสิทธิภาพตามเกณฑJมาตรฐานและตัวชี้วัด ประเมินผลการใชHสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษาท่ีไดHรับการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบใหHมีประสิทธิภาพตามเกณฑJมาตรฐานและตัวช้ีวัด 

๕) ติดตาม ประเมินผล วิจัยการใชHส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือพัฒนาการสอน                             

และกระบวนการเรียนรูHของผูHเรียน 

๖) จัดใหHมีกระบวนการจัดการความรูH เพ่ือการเผยแพร% นำเสนอผลงานและแลกเปล่ียนเรียนรูH  

การพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

๗) ประเมินระบบการพัฒนาส%งเสริมการใชH ส่ือ นวัตกรรม เพ่ือการเรียนรูHปรับปรุงแกHไขและ 

พัฒนารูปแบบการใชHส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรูHของครูผูHสอนในโรงเรียนตาม

เกณฑJมาตรฐานตัวช้ีวัด 

๘) สรุปรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร%ประชาสัมพันธJ 

   ๙) ประสาน ส%งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรูHกลุ%มสาระการเรียนรูH(รายละเอียดตาม 

เอกสารแนบทHายคำส่ัง หนHา ๑๖) 

             ๑๐) ประสานงานศูนยJเครือข%ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทHายคำส่ัง    

หนHา ๑๗)  

 



 
 

๓๙ 

            ๑๑) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทHายคำส่ัง หนHา ๑๘,๑๙,๒๐) 

            ๑๒) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผูHบังคับบัญชามอบหมาย   

        กรณีที่  นางสาวอัญชลี แก%นจันทรJ  ตำแหน%ง  ศึกษานิเทศกJชำนาญการพิเศษ  ไม%อยู%หรืออยู%แต%ไม%

สามารถปฏิบัติหนHาท่ีไดH ใหHมีผูHปฏิบัติหนHาท่ีแทนตามลำดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทHายคำส่ัง หนHา ๑๖) 

กลุWมงานการวัดและประเมินผลการศึกษา  

      ๑. นายพิพัฒน6พงษ6  สมใจ  ตำแหนWง  ศึกษานิเทศก6ชำนาญการพิเศษ   

ปฏิบัติหนHาท่ี  หัวหนHางานวัดและประเมินผลการศึกษา  มีหนHาท่ีและรับผิดชอบ วิจัย พัฒนา  

ส%งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษาระดับชาติ  ดังน้ี 

๑) ศึกษาหลักเกณฑJ และแนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินคุณภาพผูHเรียนระดับชาติ 

๒) ประสานความร%วมมือระหว%างสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา และหน%วยงานท่ี 

เก่ียวขHองกับการประเมินคุณภาพผูHเรียนระดับชาติ เช%น สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห%งชาติ (สทศ.)  

สำนักทดสอบทางการศึกษา O-NET,NT,RT 

                  ๓) เสริมสรHางความรูHความเขHาใจใหHกับผูHบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับ

การวัดผลและประเมินคุณภาพผูHเรียนระดับชาติ 

       ๔) ดำเนินการประเมินคุณภาพของผูHเรียนตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการสถาบันทดสอบ              

ทางการศึกษาแห%งชาติ หรือสำนักทดสอบทางการศึกษากำหนด 

         ๕) รายงานผลการประเมินคุณภาพผูHเรียนระดับชาติต%อหน%วยงานตHนสังกัดหน%วยงานที่เกี่ยวขHอง                 

และเผยแพร%ต%อสถานศึกษาเพ่ือใหHสถานศึกษานำไปใชHเปIนขHอมูลในการพัฒนาคุณภาพผูHเรียน 

  ๖) นำผลการประเมินคุณภาพผูHเรียนในระดับชาติมาใชHเปIนขHอมูลในการวางแผนยกระดับคุณภาพ 

การจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

       ๗) ประสาน ส%งเสร ิม และพัฒนาการจัดการเร ียนรู Hกล ุ %มสาระการเร ียนรู H   (รายละเอียดตาม

เอกสารแนบทHายคำส่ัง หนHา ๑๖) 

      ๘ ) ประสานงานศูนยJเครือข%ายโรงเรียนท่ีรับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทHายคำส่ัง หนHา 

๑๗)  

      ๙) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทHายคำส่ัง หนHา ๑๘,๑๙,๒๐) 

    ๑๐) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผูHบังคับบัญชามอบหมาย   

              กรณีที่  นายพิพัฒนJพงษJ  สมใจ  ตำแหน%ง  ศึกษานิเทศกJชำนาญการพิเศษ  ไม%อยู%หรืออยู%แต%ไม%

สามารถปฏิบัติหนHาท่ีไดH ใหHมีผูHปฏิบัติหนHาท่ีแทนตามลำดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทHายคำส่ัง หนHา ๑๖) 

 

 

 

 

 



 
 

๔๐ 

 ๒. นางสมปอง  จักรโนวัน  ตำแหนWง  ศึกษานิเทศก6ชำนาญการพิเศษ  

      ปฏิบัติหนHาท่ี  กลุ%มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  มีหนHาท่ีและรับผิดชอบงานวิจัย พัฒนา ส%งเสริม 

ติดตามตรวจสอบและประเมินผลเก่ียวกับการวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา ดังน้ี   

  ๑) ศึกษาหลักเกณฑJ และแนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูHของ สถานศึกษารวมท้ัง

แนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคJ 

๒) ประสานความร%วมมือระหว%างสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา และหน%วยงานท่ี 

เกี่ยวขHองกับการประเมินคุณภาพผูHเรียนระดับชาติ เช%น สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห%งชาติ (สทศ.) สำนักทดสอบ

ทางการศึกษา ในการจัดการทดสอบระดับชาติ ไดHแก%  NT, O-NET, RT 

 ๓) เสร ิมสร Hางความร ู Hความเข Hาใจท ักษะให Hก ับผ ู Hบร ิหารสถานศ ึกษา คร ู  และบ ุคลากร 

ในสถานศึกษาเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูHตามหลักสูตร และการเทียบโอนผลการเรียน 

๔) ส%งเสริม สนับสนุนใหHผูHบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความรูHความเขHาใจใน

แนวปฏิบัติ วิธีการวัดผลและประเมินผล ตลอดจนความเขHาใจในเทคนิค วิธีการวัดผลและประเมินรูปแบบต%างๆ โดย

เนHนการประเมินตามสภาพจริง 

๕) ส%งเสริม สนับสนุนใหHสถานศึกษาสรHางเครื่องมือที่เปIนมาตรฐาน ในการวัดและประเมินผลการเรียนรูH

และจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอย%างเปIนระบบ 

๖) ส%งเสริม สนับสนุนบริการ ในการดำเนินงานดHานการวัดและประเมินผลการเรียนรูHตาม 

หลักสูตรของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๗) นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ สรHางความรูH ความเขHาใจ ทักษะ แก%บุคลากรท้ังระดับสถานศึกษา 

และระดับเขตพื้นที่การศึกษา เกี่ยวกับการวัดประเมินผลการศึกษา การจัดทำเอกสารหลักฐาน ระดับชั้นเรียนและ

สถานศึกษา ส%งเสริม สนับสนุนการประเมินคุณภาพผูHเรียนระดับชั ้นเรียนและสถานศึกษาตามหลักสูตรระดับ

สถานศึกษาและนำผลการประเมินคุณภาพไปใชHในการพัฒนา 

๘) นิเทศ ติดตาม และใหHคำปรึกษาใหHแก%ผู Hบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา

ดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรูH และการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา 

๙) สรุปรายงานผลการดำเนินงานดHานการวัดและประเมินผลการเรียนรู Hระดับชั ้นเรียนและ

สถานศึกษาเพ่ือนำผลมาใชHในการวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา และเผยแพร%ผลการประเมินคุณภาพ 

๑๐) ประสาน ส%งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรูHกลุ%มสาระการเรียนรูH (รายละเอียดตาม 

เอกสารแนบทHายคำส่ัง หนHา ๑๗) 

 

๑๑) ประสานงานศูนยJเครือข%ายโรงเรียนท่ีรับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทHายคำส่ัง  

หนHา ๑๘)  

๑๒) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทHายคำส่ัง หนHา ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑) 

๑๓) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผูHบังคับบัญชามอบหมาย   

 



 
 

๔๑ 

             กรณีท่ี  นางสมปอง  จักรโนวัน  ตำแหน%ง  ศึกษานิเทศกJชำนาญการพิเศษ ไม%อยู%หรืออยู% แต%ไม%

สามารถปฏิบัติหนHาท่ีไดHใหHมีผูHปฏิบัติหนHาท่ีแทนตามลำดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทHายคำส่ัง หนHา ๑๖) 

  ๓. นายคีระคิน  คำหนองไผW  ตำแหนWง  ศึกษานิเทศก6ชำนาญการพิเศษ  

      ปฏิบัติหนHาที่ กลุ%มงานวัดและประเมินผลการศึกษา มีหนHาที่และรับผิดชอบงานวิจัย พัฒนา ส%งเสริม 

ติดตามตรวจสอบและประเมินผลเก่ียวกับการวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา ดังน้ี  

๑) ศึกษาหลักเกณฑJ และแนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูHของ สถานศึกษา                     

รวมท้ังแนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคJ  

๒) ประสานความร%วมมือระหว%างสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา และหน%วยงานท่ี 

เกี่ยวขHองกับการประเมินคุณภาพผูHเรียนระดับชาติ เช%น สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห%งชาติ (สทศ.) สำนักทดสอบ

ทางการศึกษา ในการจัดการทดสอบระดับชาติ ไดHแก%  RT, NT,O-NET 

๓) เสริมสรHางความรูHความเขHาใจทักษะใหHกับผูHบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา

เก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูHตามหลักสูตร และการเทียบโอนผลการเรียน 

๔) ส%งเสริม สนับสนุนใหHผูHบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความรูHความเขHาใจใน

แนวปฏิบัติ วิธีการวัดผลและประเมินผล ตลอดจนความเขHาใจในเทคนิค วิธีการวัดผลและประเมินรูปแบบต%าง ๆ โดย

เนHนการประเมินตามสภาพจริง 

 ๕) ส%งเสริม สนับสนุนใหHสถานศึกษาสรHางเครื่องมือที่เปIนมาตรฐาน ในการวัดและประเมินผลการเรียนรูH

และจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอย%างเปIนระบบ 

๖) ส%งเสริม สนับสนุนบริการ ในการดำเนินงานดHานการวัดและประเมินผลการเรียนรูHตาม 

หลักสูตรของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๗) นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ สรHางความรูH ความเขHาใจ ทักษะ แก%บุคลากรท้ังระดับสถานศึกษา 

และเขตพื้นที ่การศึกษา เกี ่ยวกับการวัดประเมินผลการศึกษา การจัดทำเอกสารหลักฐาน ระดับชั ้นเรียนและ

สถานศึกษา ส%งเสริม สนับสนุนการประเมินคุณภาพผูHเรียนระดับชั ้นเรียนและสถานศึกษาตามหลักสูตรระดับ

สถานศึกษาและนำผลการประเมินคุณภาพไปใชHในการพัฒนา 

๘) นิเทศ ติดตาม และใหHคำปรึกษาใหHแก%ผูHบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา 

ดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรูH และการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา 

๙) สรุปรายงานผลการดำเนินงานดHานการวัดและประเมินผลการเรียนรูHระดับช้ันเรียนและ 

สถานศึกษา เพ่ือนำผลมาใชHในการวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา และเผยแพร%ผลการประเมินคุณภาพ 

๑๐) ประสาน ส%งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรูHกลุ%มสาระการเรียนรูH (รายละเอียดตาม 

เอกสารแนบทHายคำส่ัง หนHา ๑๖) 

๑๑) ประสานงานศูนยJเครือข%ายโรงเรียนท่ีรับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทHายคำส่ัง  

หนHา ๑๗)  

๑๒) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทHายคำส่ัง หนHา ๑๘,๑๙,๒๐) 

๑๓) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผูHบังคับบัญชามอบหมาย   



 
 

๔๒ 

             กรณีที่  นายคีระคิน  คำหนองไผ%  ตำแหน%ง  ศึกษานิเทศกJชำนาญการพิเศษ ไม%อยู%หรืออยู% แต%ไม%

สามารถปฏิบัติหนHาท่ีไดH ใหHมีผูHปฏิบัติหนHาท่ีแทนตามลำดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทHายคำส่ัง หนHา ๑๖) 

กลุWมงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  

     ๑. นายสมชาย  โพธ์ิศรี  ตำแหนWง  ศึกษานิเทศก6ชำนาญการพิเศษ   

 ปฏิบัติหนHาที่ หัวหนHากลุ%มงานประกันคุณภาพการศึกษาและมีหนHาที่และรับผิดชอบ งานพัฒนา

ส%งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาและงานงานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดังน้ี 

๑) ศึกษา วิเคราะหJ หลักเกณฑJ ระเบียบ มาตรฐาน แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ การประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐาน

การศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.ความตHองการของชุมชนและทHองถิ่นและมาตรฐานหน%วยงานอื่นๆ 

ท่ีเก่ียวขHอง 

๒) จัดทำมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และนำเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีใหH 

ความเห็นชอบ และประกาศใชH 

๓) ส%งเสริม สนับสนุนใหHสถานศึกษาดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย%างเปIน

ระบบ 

๔) การนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๕) ประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

๖) สรุปรายงานผลการดำเนินการ จัดทำเอกสารเผยแพร% และนำผลการประเมินไปวางแผน 

ปรับปรุงการดำเนินงาน 

๗) วางแผนและการดำเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
๘) วิเคราะหJ สรุปผลรายงานและเผยแพร%ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

และนำผลไปใชHเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

๙) ประสาน ส%งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรูHกลุ%มสาระการเรียนรูH (รายละเอียดตาม 

เอกสารแนบทHายคำส่ัง หนHา ๑๖)  

๑๐) ประสานงานศูนยJเครือข%ายโรงเรียนท่ีรับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทHายคำส่ัง  

หนHา ๑๗)  

๑๑) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทHายคำส่ัง หนHา ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑) 

๑๒) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผูHบังคับบัญชามอบหมาย 

   กรณีท่ี  นายสมชาย  โพธ์ิศรี  ตำแหน%ง  ศึกษานิเทศกJชำนาญการพิเศษ  ไม%อยู%หรืออยู% แต%ไม%สามารถ

ปฏิบัติหนHาท่ีไดH ใหHมีผูHปฏิบัติหนHาท่ีแทนตามลำดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทHายคำส่ัง หนHา ๑๖) 

      ๒. นางวัฒนาพร อาคมคง  ตำแหนWง  ศึกษานิเทศก6ชำนาญการพิเศษ 

 ปฏิบัติหนHาที่ กลุ%มงานประกันคุณภาพการศึกษาและมีหนHาที่และรับผิดชอบ งานวิจัยและพัฒนา

รูปแบบ เทคนิค วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาและงานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก  ดังน้ี 



 
 

๔๓ 

    ๑) ศึกษา วิจัย เกี่ยวกับรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ส%งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 

     ๒) ส%งเสริม สนับสนุนและ/หรือร%วมกับสถานศึกษาดำเนินการวิจัย เกี่ยวกับ รูปแบบ เทคนิค และ

วิธีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 

             ๓) นิเทศ ติดตาม การดำเนินการวิจัยและการนำผลการวิจัยมาใชHในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 

    ๔) ประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อคัดเลือกรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ส%งเสริม สนับสนุน และ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีมีคุณภาพ 

    ๕) สรุป รายงานผล รวบรวมและเผยแพร%ผลการวิจัยเกี ่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา                           

ภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผูHเรียน 

     ๖) ประสานงานกับสถานศึกษาในสังกัดเพื่อเตรียมความพรHอมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก 

สมศ.  การส%งขHอมูล เอกสารเพิ่มเติมเพื่อขอรับการประเมินซ้ำ รวมทั้งติดตามกำหนดการประเมินคุณภาพภายนอก

ของสถานศึกษาในสังกัด ตามรอบการประเมินจาก สมศ. 

     ๗) ส%งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาใหHนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ไปใชHในการ

วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร%วมปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือขอรับการประเมินซ้ำ 

๘) ส%งเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากรเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา ใหHมีความรูH ความ 

เขHาใจระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กับหลักเกณฑJวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. ในทุก

ระดับการศึกษา  

  ๙) นิเทศ ติดตาม กำกับ ใหHสถานศึกษาดำเนินการเกี่ยวกับการเตรียมความพรHอมรับการประเมิน

คุณภาพภายนอกทุกแห%งในเขตพ้ืนท่ี ใหHไดHมาตรฐานตามเกณฑJ  

    ๑๐) ประเมินความพรHอมสถานศึกษาในสังกัดเพ่ือพรHอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

    ๑๑) แต%งต้ังคณะกรรมการร%วมรับฟqงรายงานดHวยวาจาจาก สมศ. 

    ๑๒) รวบรวมผลการประเมิน จัดทำระบบขHอมูลสารสนเทศการประเมินคุณภาพภายนอกใหHเปIน

ปqจจุบัน สะดวกสำหรับการนำผลประเมินคุณภาพการศึกษาไปใชHในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   ๑๓) จัดทำเอกสาร รายงาน สังเคราะหJผลการประเมินคุณภาพภายนอก เผยแพร% และนำผลการ

ประเมินไปใชHในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   ๑๔) ประสาน ส%งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรูHกลุ%มสาระการเรียนรูH (รายละเอียดตาม 

เอกสารแนบทHายคำส่ัง หนHา ๑๖) 

              ๑๕)  ประสานงานศูนยJเครือข%ายโรงเรียนท่ีรับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทHายคำส่ัง  

หนHา ๑๗)  

              ๑๖) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทHายคำส่ัง หนHา ๑๘,๒๐,๒๑) 

              ๑๗) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผูHบังคับบัญชามอบหมาย   

        กรณีที่  นางวัฒนาพร อาคมคง  ตำแหน%ง ศึกษานิเทศกJชำนาญการพิเศษ  ไม%อยู%หรืออยู% แต%ไม%

สามารถปฏิบัติหนHาท่ีไดH ใหHมีผูHปฏิบัติหนHาท่ีแทนตามลำดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทHายคำส่ัง หนHา ๑๖) 



 
 

๔๔ 

๖. กลุWมงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา   

            ๑. นางจารุรัตน6  ราชชมภู  ตำแหนWง  ศึกษานิเทศก6ชำนาญการพิเศษ    

               ปฏิบัติหนHาที ่หัวหนHางานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  มีหนHาท่ี                    

และร ับผ ิดชอบและงานส %งเสร ิมและพ ัฒนาระบบการน ิ เทศและการจ ัดกระบวนการเร ียนรูH งานน ิ เทศ                   

ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ดังน้ี 

     ๑) วิเคราะหJภาระงาน  จัดระบบขHอมูลสารสนเทศ เก่ียวกับการพัฒนาระบบนิเทศและการจัดการเรียน

การสอน 

๒) ศึกษาสภาพปqญหาและความตHองการรับการนิเทศการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการ 

สอนของสถานศึกษา 

๓) จัดทำแผนส%งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดการเรียนการสอน 

๔) กำหนดวิธีการ แนวทางการนิเทศ สรHาง แสวงหาเคร่ืองมือ นวัตกรรม เพ่ือดำเนินการนิเทศ 

การศึกษาและการเรียนการสอน 

๕) ติดตามและประเมินผลการนิเทศการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน นำผลการประเมิน 

ไปกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบนิเทศและกระบวนการเรียนรูHในคราวต%อไป 

๖) สรุป รายงาน เผยแพร%ประชาสัมพันธJต%อหน%วยงานตHนสังกัด สถานศึกษา และหน%วยงาน 

ท่ีเก่ียวขHอง 

  ๗) จัดระบบขHอมูลสารสนเทศ ตามสภาพปqญหา ความตHองการเก่ียวกับการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 

๘) จัดทำเกณฑJ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เครื่องมือ และวิธีการนิเทศ การตรวจสอบการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 

            ๙) สถานศึกษาประเมินตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑJและตัวช้ีวัดการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 

           ๑๐) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ตามเกณฑJและตัวชี้วัด วิจัย 

พัฒนารูปแบบ/วิธีการท่ีเหมาะสม 

          ๑๑)  นำผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามเกณฑJและ

ตัวช้ีวัดมากำหนดเปIนแนวทางในการปรับปรุงแกHไข และวางแผนการดำเนินงาน 

          ๑๒) สรุปผลการดำเนินงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

          ๑๓) เผยแพร%ผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาต%อ

หน%วยงาน ตHนสังกัด หน%วยงานท่ีเก่ียวขHอง หรือผูHท่ีสนใจ 

          ๑๔) ประสาน ส%งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรู Hกลุ %มสาระการเรียนรู H (รายละเอียดตาม

เอกสารแนบทHายคำส่ัง หนHา ๑๖) 

          ๑๕) ประสานงานศูนยJเครือข%ายโรงเรียนท่ีรับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทHายคำส่ัง หนHา 

๑๗)  

          ๑๖) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทHายคำส่ัง หนHา ๑๙,๒๐) 



 
 

๔๕ 

          ๑๗) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผูHบังคับบัญชามอบหมาย   

            กรณีที่  นางจารุรัตนJ  ราชชมภู  ตำแหน%ง  ศึกษานิเทศกJชำนาญการพิเศษ ไม%อยู%หรืออยู%แต%ไม%

สามารถปฏิบัติหนHาท่ีไดH ใหHมีผูHปฏิบัติหนHาท่ีแทนตามลำดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทHายคำส่ัง หนHา ๑๖) 

      ๒. นางณิชาภา จันทะกา  ตำแหนWง  ศึกษานิเทศก6ชำนาญการพิเศษ     

 ปฏิบัติหนHาท่ี  งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  และมีหนHาที่และ

รับผิดชอบ ส%งเสริมสนับสนุนเครือข%ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน%วยงานที่เกี่ยวขHองและชุมชน 

ดังน้ี 

 ๑) จัดระบบขHอมูลสารสนเทศ ศึกษาความตHองการการส%งเสริมสนับสนุนเครือข%ายการนิเทศทั้งระดับ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา หน%วยงานท่ีเก่ียวขHองและชุมชน        

๒) จัดทำแผนสรHางความรูHความเขHาใจเพ่ือส%งเสริมและสนับสนุนเครือข%ายการนิเทศทุกระดับ  

โดยคำนึงถึงสภาพปqญหาและความตHองการของแต%ละเครือข%าย 

๓) ประชุม/สัมมนาเครือข%ายการนิเทศทุกระดับ เพ่ือสรHางความเขHาใจและกำหนดแนวทางการ 

พัฒนา 

๔) ดำเนินการส%งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข%ายการนิเทศในรูปแบบต%างๆ  เช%น 

  ๔.๑) จัดเครือข%ายบุคคล  เช%น ครูแกนนำ  ครูตHนแบบ  ครูแห%งชาติ  ฯลฯ 

  ๔.๒) จัดเครือข%ายในรูปชุมนุม  เช%น ชุมนุมครูปฐมวัย  ครูวิทยาศาสตรJ ฯลฯ 

  ๔.๓) เครือข%ายในรูปของระดับการศึกษา เช%น  เครือข%ายส%งเสริมประสิทธิภาพระดับปฐมวัย   

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

  ๔.๔) เครือข%ายในรูปของชุมชน  เช%น  เครือข%ายสุขภาพ  เครือข%ายภูมิปqญญาทHองถ่ิน ฯลฯ 

  ๔.๕) เครือข%ายในรูปของหHองเรียนหรือสถานศึกษา เช%น  การพัฒนาหHองเรียนวิทยาศาสตรJ  

เครือข%ายโรงเรียนผูHนำการเปล่ียนแปลง  เครือข%ายหHองเรียนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

๕)  ประเมินผลและสรุปผลการพัฒนาเครือข%ายการนิเทศ 

๖)  นำผลการประเมินไปกำหนดแนวทางการพัฒนาเครือข%ายการนิเทศท้ังระดับเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษา สถานศึกษา หน%วยงานท่ีเก่ียวขHองและชุมชนต%อไป    

        ๗) สรุปผลการดำเนินงานเครือข%ายการนิเทศและรายงานผลการพัฒนาต%อหน%วยงานตHนสังกัด/

สถานศึกษา หน%วยงานท่ีเก่ียวขHอง และเผยแพร%ประชาสัมพันธJ  

๘) ประสาน ส%งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรูHกลุ%มสาระการเรียนรูH (รายละเอียดตาม 

เอกสารแนบทHายคำส่ัง หนHา ๑๖) 

๙) ประสานงานศูนยJเครือข%ายโรงเรียนท่ีรับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทHายคำส่ัง  

หนHา ๑๗ )  

๑๐) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทHายคำส่ัง หนHา ๑๘,๒๐) 

๑๑) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผูHบังคับบัญชามอบหมาย   

       กรณีที่  นางณิชาภา  จันทะกา  ตำแหน%ง  ศึกษานิเทศกJชำนาญการพิเศษ  ไม%อยู%หรืออยู%แต%ไม%สามารถ

ปฏิบัติหนHาท่ีไดH ใหHมีผูHปฏิบัติหนHาท่ีแทนตามลำดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทHายคำส่ัง หนHา ๑๖)  



 
 

๔๖ 

      ๓. นางสาวภิญญาพัชญ6   ภูวงค6  ตำแหนWง  ศึกษานิเทศก6ชำนาญการ  

 ปฏิบัติหนHาท่ี  งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  และมีหนHาที่และ

รับผิดชอบ ส%งเสริมสนับสนุนเครือข%ายการนิเทศของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา หน%วยงานท่ีเก่ียวขHอง  ดังน้ี 

  ๑) จัดระบบขHอมูลสารสนเทศ ศึกษาความตHองการการส%งเสริมสนับสนุนเครือข%ายการนิเทศทั้งระดับ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา หน%วยงานท่ีเก่ียวขHองและชุมชน        

๒) จัดทำแผนสรHางความรูHความเขHาใจเพื่อส%งเสริมและสนับสนุนเครือข%ายการนิเทศทุกระดับ โดย

คำนึงถึงสภาพปqญหาและความตHองการของแต%ละเครือข%าย 

๓) ประชุม/สัมมนาเครือข%ายการนิเทศทุกระดับ เพ่ือสรHางความเขHาใจและกำหนดแนวทางการ 

พัฒนา 

 ๔) ดำเนินการส%งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข%ายการนิเทศในรูปแบบต%างๆ  เช%น 

  ๔.๑) จัดเครือข%ายบุคคล  เช%น ครูแกนนำ  ครูตHนแบบ  ครูแห%งชาติ  ฯลฯ 

  ๔.๒) จัดเครือข%ายในรูปชุมนุม  เช%น ชุมนุมครูปฐมวัย  ครูวิทยาศาสตรJ ฯลฯ 

  ๔.๓) เครือข%ายในรูปของระดับการศึกษา เช%น  เครือข%ายส%งเสริมประสิทธิภาพระดับปฐมวัย   

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

  ๔.๔) เครือข%ายในรูปของชุมชน  เช%น เครือข%ายสุขภาพ เครือข%ายภูมิปqญญาทHองถ่ิน ฯลฯ 

  ๔.๕) เครือข%ายในรูปของหHองเรียนหรือสถานศึกษา เช%น  การพัฒนาหHองเรียนวิทยาศาสตรJ 

เครือข%ายโรงเรียนผูHนำการเปล่ียนแปลง  เครือข%ายหHองเรียนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

 ๕) ประเมินผลและสรุปผลการพัฒนาเครือข%ายการนิเทศ 

๖) นำผลการประเมินไปกำหนดแนวทางการพัฒนาเครือข%ายการนิเทศท้ังระดับเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษา สถานศึกษา หน%วยงานท่ีเก่ียวขHองและชุมชนต%อไป    

        ๗) สรุปผลการดำเนินงานเครือข%ายการนิเทศและรายงานผลการพัฒนาต%อหน%วยงานตHนสังกัด/

สถานศึกษา หน%วยงานท่ีเก่ียวขHอง และเผยแพร%ประชาสัมพันธJ     

๘) ประสาน ส%งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรูHกลุ%มสาระการเรียนรูH (รายละเอียดตาม 

เอกสารแนบทHายคำส่ัง หนHา ๑๖) 

๙) ประสานงานศูนยJเครือข%ายโรงเรียนท่ีรับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทHายคำส่ัง  

หนHา ๑๗)  

๑๐) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทHายคำส่ัง หนHา ๑๘,๑๙,๒๐) 

๑๑) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผูHบังคับบัญชามอบหมาย   

       กรณีที่  นางสาวภิญญาพัชญJ  ภูวงคJ  ตำแหน%ง  ศึกษานิเทศกJชำนาญการ  ไม%อยู%หรืออยู%แต%ไม%

สามารถปฏิบัติหนHาท่ีไดHใหHมีผูHปฏิบัติหนHาท่ีแทนตามลำดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทHายคำส่ัง หนHา ๑๖) 

 

 

 



 
 

๔๗ 

๗. กลุWมงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  

      ๑. นางสาวกาญจนภัสส6  สีดาแหลม  ตำแหนWง  ศึกษานิเทศก6ชำนาญการพิเศษ  

               ปฏิบัติหนHาที่หัวหนHากลุ%มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีหนHาท่ีและรับผิดชอบ  ดังน้ี 

        ๑) การพัฒนาระบบขHอมูลและสารสนเทศ 

        ๒) กำหนดขอบข%ายของขHอมูลดHานวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยศึกษาจากนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปa รายงานผล

การปฏิบัติงาน จากกลุ%มต%างๆ ในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

             ๓) รวบรวม วิเคราะหJ สังเคราะหJและจัดทำระบบขHอมูล สารสนเทศ 

             ๔) ตรวจสอบขHอมูลและสารสนเทศใหHเปIนปqจจุบัน 

             ๕) รายงานผลการวิเคราะหJ สังเคราะหJ ที่เปIนขHอมูลและสารสนเทศ ต%อคณะกรรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ถึงจุดเด%น จุดท่ีควรพัฒนาและขHอเสนอแนะ                   

   ๖) เผยแพร%ขHอมูลเปIนเอกสารและทางเว็บไซดJ ในระบบเครือข%ายและสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษา 

   ๗) วางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา   

        ๘) วิเคราะหJผลการบริหารและการจัดการศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดHานวิชาการ บริหารงาน

บุคคล บริหารงบประมาณและบริหารท่ัวไป ใหHเห็นจุดเด%น จุดท่ีควรพัฒนาและขHอเสนอแนะ 

           ๙) กำหนดวิสัยทัศนJ พันธกิจ เปsาหมาย กลยุทธJในแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา 

  ๑๐) นำแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา มากำหนด 

วิธีการ เคร่ืองมือในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

๑๑) ประสาน ส%งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรูHกลุ%มสาระการเรียนรูH (รายละเอียดตาม 

เอกสารแนบทHายคำส่ัง หนHา ๑๖) 

๑๒) ประสานงานศูนยJเครือข%ายโรงเรียนท่ีรับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทHายคำส่ัง  

หนHา ๑๗)  

๑๓) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทHายคำส่ัง หนHา ๑๙) 

๑๔) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผูHบังคับบัญชามอบหมาย   

          กรณีท่ี  นางสาวกาญจนภัสสJ   สีดาแหลม  ตำแหน%ง  ศึกษานิเทศกJชำนาญการพิเศษ   ไม%อยู%หรืออยู%

แต%ไม%สามารถปฏิบัติหนHาท่ีไดH ใหHมีผูHปฏิบัติหนHาท่ีแทนตามลำดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทHายคำส่ัง  

หนHา๑๖)  

 

 

 

      ๒. นายศิขริน  ตันเจียง  ตำแหนWง  ศึกษานิเทศก6ชำนาญการพิเศษ     



 
 

๔๘ 

     ปฏิบัติหนHาที่ กลุ%มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก%น เขต ๕ มีหนHาท่ีและรับผิดชอบ  ดังน้ี 

          ๑) จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ี

การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

    ๒) นำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพ เครื่องมือ วิธีการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศ

การศึกษา ต%อคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

               ๓) แจHงแผนพัฒนาคุณภาพการ เครื่องมือ วิธีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศ

การศึกษาใหHกลุ%มต%างๆนำไปสู%การดำเนินการตามแผน 

              ๔) ประสานงานกับคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพ่ือ

ดำเนินการตามแผนและแกHไขการดำเนินงานระหว%างการปฏิบัติ 

    ๕) รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต%อคณะกรรมการ 

   ๖) ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศตามแนวทางของคณะกรรมการการ

ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

             ๗) รวบรวม วิเคราะหJ และประมวลผลขHอมูลจากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศ 

             ๘) จัดทำรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศ เสนอต%อคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา 

             ๙) เผยแพร%รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศต%อคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา และหน%วยงาน ท่ีเก่ียวขHอง  

   ๑๐) นำแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา  

มากำหนดวิธีการ เคร่ืองมือในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

๑๑) ประสาน ส%งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรูHกลุ%มสาระการเรียนรูH (รายละเอียดตาม 

เอกสารแนบทHายคำส่ัง หนHา ๑๗) 

๑๒) ประสานงานศูนยJเครือข%ายโรงเรียนท่ีรับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทHายคำส่ัง  

หนHา ๑๘)  

 ๑๓) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทHายคำส่ัง หนHา ๑๘,๑๙,๒๐) 

๑๔) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผูHบังคับบัญชามอบหมาย   

กรณีท่ี นายศิขริน  ตันเจียง  ตำแหน%ง ศึกษานิเทศกJชำนาญการพิเศษ ไม%อยู%หรืออยู%แต%ไม%สามารถ 

ปฏิบัติหนHาท่ีไดH ใหHมีผูHปฏิบัติหนHาท่ีแทนตามลำดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทHายคำส่ัง หนHา ๑๖) 

๘. งานธุรการ 

      นางนพมาศ  ใจตรง  ตำแหน%ง  เจHาพนักงานธุรการชำนาญงาน    

     ปฏิบัติหนHาที่งานธุรการกลุ%มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  มีหนHาที่และรับผิดชอบ

ดังน้ี 



 
 

๔๙ 

     ๑) งานจัดระบบขHอมูลสารสนเทศของกลุ %มนิเทศใหHสามารถดำเนินงานตามภารกิจไดHอย%างมี

ประสิทธิภาพ 

             ๒) งานสารบรรณกลุ%มนิเทศ 

               ๓) งานประชุมภายในกลุ%มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

               ๔) งานประสานงานกับกลุ%มอื่นในสำนักงาน  หน%วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการ ที่เกี่ยวขHอง              

กับการบริหารงานของกลุ%ม 

               ๕) งานประสานการดำเนินงานประชาสัมพันธJขHอมูลข%าวสารและผลงานของกลุ%มใหHครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  และประชาชนท่ัวไปทราบ 

               ๖) งานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกลุ%ม 

               ๗) งานจัดทำขHอมูลสารสนเทศของกลุ%มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

         ๘) งานรับ-ส%ง หนังสือราชการกลุ%ม 

               ๙) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผูHบังคับบัญชามอบหมาย 

        กรณีที่ นางนพมาศ  ใจตรง  ตำแหน%ง เจHาพนักงานธุรการชำนาญงาน ไม%อยู%หรืออยู%แต%ไม%สามารถ

ปฏิบัติหนHาท่ีไดH ใหHกลุ%มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ปฏิบัติหนHาท่ี

แทน 

         ใหHผูHที่ไดHรับการแต%งตั้งปฏิบัติหนHาที่ดHวยความรับผิดชอบ เอาใจใส% เพื่อใหHการดำเนินงานเปIนไป                

ดHวยความเรียบรHอยและเกิดประโยชนJสูงสุดต%อทางราชการต%อไป 

                      ทั้งนี้  ตั้งแต>วันที่    ๔  เดือน   พฤศจิกายน          พ.ศ. ๒๕๖๔  

 สั่ง  ณ   วันที่   ๔     เดือน    พฤศจิกายน      พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    

   (นายยงยุทธ พรหมแกKว ) 

      ผูKอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก>น เขต ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๕๐ 

 

รายละเอียดแนบท*ายคำส่ังสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกWน เขต ๕ 

ท่ี  ๓๘๐ / ๒๕๖๔   ลงวันท่ี  ๔  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

 

๑. งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามกรอบกลุWมงานและการบริหารด*วยทีมงาน (TEAM WORK) 

 

หัวหน*ากลุWมงาน กลุWมงาน ผู*รับผิดชอบ    

นางผ%องพันธJ  แพงบุดดี ผูHอำนวยการกลุ%มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

๑.นางรุจาภา ประถมวงษJ 

กลุ%มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา               

และกระบวนการเรียนรูH 

๑. นางรุจาภา  ประถมวงษJ 

๒. นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพยJ 

๓. นางสาวธัญชมณ  บุญประกอบ 

๒.นายพิพัฒนJพงษJ  สมใจ 

กลุ%มงานวัดและประเมินผล

การศึกษา  

๑. นายพิพัฒนJพงษJ  สมใจ 

๒. นางสมปอง  จักรโนวัน 

๓. นายคีระคิน  คำหนองไผ% 

๓.นางวนิดา  รัตนรุ%งโรจนJ 

กลุ%มงานส%งเสริมและพัฒนาส่ือ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

๑. นางวนิดา  รัตนรุ%งโรจนJ 

๒. นางธิติมน  คำมี 

๓. นางสาวอัญชลี  แก%นจันทรJ 

  ๔.นายสมชาย  โพธ์ิศรี 
กลุ%มงานส%งเสริมพัฒนาระบบ          

การประกันคุณภาพการศึกษา 

๑. นายสมชาย  โพธ์ิศรี 

๒. นางวัฒนาพร  อาคมคง 

๕.นางจารุรัตนJ  ราชชมภู 

กลุ%มงานนิเทศติดตามและ

ประเมินผลระบบบริหารและการ

จัดการศึกษา 

๑. นางจารุรัตนJ  ราชชมภู 

๒. นางสาวภิญญาพัชญJ   ภูวงคJ 

๓. นางณิชาภา  จันทะกา 

๖. นางสาวกาญจนภัสสJ   

สีดาแหลม 

กลุ%มงานเลขานุการคณะกรรมการ

ติดตามตรวจสอบประเมินผล           

และนิเทศศึกษา 

๑. นางสาวกาญจนภัสสJ  สีดาแหลม 

๒. นายศิขริน  ตันเจียง 

 

 

 

 

 

 



 
 

๕๑ 

รายละเอียดแนบท*ายคำส่ังสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกWน เขต ๕ 

ท่ี  ๓๘๐ / ๒๕๖๔   ลงวันท่ี  ๔  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

         ๒. งานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุWมสาระการเรียนรู*  รายละเอียดดังน้ี  

ท่ี กลุWมสาระการเรียนรู* ศึกษานิเทศก6ผู*รับผิดชอบ    หมายเหตุ 

๑ ภาษาไทย ๑. นางผ%องพันธJ  แพงบุดดี           หัวหนHา 

๒. นางจารุรัตนJ  ราชชมภู 

๓. นางสาวภิญญาพัชญJ  ภูวงคJ  

๔. นางณิชาภา   จันทะกา 

หากผูHรับผิดชอบคนท่ี 

๑ ไม%อยู%ใหHคน

รับผิดชอบลำดับถัดไป

ปฏิบัติหนHาท่ีแทน 

ตามลำดับ 

๒ สังคมศึกษา ๑. นางผ%องพันธJ  แพงบุดดี           หัวหนHา 

๒. นางวัฒนาพร  อาคมคง 

๓. นายคีระคิน  คำหนองไผ% 

๔. นางจารุรัตนJ ราชชมภู 

๓ วิทยาศาสตรJ 

 

๑. นายศิขริน  ตันเจียง                หัวหนHา 

๒. นายสมชาย  โพธ์ิศรี 

๓. นางวนิดา  รัตนรุ%งโรจนJ 

๔. นางสมปอง  จักรโนวัน 

๔ คณิตศาสตรJ ๑. นายพิพัฒนJพงษJ  สมใจ            หัวหนHา 

๒. นางณิชาภา  จันทะกา 

๓. นางธิติมน   คำมี 

๕ ภาษาต%างประเทศ ๑. นางสาวธัญชมณ  บุญประกอบ   หัวหนHา 

๒. นางรุจาภา  ประถมวงษJ 

๓. นางสาวอัญชลี  แก%นจันทรJ 

๖ ศิลปศึกษา ๑. นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพยJ      หัวหนHา 

๒. นายศิขริน  ตันเจียง 

๓. นางสาวอัญชลี  แก%นจันทรJ 

๗ สุขศึกษา   ๑. นายสมชาย  โพธ์ิศรี               หัวหนHา 

๒. นางสาวธัญชมณ  บุญประกอบ 

๓. นางสมปอง  จักรโนวัน 

๘ การงานอาชีพ 

 

๑. นางวนิดา  รัตนรุ%งโรจนJ           หัวหนHา 

๒. นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพยJ 

๓. นายพิพัฒนJพงษJ  สมใจ 

๔. นางวัฒนาพร  อาคมคง 

๙ ปฐมวัย ๑. นางรุจาภา  ประถมวงษJ           หัวหนHา 

๒. นายคีระคิน  คำหนองไผ% 



 
 

๕๒ 

 

 

ท่ี กลุWมสาระการเรียนรู* ศึกษานิเทศก6ผู*รับผิดชอบ    หมายเหตุ 

๑๐ การศึกษาพิเศษ ๑. นางสาวกาญจนภัสสJ  สีดาแหลม   หัวหนHา 

๒. นายศิขริน  ตันเจียง 

๓. นางสาวภิญญาพัชญJ  ภูวงคJ 

 

๑๑ กิจกรรมพัฒนาผูHเรียน ๑. นางธิติมน  คำมี                       หัวหนHา 

๒. นายสมชาย  โพธ์ิศรี 

๓. นางสาวธัญชมณ  บุญประกอบ 

 

 

 

รายละเอียดแนบท*ายคำส่ังสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกWน เขต ๕ 

ท่ี  ๓๘๐ / ๒๕๖๔   ลงวันท่ี  ๔  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

       ๓. งานประสานศูนย6เครือขWายโรงเรียน รายละเอียดดังน้ี  

ท่ี อำเภอ  ศึกษานิเทศก6ผู*รับผิดชอบ    

๑ อำเภอชุมแพ ๑. นางวนิดา  รัตนรุ%งโรจนJ             (ศูนยJฯ ชุมแพ,) 

๒. นางรุจาภา  ประถมวงษJ             (ศูนยJฯ มิตรสัมพันธJ) 

๓. นางสาวธัญชมณ  บุญประกอบ     (ศูนยJฯ โนนหันนาหนองทุ%ม) 

๔. นายศิขริน  ตันเจียง                  (ศูนยJฯ วังหินลาด)  

๒ อำเภอหนองเรือ ๑. นางผ%องพันธJ  แพงบุดดี              (ศูนยJฯ บูรพา) 

๒. นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพยJ          (ศูนยJฯ โนนทองโนนทัน) 

๓. นางณิชาภา  จันทะกา                (ศูนยJฯ หนองเรือภูเม็ง) 

๔. นางสาวภิญญาพัชญJ  ภูวงคJ          (ศูนยJฯ กุดกวHางโนนสะอาด) 

๓ อำเภอสีชมพู ๑. นายสมชาย  โพธ์ิศรี                   (ศูนยJฯ เสมาสีชมพู) 

๒. นางสาวกาญจนภัสสJ  สีดาแหลม    (ศูนยJฯ นาจานซำยาง) 

๓. นางสมปอง จักรโนวัน                 (ศูนยJฯ ดงชมพู) 

๔ อำเภอภูเวียง ๑. นางธิติมน  คำมี                        (ศูนยJฯ ภูเวียง) 

๒. นางจารุรัตนJ  ราชชมภู                (ศูนยJฯ ลุ%มน้ำบอง) 

๓. นางสาวอัญชลี   แก%นจันทรJ          (ศูนยJฯ แก%นหวHาเซิน) 

๕ อำเภอหนองนาคำ ๑. นายพิพัฒนJพงษJ  สมใจ               (ศูนยJฯ หนองนาคำ) 

๖ อำเภอเวียงเก%า ๑. นางวัฒนาพร  อาคมคง               (ศูนยJฯ เวียงเก%า) 

๗ อำเภอภูผาม%าน ๑. นายคีระคิน  คำหนองไผ%              (ศูนยJฯ ภูผาม%าน) 

 



 
 

๕๓ 

รายละเอียดแนบท*ายคำส่ังสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกWน เขต ๕ 

ท่ี  ๓๘๐ / ๒๕๖๔   ลงวันท่ี  ๔  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ๔. งานโครงการพิเศษ  รายละเอียดดังน้ี  

ท่ี งาน/โครงการ   ศึกษานิเทศก6ผู*รับผิดชอบ      หมายเหตุ 

๑ โครงการบHานนักวิทยาศาสตรJนHอย 

(ปฐมวัย) 

๑. นางรุจาภา  ประถมวงษJ 

๒. นายคีระคิน  คำหนองไผ% 
 

๒ โครงการบHานนักวิทยาศาสตรJนHอย 

(ประถมศึกษา) 

๑. นางวนิดา  รัตนรุ%งโรจนJ 

๒. นายศิขริน ตันเจียง 

๓. นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพยJ 

๔. นางสมปอง จักรโนวัน 

๕. นายสมชาย  โพธ์ิศรี 

 

๓ โครงการโรงเรียนขนาดเล็ก ๑. นางรุจาภา  ประถมวงษJ 

๒. นางวนิดา  รัตนรุ%งโรจนJ 

๓. นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพยJ 

๔. นายคีระคิน  คำหนองไผ% 

 

๔ โครงการจัดการเรียนรูHท่ีสอดคลHอง             

กับพัฒนาการทางสมอง (Brain-

based Learning) BBL 

๑. นางวนิดา  รัตนรุ%งโรจนJ 

๒. นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพยJ 

๓. นางรุจาภา  ประถมวงษJ 

 

๕ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

โครงการวิถีพุทธ 

๑. นางวัฒนาพร  อาคมคง  

๒. นายคีระคิน  คำหนองไผ%  

๓. นางธิติมน  คำมี 

 

๖ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำ

ตำบล  และโรงเรียนคุณภาพของ

ชุมชน 

๑. นายศิขริน ตันเจียง 

๒. นางสาวธัญชมณ  บุญประกอบ 

๓. นางสาวภิญญาพัชญJ  ภูวงคJ 

๔. นายคีระคิน  คำหนองไผ% 

 

๗ โครงการการจัดการเรียนการสอน

ทางไกล ผ%านดาวเทียม (DLTV )

และผ%านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(DLIT) 

๑. นางวนิดา  รัตนรุ%งโรจนJ 

๒. นางสาวกฤตมุข เฉิดทรัพยJ 

๓. นางณิชาภา  จันทะกา 

๔. นางสาวอัญชลี  แก%นจันทรJ 

 

๘ โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารูH/

ลดภาระงานครู 

๑. นางรุจาภา  ประถมวงษJ 

๒. นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพยJ 

๓. นางสาวธัญชมณ  บุญประกอบ 

 

 



 
 

๕๔ 

 

ท่ี งาน/โครงการ   ศึกษานิเทศก6ผู*รับผิดชอบ      หมายเหตุ 

๙ โครงการเสริมสรHางคุณธรรม จริยธรรม

และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก%น เขต ๕ 

๑. นางธิติมน  คำมี 

๒. นายสมชาย  โพธ์ิศรี 

๓. นางรุจาภา  ประถมวงษJ 

๔. นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพยJ 

๕. นางสาวธัญชมณ  บุญประกอบ 

๖. นางสาวอัญชลี แก%นจันทรJ 

 

๑๐ โครงการ STEM  เพ่ือการศึกษา 

ปฐมวัย 

๑. นางรุจาภา  ประถมวงษJ 

๒. นางวัฒนาพร  อาคมคง 

๓. นายคีระคิน คำหนองไผ% 

๔. นางสาวภิญญาพัชญJ  ภูวงคJ 

๕. นางสาวอัญชลี  แก%นจันทรJ 

 

๑๑ โครงการ STEM  เพ่ือการศึกษา 

ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 

๑. นายศิขริน  ตันเจียง 

๒. นายพิพัฒนJพงษJ  สมใจ 

๓. นางวนิดา  รัตนรุ%งโรจนJ 

๔. นางสมปอง จักรโนวัน 

๕. นางสาวกฤตมุข เฉิดทรัพยJ 

 

๑๒ โครงการขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสู%สถานศึกษา 

๑. นางผ%องพันธJ  แพงบุดดี 

๒. นางจารุรัตนJ  ราชชมภู 

๓. นางธิติมน คำมี   

๔. นางสาวภิญญาพัชญJ  ภูวงคJ 

๕. นายคีระคิน  คำหนองไผ% 

๖. นางวิรงรอง    อุดม 

 

๑๓ โครงการขับเคล่ือนชุมชนแห%งการเรียนรูH

ทางวิชาชีพ  ( PLC ) 

๑. นางผ%องพันธJ  แพงบุดดี 

๒. นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพยJ 

๓. นางวัฒนาพร  อาคมคง 

 

๑๔ โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ๑. นางสาวกาญจนภัสสJ  สีดาแหลม 

๒. นางผ%องพันธJ  แพงบุดดี 

๓. นายศิขริน   ตันเจียง 

๔. นางสมปอง  จักรโนวัน 

๕. นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพยJ 

๖. นางสาวอัญชลี  แก%นจันทรJ 

 



 
 

๕๕ 

๑๕ โครงการวัดและประเมินผลนักเรียน

นานาชาติ/PISA 

๑. นางจารุรัตนJ  ราชชมภู 

๒. นายพิพัฒนJพงษJ  สมใจ 

๓. นายศิขริน  ตันเจียง 

๔. นางสมปอง  จักรโนวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๕๖ 

รายละเอียดแนบท*ายคำส่ังสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกWน เขต ๕ 

ท่ี  ๓๘๐ / ๒๕๖๔   ลงวันท่ี  ๔  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

๔. งานโครงการพิเศษ  รายละเอียดดังน้ี (ตWอ) 

ท่ี งาน/โครงการ   ศึกษานิเทศก6ผู*รับผิดชอบ      หมายเหตุ 

๑๖ โครงการโรงเรียนขยายโอกาส ๑. นางผ%องพันธJ  แพงบุดดี 

๒. นางธิติมน  คำมี 

๓. นางณิชาภา  จันทะกา 

๔. นางวัฒนาพร  อาคมคง 

๕. นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพยJ 

๖. นายพิพัฒนJพงษJ  สมใจ 

 

๑๗ โครงการ SMT (โครงการพัฒนา

และส%งเสริมนักเรียนท่ีมี

ความสามารถพิเศษทางดHาน

วิทยาศาสตรJ คณิตศาสตรJ               

และเทคโนโลยี) และ คีนัน 

๑. นายศิขริน  ตันเจียง 

๒. นางวนิดา  รัตนรุ%งโรจนJ 

๓. นายพิพัฒนJพงษJ  สมใจ 

๔. นางสมปอง  จักรโนวัน 

๕. นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพยJ 

 

๑๘ โครงการส%งเสริมนิสัยรักการอ%าน ๑. นางสาวภิญญาพัชญJ  ภูวงคJ 

๒. นางวัฒนาพร  อาคมคง 

๓. นางจารุรัตนJ  ราชชมภู 

 

๑๙ โครงการส%งเสริมทักษะการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน

วิทยาการคำนวณ 

๑. นางวนิดา  รัตนรุ%งโรจนJ 

๒. นางรุจาภา  ประถมวงษJ 

๓. นางสมปอง  จักรโนวัน 

๔. นางธิติมน  คำมี 

๕. นางณิชาภา จันทะกา 

๖. นายสมชาย  โพธ์ิศรี 

๗. นายศิขริน  ตันเจียง 

๘. นางวัฒนาพร  อาคมคง 

๙. นายคีระคิน   คำหนองไผ% 

 

๒๐ โครงการส%งเสริมใหHโรงเรียนเปIน

ชุมชนแห%งการเรียนรูH SLC 

(School as Learning 

Community) 

๑. นางผ%องพันธJ   แพงบุดดี 

๒. นางรุจาภา  ประถมวงษJ 

๓. นายศิขริน    ตันเจียง 

๔. นางวนิดา  รัตนรุ%งโรจนJ 

๕. นางสมปอง  จักรโนวัน 

 

 

 

 

 



 
 

๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖. นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพยJ 

๗. นางสาวอัญชลี  แก%นจันทรJ 

 

 

 

๒๑ ทีมข%าวประชาสัมพันธJกลุ%มนิเทศ

ติดตามและประเมินผลการจัด

การศึกษา 

๑. ผ%องพันธJ  แพงบุดดี 

๒. นางนพมาศ  ใจตรง 

๓. นางสมปอง  จักรโนวัน 

๔. นางวัฒนาพร   อาคมคง 

 

๒๒ โครงการส%งเสริมและพัฒนา

บุคลากรดHานงานวิจัย สพป.ขก.๕ 

๑. ผ%องพันธJ  แพงบุดดี 

๒. นายสมชาย  โพธ์ิศรี  

๓. นายพิพัฒนJพงษJ  สมใจ 

๔. นางสมปอง  จักรโนวัน 

๔.นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพยJ 

 

๒๓ โรงเรียนประชารัฐ CONNEXT 

ED 

นางรุจาภา  ประถมวงษJ 
 



 
 

๕๘ 

 

 

 

 

 

คำส่ังสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกWน เขต ๕  

ท่ี ...๔๔../๒๕๖๕  

เร่ือง แตWงต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนงานโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  

ประจำปaงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

.........................................................................  

 

      ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เร่ือง แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกัน 

คุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ใหHสถานศึกษาแต%ละแห%งจัดใหHมีระบบการประกันคุณภาพ 

การศึกษาภายในสถานศึกษา เพ่ือเปIนกลไกในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษาใหHสรHางความ 

เช่ือม่ันกับสังคม ชุมชน โดยจัดใหHมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาซ่ึงถือเปIนส%วนสำคัญท่ีจะตHองมีการ 

ปรับปรุงพัฒนาระบบกลไกใหHมีประสิทธิภาพ และเปIนภารกิจสำคัญเร%งด%วนท่ีจะตHองดำเนินการใหHเกิดประสิทธิผล 

อย%างมีคุณภาพไดHมาตรฐาน ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติการศึกษา 

แห%งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกHไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก%น เขต 

๕ จึงไดHจัดทำโครงการ “การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา” ประจำปaงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้ึน 

        เพ่ือเปIนการสนับสนุนสถานศึกษา นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวนและประเมินคุณภาพภายใน

ตาม มาตรฐานของสถานศึกษาตามหลักเกณฑJและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมิน

คุณภาพ ภายนอก สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก%น เขต ๕ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๗ แห%ง

พระราช-บัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแกHไขเพ่ิมเติม แต%งต้ังคณะกรรมการ

ดำเนินงาน ดังน้ี  
 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบดHวย  

   ๑.๑ นายยงยุทธ พรหมแกHว  ผอ.สพป.ขอนแก%น เขต ๕  ประธานกรรมการ  

   ๑.๒ นายทองสุก เกล้ียงพรHอม  รอง ผอ.สพป.ขอนแก%น เขต ๕  รองประธานกรรมการ  

   ๑.๓ นายสุขสันตJ คุHมบัว   รอง ผอ.สพป.ขอนแก%น เขต ๕   รองประธานกรรมการ  

   ๑.๔ นายสุระพล สอนเสนา   รอง ผอ.สพป.ขอนแก%น เขต ๕   รองประธานกรรมการ  

   ๑.๕ นางสาวเจริญศรี สิงหJขวา  ผอ.กลุ%มงานบริหารงานการเงิน กรรมการ  

       และสินทรัพยJ 

   ๑.๖ นายจีรมิตร แสงเดือน  ผอ.กลุ%มบริหารงานบุคคล  กรรมการ  

   ๑.๗ นายจิตวัต แกHวทองคำ  ผอ.กลุ%มอำนวยการ  กรรมการ   

 ๑.๘ นางกนกกาญจนJ ขุนบำรุง  ผอ.กลุ%มนโยบายและแผน  กรรมการ  



 
 

๕๙ 

   ๑.๙ นายปองคุณ ปราบพยัคฆJ  ผอ.กลุ%มส%งเสริมการจัดการศึกษา   กรรมการ  

   ๑.๑๐ นางสาวโชติกา สุขศรีสง%า  ปฏิบัติหนHาท่ีผอ.กลุ%มส%งเสริมการศึกษา  กรรมการ  

        ทางไกลฯ (DLICT)        

   ๑.๑๑ นางธรรญรัชนJ ทะคง  ปฏิบัติหนHาท่ีผอ.กลุ%มพัฒนาครูและ  กรรมการ  

        บุคลากรทางการศึกษา  

   ๑.๑๒ นางธนิภา พันธุJศรี  ผอ.หน%วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ  

   ๑.๑๓ นายภาณุมาศ บHานเหล%า  ปฏิบัติหนHาท่ี ผอ.กลุ%มกฏหมายและคดี  กรรมการ  

   ๑.๑๔ นางผ%องพันธJ แพงบุดดี  ผอ.กลุ%มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  กรรมการและเลขานุการ  

        การจัดการศึกษา      

  ๑.๑๕ นายสมชาย โพธ์ิศรี  ศึกษานิเทศกJ  กรรมการและผูKช>วยเลขานุการ  

   ๑.๑๖ นางวัฒนาพร อาคมคง  ศึกษานิเทศกJ  กรรมการและผูKช>วยเลขานุการ   

   ใหHคณะกรรมการท่ีไดHรับการแต%งต้ังดำเนินการ ดังน้ี  

   - อำนวยความสะดวก ใหHคำปรึกษา แนะนำ ตลอดจนแกHปqญหา อุปสรรคท่ีอาจเกิดในระหว%างการ ดำเนินการ 

เพ่ือใหHการดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงคJและเปIนไปดHวยความเรียบรHอย 
  

๒. คณะกรรมการขับเคล่ือนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับศูนย6เครือขWาย ประกอบดHวย  

  ๒.๑ ศูนยJเครือข%ายบูรพา  

   ๑) นายทองสุก เกล้ียงพรHอม  รอง ผอ.สพป.ขอนแก%น เขต ๕  ประธานกรรมการ  

   ๒) นายสมศักด์ิ พูลรอด  ผอ.รร.หนองหอยเทพเทวัญ  รองประธานกรรมการ  

   ๓) นางผ%องพันธJ แพงบุดดี  ผอ.กลุ%มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  กรรมการ  

        การจัดการศึกษา  

   ๔) นายปqญญา ศรีโสภา  ผอ.รร.ชุมชนบHานโพนสว%างดอนโมง  กรรมการและเลขานุการ  

   ๕) นายอนุชา มาคะวงคJ  ผอ.รร.บHานดอนหันสระบัว  กรรมการและผูKช>วยเลขานุการ   

  ๒.๒ ศูนยJเครือข%ายหนองเรือภูเม็ง  

   ๑) นายทองสุก เกล้ียงพรHอม  รอง ผอ.สพป.ขอนแก%น เขต ๕  ประธานกรรมการ  

   ๒) นายหลาง สมบัติหอม  ผอ.รร.บHานนาหวHา   รองประธานกรรมการ  

   ๓) นางณิชาภา จันทะกา  ศึกษานิเทศกJ  กรรมการ  

   ๔) นางฉัตรรัตนJดา วรรณพิมพJ  ผอ.รร.บHานหนองโนประชาสรรคJ  กรรมการและเลขานุการ  

   ๕) นายพงศธร พาเบHา  ผอ.รร.สะอาดประชาสรรคJ  กรรมการและผูKช>วยเลขานุการ  

  ๒.๓ ศูนยJเครือข%ายโนนทองโนนทัน  

   ๑) นายทองสุก เกล้ียงพรHอม  รอง ผอ.สพป.ขอนแก%น เขต ๕  ประธานกรรมการ  

   ๒) นายประยุทธ ธรรมพล  ผอ.รร.บHานกุดเลา  รองประธานกรรมการ  

   ๓) นางสาวกฤตมุข เฉิดทรัพยJ  ศึกษานิเทศกJ  กรรมการ  

   ๔) นายถาวร จิบจันทรJ  ผอ.รร.บHานหวHา  กรรมการและเลขานุการ  

   ๕) นายนพชาติ วรวัตร  ผอ.รร.บHานกุดฉิมวิทยาคาร  กรรมการและผูKช>วยเลขานุการ  



 
 

๖๐ 

  ๒.๔ ศูนยJเครือข%ายกุดกวHางโนนสะอาด  

   ๑) นายทองสุก เกล้ียงพรHอม  รอง ผอ.สพป.ขอนแก%น เขต ๕   ประธานกรรมการ  

   ๒) นายลือชัย สำราญ   ผอ.รร.บHานโคกกลางหนองแปน  รองประธานกรรมการ  

   ๓) นางสาวภิญญาพัชญJ ภูวงคJ   ศึกษานิเทศกJ  กรรมการ   

   ๔) นางดรุณี ศรีบุรินทรJ  ผอ.รร.บHานหนองไผ%ดุสิตประชาสรรคJ  กรรมการและเลขานุการ  

   ๕) นายกิติพงษJ รัดอัน  ผอ.รร.บHานหนองตาไกHตลาดหนองแก  กรรมการและผูKช>วยเลขานุการ  

  ๒.๕ ศูนยJเครือข%ายแก%นหวHาเซิน  

   ๑) นายสุขสันตJ คุHมบัว  รอง ผอ.สพป.ขอนแก%น เขต ๕  ประธานกรรมการ  

   ๒) นายชวลิต หาญเชิงชัย  ผอ.รร.หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา  รองประธานกรรมการ  

  ๓) นางสาวอัญชลี แก%นจันทรJ  ศึกษานิเทศกJ  กรรมการ  

    ๔) นายณภพ น้ำใจดี  ผอ.รร.นาหวHานาเจริญ  กรรมการและเลขานุการ  

   ๕) นายวุฒิชัย วรครบุรี  ผอ.รร.บHานกุดขอนแก%น  กรรมการและผูKช>วยเลขานุการ  

  ๒.๖ ศูนยJเครือข%ายลุ%มน้ำบอง  

   ๑) นายสุขสันตJ คุHมบัว   รอง ผอ.สพป.ขอนแก%น เขต ๕  ประธานกรรมการ  

   ๒) นายระลึก ราชาวงษJ   ผอ.รร.บHานหนองกุงธนสารโศภน   รองประธานกรรมการ  

   ๓) นางจารุรัตนJ ราชชมภู  ศึกษานิเทศกJ  กรรมการ  

   ๔) นางธวัลรัตนJ หาญเชิงชัย   ผอ.รร.บHานทุ%งชมพู   กรรมการและเลขานุการ  

   ๕) นายทรงวุฒิ ทาระสา   ผอ.รร.บHานกุดดุกวิทยา  กรรมการและผูKช>วยเลขานุการ  

  ๒.๗ ศูนยJเครือข%ายภูเวียง  

   ๑) นายสุขสันตJ คุHมบัว   รอง ผอ.สพป.ขอนแก%น เขต ๕   ประธานกรรมการ  

   ๒) นายสุรเดช พิมพJชายนHอย   ผอ.รร.บHานนากHานเหลือง   รองประธานกรรมการ  

   ๓) นางธิติมน คำมี   ศึกษานิเทศกJ   กรรมการ  

   ๔) นายสุเมธ ดีชัยชนะ  ผอ.รร.บHานโคกไร%  กรรมการและเลขานุการ  

   ๕) นางสาวนวรัตนJ พลสาร  ผอ.รร.บHานสงเปzอย  กรรมการและผูKช>วยเลขานุการ  

  ๒.๘ ศูนยJเครือข%ายเวียงเก%า  

   ๑) นายสุขสันตJ คุHมบัว   รอง ผอ.สพป.ขอนแก%น เขต ๕   ประธานกรรมการ  

   ๒) นายธวัชชัย พลนิกร   ผอ.รร.บHานหนองบัว   รองประธานกรรมการ  

   ๓) นางวัฒนาพร อาคมคง   ศึกษานิเทศกJ   กรรมการ  

   ๔) นางวนิดา เครือไกรวรรณ   ผอ.รร.ภูเวียงวิทยายน   กรรมการและเลขานุการ  

   ๕) นายป�ติกร หงษJเวียง   ผอ.รร.บHานโคกสูงวิทยา   กรรมการและผูKช>วยเลขานุการ  

 

 

 

 



 
 

๖๑ 

 

  ๒.๙ ศูนยJเครือข%ายหนองนาคำ  

   ๑) นายสุขสันตJ คุHมบัว   รอง ผอ.สพป.ขอนแก%น เขต ๕   ประธานกรรมการ  

   ๒) นายวิเชียร หม่ืนช่ัง   ผอ.รร.บHานขนวน   รองประธานกรรมการ  

   ๓) นายพิพัฒนJพงษJ สมใจ   ศึกษานิเทศกJ   กรรมการ  

   ๔) นายจตุพล ยุระศรี   ผอ.รร.บHานหนองหญHาปลHองหนองหวHา   กรรมการและเลขานุการ  

   ๕) นายฟsาสาง คำทองเขียว  ผอ.รร.บHานโคกนาฝาย  กรรมการและผูKช>วยเลขานุการ  

  ๒.๑๐ ศูนยJเครือข%ายมิตรสัมพันธJ  

   ๑) นายสุระพล สอนเสนา   รอง ผอ.สพป.ขอนแก%น เขต ๕   ประธานกรรมการ  

   ๒) นายเจริญฤทธ์ิ วรวัตร   ผอ.รร.บHานโคกสูง   รองประธานกรรมการ  

   ๓) นางรุจาภา ประถมวงษJ   ศึกษานิเทศกJ   กรรมการ  

   ๔) นายสิรวิชญJ ธงชัย   ผอ.รร.บHานสัมพันธJ   กรรมการและเลขานุการ  

   ๕) นายกัณฑJอเนก ชำนาญ   ผอ.รร.บHานหนองไฮ   กรรมการและผูKช>วยเลขานุการ  

  ๒.๑๑ ประธานศูนยJเครือข%ายวังหินลาดหนองไผ%ไชยสอ  

   ๑) นายสุระพล สอนเสนา   รอง ผอ.สพป.ขอนแก%น เขต ๕   ประธานกรรมการ  

   ๒) นายสุเทพ เวียงทอง   ผอ.รร.วังหูกวางราษฎรJผดุงวิทยJ   รองประธานกรรมการ  

   ๓) นายศิขริน ตันเจียง   ศึกษานิเทศกJ   กรรมการ  

   ๔) นางยุพิน คำภา   ผอ.รร.บHานนาคำนHอย   กรรมการและเลขานุการ  

   ๕) นายบัณฑิต เหล%าสุขา   ผอ.รร.บHานหนองสังขJ  กรรมการและผูKช>วยเลขานุการ  

  ๒.๑๒ ศูนยJเครือข%ายชุมแพ  

   ๑) นายสุระพล สอนเสนา   รอง ผอ.สพป.ขอนแก%น เขต ๕   ประธานกรรมการ  

   ๒) นายแสงดาว เชิดชู   ผอ.รร.บHานชุมแพ   รองประธานกรรมการ  

   ๓) นางวนิดา รัตนรุ%งโรจนJ   ศึกษานิเทศกJ   กรรมการ  

   ๔) นางงามนิตยJ ลิโปs   ผอ.รร.บHานหนองบHวโนนเมือง   กรรมการและเลขานุการ  

   ๕) นายคมสัน บุดดาดวง   ผอ.รร.บHานแห%ประชานุเคราะหJ  กรรมการและผูKช>วยเลขานุการ  

  ๒.๑๓ ศูนยJเครือข%ายโนนหันนาหนองทุ%ม  

   ๑) นายสุระพล สอนเสนา   รอง ผอ.สพป.ขอนแก%น เขต ๕   ประธานกรรมการ  

   ๒) นายสมศักด์ิ มะมา   ผอ.รร.นาหนองทุ%มวิทยาคม   รองประธานกรรมการ  

   ๓) นางสาวธัณชมณ บุญประกอบ   ศึกษานิเทศกJ   กรรมการ  

   ๔) นางสาวศุภนันทJ พิมดี   ผอ.รร.ชุมชนโนนหันวันครู   กรรมการและเลขานุการ  

   ๕) นายเฉลิมชัย สมท%า   ผอ.รร.หนองม%วงประชานุกูล  กรรมการและผูKช>วยเลขานุการ  

 

 

 



 
 

๖๒ 

 ๒.๑๔ ศูนยJเครือข%ายภูผาม%าน  

   ๑) นายสุระพล สอนเสนา   รอง ผอ.สพป.ขอนแก%น เขต ๕  ประธานกรรมการ  

   ๒) นายกิตติพร ภูพันลา   ผอ.รร.บHานป�ากลHวย   รองประธานกรรมการ  

   ๓) นายคีระคิน คำหนองไผ%   ศึกษานิเทศกJ   กรรมการ  

   ๔) นายศรุต บุญโนนแตH  ผอ.รร.หนองแหHววังมนศึกษา  กรรมการและเลขานุการ  

   ๕) นายวิมล ศรีบุตรดา   ผอ.รร.นาฝายวิทยา  กรรมการและผูKช>วยเลขานุการ  

  ๒.๑๕ ศูนยJเครือข%ายดงชมพู  

   ๑) นายทองสุก เกล้ียงพรHอม   รอง ผอ.สพป.ขอนแก%น เขต ๕   ประธานกรรมการ  

   ๒) นายสาธิต คำชมภู   ผอ.รร.บHานผาขาม   รองประธานกรรมการ  

   ๓) นางสมปอง จักรโนวัน   ศึกษานิเทศกJ  กรรมการ  

   ๔) นางสาวกฤษณา โพธ์ิหลHา   ผอ.รร.บHานป�าน  กรรมการและเลขานุการ  

   ๕) นายต%อพงษJ ผิวนางาม  ผอ.รร.บHานวังขอนแดงหนองหญHาปลHอง  กรรมการและผูKช>วยเลขานุการ  

  ๒.๑๖ ศูนยJเครือข%ายเสมาสีชมพู  

   ๑) นายทองสุก เกล้ียงพรHอม   รอง ผอ.สพป.ขอนแก%น เขต ๕   ประธานกรรมการ  

   ๒) นายคำปqญญา ชัยคำดี   ผอ.รร.บHานใหม%โสกสHมกบ   รองประธานกรรมการ  

   ๓) นายสมชาย โพธ์ิศรี   ศึกษานิเทศกJ   กรรมการ  

   ๔) นายบัณทึก คงพิรุณ   ผอ.รร.บHานบุ%งเม%นหนองดู%   กรรมการและเลขานุการ  

   ๕) นายสัญญพงคJ ดีบุญมี ณ ชุมแพ  ผอ.รร.บHานขม้ินโนนหัวนา  กรรมการและผูKช>วยเลขานุการ  

  ๒.๑๗ ศูนยJเครือข%ายนาจานซำยาง  

   ๑) นายทองสุก เกล้ียงพรHอม   รอง ผอ.สพป.ขอนแก%น เขต ๕   ประธานกรรมการ  

   ๒) นายเสรี หลักม%วง   ผอ.รร.นาจานนาเจริญโนนทัน   รองประธานกรรมการ  

   ๓) นางสาวกาญจนภัสสJ สีดาแหลม   ศึกษานิเทศกJ  กรรมการ  

   ๔) นายณฐฐพณ ลูกคำ   ผอ.รร.บHานท%ากุญชร   กรรมการและเลขานุการ  

   ๕) นางจารวี ทวยภา   ผอ.รร.ชุมชนส่ีแยกโนนหัวนา  กรรมการและผูKช>วยเลขานุการ   

 

  ใหHคณะกรรมการท่ีไดHรับการแต%งต้ังดำเนินการ ดังน้ี  

   ๑) ประสานงาน ขับเคล่ือน พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับศูนยJเครือข%ายตามท่ีเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาขอความร%วมมือใหHเปIนไปดHวยความเรียบรHอย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต%อทุกฝ�ายท่ี 

เก่ียวขHอง  

  ๒) ดำเนินการนิเทศติดตามเก่ียวกับการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใจของสถานศึกษา  

 

 

 



 
 

๖๓ 

๓. คณะกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาด*วยระบบ ICT ส่ือ ประชาสัมพันธ6 ในระบบออนไลน6  

และแบบปกติ ประกอบดHวย  

   ๓.๑ นายทองสุก เกล้ียงพรHอม  รอง ผอ.สพป.ขอนแก%น เขต ๕  ประธานกรรมการ  

   ๓.๒ นางสาวโชติกา สุขศรีสง%า  ปฏิบัติหนHาท่ี ผอ.กลุ%มส%งเสริมการศึกษา  รองประธานกรรมการ  

        ทางไกลฯ (DLICT)  

   ๓.๓ นายวีรเดช ทีนHอย   ผอ.รร.บHานศาลาดิน  กรรมการ  

   ๓.๔ นายนราวุธ การอรุณ   ผอ.รร.บHานหนองหอย   กรรมการ  

   ๓.๕ นายยศพัทธJ ลาภาอุตร  นักประชาสัมพันธJชำนาญการ  กรรมการ  

   ๓.๖ นางจารุวรรณ ธฤตธนนันทJ  ครู รร.บHานซำยาง  กรรมการ   

   ๓.๗ นางนวลจันทรJ วิทยJบุญประคม  ครู รร.อ%างทองวิทยาคม  กรรมการ  

   ๓.๘ นายสุทธิ ธิสานนทJ  ครู รร.บHานสะอาด  กรรมการ   

   ๓.๙ นายธิตินันทJ ธีรธิติธรรม  พนักงานธุรการ  กรรมการ  

   ๓.๑๐ นายกิตติศักด์ิ อำทHาว  พนักงานราชการ  กรรมการ  

   ๓.๑๑ นายนิลวัฒนJ บุพิ  พนักงานราชการ  กรรมการ  

   ๓.๑๒ นางวัฒนาพร อาคมคง  ศึกษานิเทศกJ  กรรมการและเลขานุการ   

   ๓.๑๓ นายสมชาย โพธ์ิศรี  ศึกษานิเทศกJ  กรรมการและผูKช>วยเลขานุการ  

   ใหHคณะกรรมการท่ีไดHรับการแต%งต้ังดำเนินการ ดังน้ี  

   ๑) ออกแบบ วางแผน ประชาสัมพันธJ อบรมครูในระบบออนไลนJและแบบปกติ  

   ๒) อำนวยความสะดวกในการอบรม ประชุมครู และสรHางชุมชนแห%งการเรียนรูHในระบบออนไลนJและ และแบบ

ปกติใหHเปIนไปดHวยความเรียบรHอย  

   ๓) ถ%ายภาพ จัดทำขHอมูลวารสารประชาสัมพันธJ จัดทำ VTR รายงานขHอมูลผลการดำเนินงาน  
 

๔. คณะกรรมการผู*ทรงคุณวุฒิด*านการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีได*รับการรับรองจากสำนักรับรองมาตรฐาน 

และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ประกอบดHวย  

   ๔.๑ นายสัญญพงคJ ดีบุญมี ณ ชุมแพ  ผอ.รร.บHานขม้ินโนนหัวนา ผูHประเมินระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

   ๔.๒ นางสาวนารีลักษณJ ศรีบุญเรือง  ผอ.รร.หนองไฮประชารัฐ   ผูHประเมินระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

   ๔.๓ นายศรุต บุญโนนแตH  ผอ.รร.หนองแหHววังมนศึกษา ผูHประเมินระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

   ๔.๔ นางจารุรัตนJ ราชชมภู  ศึกษานิเทศกJ                 ผูHประเมินระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

   ๔.๕ นางธิติมน คำมี   ศึกษานิเทศกJ                 ผูHประเมินระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

   ๔.๖ นางณิชาภา จันทะกา   ศึกษานิเทศกJ                 ผูHประเมินระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

   ๔.๗ นางวนิดา รัตนรุ%งโรจนJ   ศึกษานิเทศกJ                 ผูHประเมินระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

        ๔.๘ นายสมชาย โพธ์ิศรี   ศึกษานิเทศกJ                 ผูHประเมินระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

   ๔.๙ นางวัฒนาพร อาคมคง   ศึกษานิเทศกJ                 ผูHประเมินระดับการศึกษาปฐมวัย  

                                        /ใหHคณะกรรมการ.... 



 
 

๖๔ 

  ใหHคณะกรรมการท่ีไดHรับการแต%งต้ังดำเนินการ ดังน้ี  

   ๑) ส่ือสารสรHางความเขHาใจในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาใหHกับโรงเรียนในสังกัดและ เขต

พ้ืนท่ีสามารถดำเนินงานไดHอย%างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต%อทุกฝ�ายท่ีเก่ียวขHอง  

   ๒) กรณี สถานศึกษาในสังกัด สพป.ขอนแก%น เขต ๕ รHองขอหรือเชิญเปIนวิทยากรควรใหHการสนับสนุน และใหH

ความช%วยเหลือ ใหHคำแนะนำ เก่ียวกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในทุกมิติ  
 

๕. คณะกรรมการงานเลขานุการโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดHวย  

   ๕.๑ นายทองสุก เกล้ียงพรHอม  รอง ผอ.สพป.ขอนแก%น เขต ๕  ประธานกรรมการ  

   ๕.๒ นางผ%องพันธJ แพงบุดดี  ผอ.กลุ%มนิเทศติดตามและประเมินผล  รองประธานกรรมการ  

        การจัดการศึกษา  

   ๕.๓ นางสาวสุภาภรณJ ศิริวงษJ  ผอ.รร.หัวนาจระเขHหนองแปน  กรรมการ  

   ๕.๔ นางรุ%งทิวา บาลยอ   ผอ. รร.บHานกงประชานุกุล   กรรมการ  

   ๕.๕ นายพัฒนา อำทHาว   ผอ. รร.ชุมชนหนองเรือ   กรรมการ  

   ๕.๖ นายชัยยุทธ คุณทะวงษJ   ผอ.รร.บHานโนนทอง   กรรมการ  

   ๕.๗ นางดรุณี ศรีบุรินทรJ   ผอ.รร.บHานหนองไผ%ดุสิตประชาสรรคJ  กรรมการ  

   ๕.๘ นายวุฒิชัย วรครบุรี   ผอ.รร.บHานกุดขอนแก%น   กรรมการ  

   ๕.๙ นางสาวธวัลรัตนJ หาญเชิงชัย  ผอ.รร.บHานทุ%งชมพู  กรรมการ  

   ๕.๑๐ นายพนมไพร ปราบแกะ  ผอ.รร.อนุบาลภูเวียง  กรรมการ   

   ๕.๑๑ นางภัควดี หารปรี  ผอ. รร.จตุรคามรังสรรคJ  กรรมการ  

   ๕.๑๒ นายจิรสิน เฮHาเส็ง   ผอ.รร.บHานสะอาด  กรรมการ  

   ๕.๑๓ นายธนวิชยJ แสนแกHว  ผอ.รร.หนองไผ%พิทยาคม   กรรมการ  

   ๕.๑๔ นางประภาพร ตรีเหลา  ผอ.รร.บHานยอดหHวย  กรรมการ  

   ๕.๑๕ นายประสพโชค เหล%าคูณ  ผอ.รร.ชุมชนชุมแพ  กรรมการ  

   ๕.๑๖ นางสาวศุภนันทJ พิมดี  ผอ.รร.ชุมชนโนนหันวันครู  กรรมการ  

   ๕.๑๗ นายศรุต บุญโนนแตH  ผอ.รร.หนองแหHววังมนศึกษา   กรรมการ  

   ๕.๑๘ นายสาธิต คำชมภู  ผอ.รร.บHานผาขาม  กรรมการ  

   ๕.๑๙ นายสัญญพงศJ ดีบุญมี ณ ชุมแพ  ผอ.รร.บHานขม้ินโนนหัวนา  กรรมการ  

   ๕.๒๐ นายณฐฐพณ ลูกคำ  ผอ.รร.ท%ากุญชร   กรรมการ  

   ๕.๒๑ นางสาวนารีลักษณJ ศรีบุญเรือง  ผอ.รร.หนองไฮประชารัฐ  กรรมการ  

   ๕.๒๒ นางพิมพJสุภา เจียงภูเขียว   ผอ.รร.บHานโนนโก  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 สาหลHา  ครู รร.บHานโนนทอง  กรรมการ  

   ๕.๒๗ นางนวลจันทรJ วิทยJบุญประคม  ครู รร.อ%างทองวิทยาคม  กรรมการ  



 
 

๖๕ 

   ๕.๒๘ นางจารุวรรณ ธฤตธนนันทJ  ครู รร.บHานซำยาง  กรรมการ   

   ๕.๒๙ นายสุทธิ ธิสานนทJ  ครู รร.บHานสะอาด  กรรมการ  

   ๕.๓๐ นางสาววริศรา คอวนิช  ครู รร.ชุมชนโนนหันวันครู  กรรมการ  

  ๕.๓๑ นางสาวสุภาวดี แสงพันธJ  ครู รร.อนุบาลภูเวียง  กรรมการ  

   ๕.๓๒ นางวันวิสาขJ พงษJโคกสี  ครู รร.บHานเมืองเก%า  กรรมการ  

   ๕.๓๓ นางณัฏนันฐกาญจนJ ภูมาก   ครู รร.ภูห%านศึกษา  กรรมการ  

   ๕.๓๔ นายณัฐพงษJ ปsอมภูเขียว  ครู รร.ท%ากุญชร  กรรมการ  

   ๕.๓๕ นางสาวศศิธร โคตสี  ครู รร.ท%ากุญชร  กรรมการ  

   ๕.๓๖ นางสาวเชาวรัตนJ มหาเสนา  ครู รร.บHานเมืองเก%า  กรรมการ  

   ๕.๓๗ นางประภาศรี แกHวยา  ครู รร.ภูห%านศึกษา  กรรมการ  

  ๕.๓๘ นางสาวทียารัตนJ กล่ินสีสุข  ครู รร.ภูห%านศึกษา  กรรมการ  

   ๕.๓๙ นางธฤตมน  อุ%นเมืองแกHว ครู รร.บHานหนองบัวโนนเมือง กรรมการ 

   ๕.๔๐ นางปภัชญา  วงเวียง ครู รร.ฝายหินหนองทุ%มหนองทองศึกษา กรรมการ 

   ๕.๔๑ นางสาวปqทมา  ซุHยไกร ครู รร.บHานโคกสูง  กรรมการ 

   ๕.๔๒ นางวิไลวรรณ  ฮ%านต่ำ ครู รร.ชุมชนหนองเรือ กรรมการ 

   ๕.๔๓ นางจำปรีญา  อุตรา ครู รร.บHานโนนทันวิทยา กรรมการ 

   ๕.๔๔ นางสุกัญญา  ธรณิศราติพงศJ ครู รร.หนองหอยเทพเทวัญ กรรมการ 

   ๕.๔๕ นางสาวขนิษฐา  ทHาวอ่ิม   ครู รร.โคกกลางโนนคูณโนนศิลาก กรรมการ 

   ๕.๔๖ นางสาวพัชรี  ราชแสง ครู รร.บHานนากHานเหลือง กรรมการ 

   ๕.๔๗ นางไพฑูรญJ  หาญเชิงชัย   ครู รร.หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา  กรรมการ 

   ๕.๕๘ นางสาวชญาธร  ถิรเจริญธาดา ครู รร.บHานหนองกุงธนสารโศภน กรรมการ 

   ๕.๖๐ นางพัชราพร  ไชยประปา ครู รร.บHานเมืองเก%า กรรมการ 

   ๕.๖๑ นางรัชนี  เหมวงษJ ครู รร.บHานเมืองเก%า กรรมการ 

   ๕.๖๒ นางมนฤดี  อรรคฮาด  ครู รร.บHานนาดี กรรมการ 

   ๕.๖๓ นางสาวปนิตา  ศรีมานนทJ ครู รร.บHานใหม%โสกสHมกบ กรรมการ 

   ๕.๖๔ นางสาวไอลดา  สุตะภักด์ิ ครู รร.บHานหนองตาไกHพิทยา กรรมการ 

   ๕.๖๕ นางป�ยธิดา  วิสูนยJ ครู รร.บHานทรัพยJสมบูรณJ กรรมการ 

   ๕.๖๖ นายสมชาย โพธ์ิศรี  ศึกษานิเทศกJ  กรรมการและเลขานุการ  

   ๕.๖๗ นางวัฒนาพร อาคมคง  ศึกษานิเทศกJ  กรรมการและผูKช>วยเลขานุการ  

   ๕.๖๘ นางสาวภิญญาพัชญJ ภูวงคJ  ศึกษานิเทศกJ  กรรมการและผูKช>วยเลขานุการ  

 

 

 

 



 
 

๖๖ 

  ใหHคณะกรรมการท่ีรับการแต%งต้ังดำเนินการ ดังน้ี  

   ๑) ร%วมประชุม วางแผน ใหHคำแนะนำในการขับเคล่ือนงานประกันคุณภาพระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และระดับ

ศูนยJเครือข%าย  

   ๒) ออกแบบ วางแผนจัดทำคู%มือการอบรมและพัฒนางานการประกันคุณภาพการศึกษา  

   ๓) อบรมครู ผูHบริหารสถานศึกษาใหHมีความรูHความเขHาใจในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  

   ๔) เปIนเครือข%ายความร%วมมือดHานการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว%างเขตพ้ืนท่ีการศึกษากับ สถานศึกษาใน

สังกัด  

   ๕) ร%วมกิจกรรมสังเคราะหJรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) และถอดบทเรียน ระดับเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาและพิจารณาผลการปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ในการขับเคล่ือนงาน พัฒนา

ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

   ๖) สรุปและประเมินผลการดำเนินการตามโครงการใหHประสบผลสำเร็จอย%างมีประสิทธิภาพ และ รายงาน

ผูHบังคับบัญชาทราบ  
 

๖. คณะกรรมการดำเนินงานการเงินและพัสดุ ประกอบดHวย  

   ๖.๑ นายสุขสันตJ คุHมบัว  รอง ผอ.สพป.ขอนแก%น เขต ๕  ประธานกรรมการ  

   ๖.๒ นางสาวเจริญศรี สิงหJขวา  ผอ.กลุ%มงานบริหารงานการเงิน  รองประธานกรรมการ 

                                     และสินทรัพยJ  

   ๖.๓ นางวิไลวรรณ สามหมอ  นักวิชาการเงินและบัญชี  กรรมการ  

   ๖.๔ นางวัฒนาพร อาคมคง  ศึกษานิเทศกJ  กรรมการ  

   ๖.๕ นางสาวสิริรัตนJ ปาลี  นักวิชาการเงินและบัญชี  กรรมการและเลขานุการ  

   ๖.๖ นายปริญญา ชอบคHา  พนักงานราชการ  กรรมการและ

ผู*ช,วยเลขานุการ  

      ใหHคณะกรรมการท่ีไดHรับการแต%งต้ังดำเนินการ ดังน้ี อำนวยความสะดวกในดHานการเงินและพัสดุ  

ท่ีเก่ียวขHองในโครงการใหHสามารถขับเคล่ือนงานไดHอย%างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด เพ่ือใหHการ

ดำเนินงานเปIนไปดHวยความเรียบรHอย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด จึงใหH ผูHไดHรับการแต%งต้ังปฏิบัติหนHาท่ี

ดHวยความรับผิดชอบ เอาใจใส% เสียสละ ทุ%มเท เพ่ือใหHเกิดประโยชนJสูงสุดต%อทาง ราชการต%อไป  
         

        ท้ังน้ี ต้ังแต%บัดน้ีเปIนตHนไป  
          

         ส่ัง ณ วันท่ี ๗ กุมภาพันธJ ๒๕๖๕  

 

 
 

 

 

 

 

/ใหค้ณะกรรมการ... 


