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คํานํา 
 
 

     สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติ งานสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ        
มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  ได้ตระหนักถึงความสําคัญและจําเป็นในพัฒนาระบบการปฏิบัติงานอย่างเป็น
รูปธรรม จึงได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อใช้เป็น
แนวทางหลักในการปฏิบัติราชการตามบทบาท อํานาจหน้าที่ของกลุ่มงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ รวมทั้ง
สามารถนําไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความครอบคลุม ถูกต้อง 
และชัดเจน  

     คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ประจํา กลุ่มงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีหน้าที่สําคัญ 7 ประการ ซึ่งเกี ่ยวกับงานพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาขั้น พื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ งานวัดและประเมินผลการศึกษา งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและ เทคโนโลยีทางการศึกษา งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหาร และการจัดการศึกษา 
งานส่งเสริมพัฒนา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา งานธุรการของเขตพื้นที่การศึกษา และภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายจาก
นโยบาย ภารกิจงาน ที่ได้รับ มอบหมายตามจุดเน้นสํานักงาน/จุดเน้นของสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  รวมทั้งร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี ่ยวข้อง จากการวิเคราะห์ 
บทบาท อํานาจ หน้าที่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เกิดเป็นภาระงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จัดทําคู่มือปฏิบัติงาน
ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้กับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  

      ขอขอบคุณกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ จัดการศึกษา ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่     
ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทําเอกสารเล่มนี้ ให้สมบูรณ์ สามารถนําไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล  
 

 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
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สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 

การปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 1 
หน้าที่และความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์และบุคลากร 4 
แผนนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ 2565  24 
ปฏิทินดำเนินงานตามโครงการ ปีงบประมาณ 2565 30 
แผนผังโครงสร้างปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์แยกตามกลุ่มงานที่รับผิดชอบ 39 
แผนผังโครงสร้างปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์แยกตามสหวิทยาเขต 39 
แผนผังโครงสร้างปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 40 
กระบวนการทำงานในขั้นตอนการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 41 
กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านเอกสารและการโต้ตอบเอกสารตามคู่มือปฏิบัติงาน 42 
ของศึกษานิเทศก์ 
กระบวนการ ขั้นตอนในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาในความรับผิดชอบ 43 
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การปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมนิผลการจัดการศึกษา 

สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
แนวคิด  

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

เป็นกลุ่มงานดําเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล       

การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาเพื ่อให้ สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและ       

การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน เท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้ง

ในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา  

วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

2. เพื ่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและ                        

จัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 

3. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 

4. เพื่อส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ 

5. เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 

6. เพื่อส่งเสริม การศึกษา วิจัย และพัฒนาให้เขตพื้นที ่การศึกษาและสถานศึกษา มี คุณภาพได้ 

มาตรฐาน  
 

ขอบข่ายภารกิจ 
1. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

1.1 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี

ความสามารถพิเศษ 

1.2 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1.3 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  

2. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

2.1 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

2.1 งานส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง และชุมชน 
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2.3 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา            

ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

2.4 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

3. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  

3.1 งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  

3.2 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

4. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  

4.1 งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา  

4.2 งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา  

4.3 งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา  

4.4 งานทดสอบทางการศึกษา  

5. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  

5.1 งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

5.2 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  

5.3 งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา  

5.4 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  

6. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  

6.1 งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ  

6.2 งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  

6.3 งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  

 7.  กลุ่มงานการศึกษาพิเศษการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม   
   7.1 ศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการศึกษาพิเศษการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  
   7.2 ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาพิเศษการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในสถานศึกษา   
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กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
          - งานพฒันาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ และผู้มีความสามารถพิเศษ 
          - งานส่งเสริมพัฒนาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
          -  งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

  

  กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบการบริหารจดัการศึกษา 
          - งานส่งเสริมและพฒันาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
          - งานส่งเสริม สนบัสนนุเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่
เก่ียวข้องและชุมชน 
          - งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบรหิารและการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานของ
สถานศึกษา 
          - งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาระบบบริหารและ การจัดการศึกษา 

 

  กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
         - งานส่งเสริมสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
         - งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

  กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
         - งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
         - งานส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
         - งานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
         - งานทดสอบทางการศึกษา 

 

  กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 
        - งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
        - งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
        - งานส่งเสริมและประสานงานการประกนัคุณภาพภายใน และภายนอกสถานศึกษา 
        - งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยมาตรฐาน และการประกัน คุณภาพการศึกษา 

 

  กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 
        - งานพฒันาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
        - งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนเิทศการศึกษา 
        - งานรายงานผลการติดตาม ตรวสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  
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  กลุ่มงานการศึกษาพิเศษการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม   
        - ศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการศึกษาพิเศษการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  
        - ส่งเสริม สนบัสนุนการศึกษาพิเศษการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในสถานศึกษา   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  งานธุรการ 
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แผนภาพขอบข่ายภารกิจงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

 

 

 

 

ที ่
 

 

ชื่อ –สกุล / ตำแหน่ง 
 

 

ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงาน    

1. นายอุพิษ  เหมือนทอง 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม    
และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงาน  ดังนี้  
1. ควบคุม  กำกับ  และเร่งรัดงานของกลุ่มงานพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ให้
เป็นด้วยความเรียบร้อยและทันเวลา 
2. ให้คำปรึกษา  แนะนำ  กำกับดูแลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในกลุ่มงานทุกคน 
3. งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และกระบวนการเรียนรู้ 
4. รบัผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งมีภาระงาน ดังนี้ 
    วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ 
และการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
5. งานนิเทศการศึกษาทั้งระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษาในสหวิทยาเขตทุ่งกุลาทอง  
6. งาน/โครงการ/กิจกรรมในกลุ่มนิเทศ  ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา  และ/หรือจากหน่วยงาน  
อ่ืนๆ ดังนี้ 
    6.1 โครงการ Project Manager พัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ 

หน้าที่และความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์และบุคลากร 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
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ที ่
 

 

ชื่อ –สกุล / ตำแหน่ง 
 

 

ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงาน    

    6.2 หัวหน้าโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
    6.3 โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
    6.4 โครงการ KKU Smart Leaning 
    6.5 โครงการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ 
    6.6 หัวหน้าโครงการ PLC 
    7. ปฏิบัติงานโครงการอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

2. นางสายยนต์  จ้อยนุแสง 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงาน  ดังนี้  
1. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด คนที่ 1 
2. งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ 
4. งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
5. งานนิเทศการศึกษาทั้งระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
ของสถานศึกษาในสหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา 
6. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ และรายงานผลการวิเคราะห์
ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
7. งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
8. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม และรับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ซึ่งมีภาระงาน ดังนี้ 
    วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ 
และการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลกลุ่มสาระการ



7 
 

 

ที ่
 

 

ชื่อ –สกุล / ตำแหน่ง 
 

 

ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงาน    

เรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
9. รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรมในกลุ่มนิเทศ  
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและ/หรือจาก
หน่วยงาน 
อ่ืน ๆ ดังนี้                
    9.1 หัวหน้าโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
    9.2 โครงการเขตสุจริต  
    9.3 หัวหน้าโครงการวิถีพุทธ 
    9.4 โครงการโรงเรียนสุจรติ 
    9.5 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา เพ่ือความเป็น
พลเมือง (Civic Education) 
    9.6 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ สอน
ภาษาไทย (สถาบันภาษาไทย) 
    9.7 โครงการคัดกรองความสามารถในการอ่านและการ
เขียน 
    9.8 หัวหน้าโครงการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาใน
สถานศึกษา 
    9.9 หัวหน้าโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
    9.10 โครงการห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

3. นายอัครวิทย์  อังเรขพาณิชย์ 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 
 

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ทางการศึกษา / กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงาน  ดังนี้  
1. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด คนที่ 2 
2. ควบคุม กำกับ และเร่งรัดงานของกลุ่มงานส่งเสริม
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี  ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยทันเวลา  



8 
 

 

ที ่
 

 

ชื่อ –สกุล / ตำแหน่ง 
 

 

ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงาน    

3. ให้คำปรึกษาแนะนำและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในกลุ่มงานทุกคน ให้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้
เป็นไปด้วยความ 
4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องและกลุ่มอ่ืน ๆ ใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  เพ่ือให้
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
5. พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ 
บันทึกของเจ้าหน้าที่ ตลอดจน ให้ความเห็นในการปฏิบัติ
ราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายข้อบังคับ หนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข้อง นำเสนอผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา และผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
6. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานส่งเสริม
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
7. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
8. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ซึ่งมีภาระงาน ดังนี้ 
    วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ 
และการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
9. งานนิเทศการศึกษาทั้งระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษาในสหวิทยาเขตสาเกตุนคร   
10. งาน/โครงการ/กิจกรรมในกลุ่มนิเทศ  ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา  และ/หรือจากหน่วยงาน 
อ่ืน ๆ  ดังนี้ 
    10.1 โครงการโรงเรียนสุจริต 
    10.2 โครงการเขตสุจริต  
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ที ่
 

 

ชื่อ –สกุล / ตำแหน่ง 
 

 

ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงาน    

    10.3 งานทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ   
(O-NET) 
    10.4 หัวหน้าโครงการ STEM Education 
    10.5 หัวหน้าโครงการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
    10.6 หัวหน้าโครงการ Coding 
    10.7 โครงการพัฒนางานวิจัยทางการศึกษา 
    10.8 โครงการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
    10.9 หัวหน้าโครงการ DLIT/DLITV 
    10.10 โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ 
   10.11 หัวหน้าโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. 
   10.12 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรายบุคคลด้วยระบบ 
SGS 
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

4. นางสุพัชร์ชญา  โสรธร 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
กระบวนการเรียนรู้ 
 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กระบวนการเรียนรู้ 
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงาน  ดังนี้  
1. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด คนที่ 3 
2. ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่าย นิเทศของเขตพ้ืนที่
การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน 
3. นิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. นิเทศการศึกษาทั้งระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษาในสหวิทยาเขตทุ่งกุลาทอง 
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ที ่
 

 

ชื่อ –สกุล / ตำแหน่ง 
 

 

ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงาน    

5. รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรมในกลุ่มนิเทศ  
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ/หรือจาก
หน่วยงานอื่น ๆ ดังนี้                              
5.1 หัวหน้าโครงการเขตสุจริต  
5.2 โครงการยกระดับผู้เรียนสู่ความพร้อม ในการประเมิน 
PISA 
5.3 หัวหน้าโครงการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย ไป
แข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ โอลิมปิก ระหว่าง
ประเทศ และการแข่งขัน วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่าง
ประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
5.4 โครงการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5.5 หัวหน้าโครงการศตวรรษที่ 21 (จากสวก.) 
5.6 หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ 
5.7 โครงการอัจฉริยภาพวิทย์,คณิต,สสวท. 
5.8 หัวหน้าโครงการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
5.9 โครงการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
5.10 โครงการ KKU Smart Leaning 
5.11 หัวหน้าโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แนะแนวสู่
สถานศึกษา 
5.12 โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับมัธยมศึกษา 
5.13 โครงการพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูงในนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาด้วยการพัฒนาต้นแบบ “เขตพ้ืนที่การศึกษา
แห่งการเรียนรู้” 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

5.  นางศิริลักษณ์  บุรวัฒน์ 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศ การศึกษา 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงาน  ดังนี้  
1. ควบคุม กำกับ และเร่งรัดงานของกลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทันเวลา  
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ที ่
 

 

ชื่อ –สกุล / ตำแหน่ง 
 

 

ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงาน    

2. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา 
3. งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ  
    3.1 ดำเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงาน
บุคคล บริหารงบประมาณ และบริหารงานทั่วไป ของกลุ่ม
นิเทศ 
    3.2 ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
    3.3 เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและ  Internet 
    3.4 รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่อคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
4. หัวหน้ากลุ่มกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
และรับผิดชอบสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ซึ่งมีภาระงาน ดังนี้ 
    วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ 
และการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
5. รับผิดชอบการนิเทศการศึกษาทั้งระบบโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานของสถานศึกษาในสหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา 
6. รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรมในกลุ่มนิเทศ  
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ/หรือจาก
หน่วยงานอื่น ๆ ดังนี้                              
    6.1 หัวหน้าโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 
    6.2 โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
    6.3 โครงการ STEM Education 
    6.4 โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. 
(โรงเรียนคุณภาพ SMT สสวท.)   
    6.5 โครงการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    6.6 หัวหน้าโครงการโรงเรียนขนาดเล็ก 
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ที ่
 

 

ชื่อ –สกุล / ตำแหน่ง 
 

 

ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงาน    

    6.7 โครงการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย ไป
แข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ โอลิมปิก ระหว่าง
ประเทศ และการแข่งขัน วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่าง
ประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    6.8 หัวหน้าโครงการเพศวิถี 
    6.9 โครงการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
    6.10 โครงการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
    6.11 โครงการวิทยาการคำนวณ (Coding) 
    6.12 โครงการศตวรรษที ่21 (จากสวก.) 
    6.13 สวนพฤกษศาสตร์ 
     6.14 หัวหน้าโครงการโรงเรียนดี 4 มุมเมือง 
    6.15 หัวหน้าโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับ
มัธยมศึกษา 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

6. นางจิราภรณ์  ภัทรพฤกษา 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาพิเศษ   
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม   
 

กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม   
/กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา / กลุ่มงานวัดและประเมินผล
การศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงาน  ดังนี้  
1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการศึกษาพิเศษ 
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษา พิเศษการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมใน
สถานศึกษา 
2. นิเทศ ติดตาม และประเมินผล หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3. นิเทศการศึกษาทั้งระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษาในสหวิทยาเขตสาเกตุนคร   
4. งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล
การศึกษา 
5. งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
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ที ่
 

 

ชื่อ –สกุล / ตำแหน่ง 
 

 

ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงาน    

6. งาน/โครงการ/กิจกรรมในกลุ่มนิเทศ  ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา และ/หรือจากหน่วยงาน 
อ่ืน ๆ ดังนี้ 
    6.1 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
    6.2 โครงการทดสอบ O-NET 
    6.3 โครงการSTEM Education 
    6.4 โครงการส่งเสริมการจัด การศึกษาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพียง (ศรร.) 
    6.5 หัวหน้าโครงการเด็กพิเศษเรียนรวม 
    6.6 หัวหน้าโครงการแข่งขันทางวิชาการระดับ
นานาชาติ 
    6.7 โครงการนิเทศภายใน 
    6.8 หัวหน้าโครงการอัจฉริยภาพวิทย์,คณิต,สสวท. 
    6.9 โครงการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
6.10 โครงการนิเทศตามจุดเน้นและนโยบาย สพฐ. และ
กระทรวงศึกษาธิการ 
6.11 โครงการอารยเกษตรโคกหนองนา 
6.12 โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ 
6.13 โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. 
6.14 หัวหน้าโครงการเปิดโลกเยาวชนไทยก้าวไกลสู่
นานาชาติ 
6.15 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษาต้นแบบฯสู่เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (SEP for SDGs.) 
6.16 หัวหน้าโครงการทวิศึกษา 
6.17 โครงการนิเทศตามจุดเน้นและนโยบาย สพฐ. และ
กระทรวงศึกษาธิการ 
7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนรายบุคคลด้วยระบบ SGS 
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ที ่
 

 

ชื่อ –สกุล / ตำแหน่ง 
 

 

ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงาน    

8.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
7. นางสาวพรพรรณ  สีละมนตรี 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผล
การศึกษา 
 

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา / กลุ่มงานส่งเสริม
และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงาน  ดังนี้  
1. ควบคุม กำกับ และเร่งรัดงานของกลุ่มงานวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 
2. งานส่งเสริมการวัดและการประเมินผลการศึกษา  
3. งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล
การศึกษา 
4. งานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา   
5. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
6. งานศึกษา  ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
7. งานนิเทศการศึกษาทั้งระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษาในสหวิทยาเขตเมืองแสนสามารถวิทย์ 
8. งาน/โครงการ/กิจกรรมในกลุ่มนิเทศ  ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา  และ/หรือจากหน่วยงาน 
 อ่ืน ๆ  ดังนี้ 
    8.1 โครงการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ 
    8.2 หัวหน้าโครงการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ระดับชาติ (O-NET) 
    8.3 หัวหน้าโครงการพัฒนางานวิจัยทางการศึกษา 
    8.4 โครงการวิทยาการคำนวณ (Coding) 
    8.5 โครงการอัจฉริยภาพวิทย์,คณิต,สสวท. 
    8.6 โครงการ DLIT/DLITV 
    8.7 หัวหน้าโครงการพัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
    8.8 โครงการเปิดโลกเยาวชนไทยก้าวไกลสู่นานาชาติ 
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ที ่
 

 

ชื่อ –สกุล / ตำแหน่ง 
 

 

ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงาน    

    8.9 หัวหน้าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรายบุคคลด้วยระบบ 
SGS 
 9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

8. นางสายวสันต์  สุชะไตร 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กระบวนการเรียนรู้  
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงาน  ดังนี้  
1. ศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการศึกษา
พิเศษ   
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษาพิเศษการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมใน
สถานศึกษา   
2. งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ 
4. งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
5. งานนิเทศการศึกษาทั้งระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษาในสหวิทยาเขตพัฒน์วิทย์ 
6. งาน/โครงการ/กิจกรรมในกลุ่มนิเทศ  ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา  และ/หรือจากหน่วยงาน  
อ่ืนๆ ดังนี้ 
    6.1 โครงการวิถีพุทธ 
    6.2 หัวหน้าโครงการโรงเรียนสุจริต 
    6.3 โครงการเขตสุจริต  
    6.4 โครงการศตวรรษที่ 21 (จากสวก.) 
    6.5 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ สอน
ภาษาไทย (สถาบันภาษาไทย) 
    6.6 โครงการคัดกรองความสามารถในการอ่านและ 
การเขียน 
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ที ่
 

 

ชื่อ –สกุล / ตำแหน่ง 
 

 

ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงาน    

    6.7 หัวหน้าโครงการโรงเรียนประชารัฐ 
    6.8 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
    6.9 โครงการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาใน
สถานศึกษา 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

9. นางสาวสาธกา  ตาลชัย 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลระบบบริหารและการจัด
การศึกษา 
 

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหาร  
และการจัดการศึกษา / กลุ่มงานศึกษาพิเศษการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม 
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงาน  ดังนี้  
1. ศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายใน ภายนอกสถานศึกษา 
2. ส่งเสริมสนับสนุน  การร่วมวิจัยมาตรฐานการศึกษา 
รวมทั้งรวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
3. ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่าย นิเทศของเขตพ้ืนที่
การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน 
4. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา 
5. นิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ และรับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพ 
6. นิเทศการศึกษาทั้งระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษาในสหวิทยาเขตพัฒน์วิทย์ 
7. งาน/โครงการ/กิจกรรมในกลุ่มนิเทศ  ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา และ/หรือจากหน่วยงานอื่น ๆ 
ดังนี้ 
    7.1 หัวหน้าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
    7.2 โครงการส่งเสริมการจัด การศึกษาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพียง (ศรร.) 
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ที ่
 

 

ชื่อ –สกุล / ตำแหน่ง 
 

 

ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงาน    

    7.3 หัวหน้าโครงการ Project Manager พัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
    7.4 โครงการเด็กพิเศษเรียนรวม 
    7.5 หัวหน้าโครงการนิเทศภายใน 
    7.6 โครงการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ 
    7.7 โครงการทวิศึกษา 
    7.8 หัวหน้าโครงการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) 
    7.9 หัวหน้าโครงการนิเทศตามจุดเน้นและนโยบาย 
สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ 
    7.10 โครงการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ(CEFR) 
   7.11 โครงการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษา   
ที่สาม) 
  7.12 โครงการอารยเกษตรโคกหนองนา 
  7.13 โครงการเปิดโลกเยาวชนไทยก้าวไกลสู่นานาชาติ 
  7.14 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษาต้นแบบฯสู่เป้าหมายการพัฒนาที่  
ยั่งยืน (SEP for SDGs.) 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

10. นางสาวจุฬาลักษณ์  เฉลิมแสน 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและ 
นิเทศการศึกษา 
 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินและนิเทศการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงาน  ดังนี้  
1. งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ 
3. งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
4. งานนิเทศการศึกษาทั้งระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษาสหวิทยาเขตศิลาทอง 
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ที ่
 

 

ชื่อ –สกุล / ตำแหน่ง 
 

 

ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงาน    

5. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ 
6. งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
7. งาน/โครงการ/กิจกรรมในกลุ่มนิเทศ  ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา  และ/หรือจากหน่วยงานอื่น 
ๆ  ดังนี้ 
    7.1 โครงการโรงเรียนสุจรติ 
    7.2 โครงการเขตสุจริต ITA 
    7.3 โครงการห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
    7.4 หัวหน้าโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อ
ความเป็นพลเมือง (Civic Education) 
    7.5 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ สอน
ภาษาไทย (สถาบันภาษาไทย) 
    7.6 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา เพ่ือความเป็น
พลเมือง (Civic Education) 
    7.7 โครงการคัดกรองความสามารถในการอ่านและการ
เขียน 
    7.8 โครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. 
    7.9 โครงการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาใน
สถานศึกษา 
8. มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ด 
9. ปฏิบัติงานโครงการอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

11. นางสาวยุวดี  ไชยนิจ 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงาน  ดังนี้  
1. ศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการศึกษา
พิเศษ   
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ที ่
 

 

ชื่อ –สกุล / ตำแหน่ง 
 

 

ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงาน    

การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษาพิเศษการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมใน
สถานศึกษา   
2. ศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายใน ภายนอกสถานศึกษา 
3. ส่งเสริมสนับสนุน  การร่วมวิจัยมาตรฐานการศึกษา 
รวมทั้งรวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัย มาตรฐาน และ
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
4. งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  
5. ประสานงานระหว่างสถานศึกษากับสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
6. งานนิเทศ ติดตาม ให้คำแนะนำ คำปรึกษา งานระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา       
7. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานส่งเสริม
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เมื่อเสร็จสิ้น
งาน / โครงการ  และเมื่อสิ้นปีงบประมาณ    
8. งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
9. รับผิดชอบการนิเทศการศึกษาทั้งระบบโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานของสถานศึกษาในสหวิทยาเขตศิลาทอง 
10. งาน/โครงการ/กิจกรรมในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา  และ/หรือจากหน่วยงานอื่น 
ๆ  ดังนี้ 
    10.1 หัวหน้าโครงการยกระดับผู้เรียนสู่ความพร้อม ใน
การประเมิน PISA 
    10.2 โครงการSTEM Education 
    10.3 โครงการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ 
    10.4 โครงการอัจฉริยภาพวิทย์,คณิต,สสวท. 
    10.5 หัวหน้าโครงการติดตามประเมินผลฯมาตรฐาน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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ชื่อ –สกุล / ตำแหน่ง 
 

 

ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงาน    

    10.6 หัวหน้าโครงการพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูงใน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยการพัฒนาต้นแบบ “เขต
พ้ืนที่การศึกษาแห่งการเรียนรู้” 
    10.7 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
    10.8 หัวหน้าโครงการ KKU Smart Learning 
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

12. นางชิญนารถ  สุดานิช 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ  
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา / กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงาน  ดังนี้  
1. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
2. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานส่งเสริม
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
3. งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล
การศึกษา 
4. งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
5. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
6. งานนิเทศการศึกษาทั้งระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษาในสหวิทยาเขตเมืองแสนสามารถวิทย์ 
7. งาน/โครงการ/กิจกรรมในกลุ่มนิเทศ  ติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษา และ/หรือจากหน่วยงาน 
อ่ืน ๆ  ดังนี้ 
    7.1 โครงการงานทดสอบ O-NET 
    7.2 หัวหน้าโครงการส่งเสริมการจัด การศึกษาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง (ศรร.) 
    7.3 โครงการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    7.4 โครงการ Coding 
    7.5 โครงการนิเทศภายใน 
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ที ่
 

 

ชื่อ –สกุล / ตำแหน่ง 
 

 

ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงาน    

    7.6 โครงการพัฒนางานวิจัยทางการศึกษา 
    7.7 หัวหน้าโครงการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
    7.8 โครงการ DLIT/DLITV 
    7.9 โครงการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
    7.10 โครงการนิเทศตามจุดเน้นและนโยบาย สพฐ. 
และกระทรวงศึกษาธิการ 
    7.11 หัวหน้าโครงการอารยเกษตรโคกหนองนา 
    7.12 โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ 
    7.13 โครงการเปิดโลกเยาวชนไทยก้าวไกลสู่นานาชาติ 
    7.14 หัวหน้าโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาต้นแบบฯสู่เป้าหมายการ
พัฒนาที่  ยั่งยืน (SEP for SDGs.) 
   7.15 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรายบุคคลด้วย   
ระบบ SGS 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

13. นายธรรมธัช บาศรี 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลระบบบริหารและการจัด
การศึกษา 
 

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา / กลุ่มงานศึกษาพิเศษการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม 
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงาน  ดังนี้  
1. งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ 
3. งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4. งานนิเทศการศึกษาท้ังระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษาในสหวิทยาเขตเมืองเกษปทุม 
5. งาน/โครงการ/กิจกรรมในกลุ่มนิเทศ  ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา และ/หรือจากหน่วยงานอื่น ๆ  
ดังนี้ 
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ที ่
 

 

ชื่อ –สกุล / ตำแหน่ง 
 

 

ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงาน    

    5.1 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
    5.2 โครงการโรงเรียนขนาดเล็ก 
    5.3 โครงการ Project Manager พัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ 
    5.4 โครงการเด็กพิเศษเรียนรวม 
    5.5 โครงการเพศวิถีศึกษา 
    5.6 โครงการพัฒนางานวิจัยทางการศึกษา 
    5.7 โครงการ KKU Smart Leaning 
    5.8 หัวหน้าโครงการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ 
    5.9 โครงการ PLC 
    5.10 โครงการทวิศึกษา 
    5.11 หัวหน้าโครงการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ(CEFR) 
    5.12 หัวหน้าโครงการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษา ที่สาม) 
    5.13 โครงการโรงเรียนดี 4 มุมเมือง 
    5.14 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แนะแนวสู่
สถานศึกษา 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

14. นางวารุณี  ลำดวน 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา / กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงาน  ดังนี้  
1. ศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายใน ภายนอกสถานศึกษา 
2. ส่งเสริมสนับสนุน  การร่วมวิจัยมาตรฐานการศึกษา 
รวมทั้งรวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัย มาตรฐาน และ 
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
3. งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  
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ที ่
 

 

ชื่อ –สกุล / ตำแหน่ง 
 

 

ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงาน    

4. ประสานงานระหว่างสถานศึกษากับสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
5. งานนิเทศ ติดตาม ให้คำแนะนำ คำปรึกษา งานระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา       
6. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานส่งเสริม
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เมื่อเสร็จสิ้น
งาน / โครงการ  และเมื่อสิ้นปีงบประมาณ   
7. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
8. รับผิดชอบการนิเทศการศึกษาทั้งระบบโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานของสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเมืองเกษปทุม 
9. งาน/โครงการ/กิจกรรมในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา และ/หรือจากหน่วยงานอื่น ๆ  
ดังนี้ 
    9.1 โครงการคัดกรองความสามารถด้านการอ่าน  
การเขียนภาษาไทย 
    9.2 โครงการอ่านออกเขียนได้ 
    9.3 โครงการยกระดับผู้เรียนสู่ความพร้อมในการ
ประเมิน PISA (ด้านการอ่าน) 
    9.4 โครงการห้องสมุดและส่งเสริมการอ่าน 
    9.5 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทย(สถาบันภาษาไทย) 
    9.6 โครงการนิเทศภายใน 
    9.7 โครงการนิเทศตามจุดเน้นและนโยบาย สพฐ. และ 
กระทรวงศึกษาธิการ 
    9.8 โครงการติดตามประเมินผลฯมาตรฐาน สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
    9.9 โครงการพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูงในนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาด้วยการพัฒนาต้นแบบเขตพ้ืนที่
การศึกษาแห่งการเรียนรู้ 
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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ที ่
 

 

ชื่อ –สกุล / ตำแหน่ง 
 

 

ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงาน    

15. นางธันยพร สุวรรณศรี 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 

1. ศึกษา วิเคราะห์  วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
และ 
การบริหารงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
จัดการศึกษาให้สามารถดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ศึกษา วิเคราะห์  สภาพของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา และออกแบบระบบงาน 
สารบรรณให้เหมาะสม และสอดคล้องกับระบบงาน 
สารบรรณของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษา 
4. ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในสำนักงาน หน่วยงานและ
สถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
5. ประสานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร
และผลงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา ให้ครูบุคลากรทางการศึกษาและประชาชน
ทั่วไปทราบ 
6. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษา 
7. ช่วยงานในกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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ที ่
 

 

โครงการ/กิจกรรมการนิเทศ 
 

ระยะเวลา 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 

กลุ่ม/หน่วย/ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑ การนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาพอเพียง เพื่อเตรียมความพร้อม
รับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้าน
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ 

๑๑ – ๑๘ มีนาคม 
๒๕๖๕ 

พัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๗ แห่ง 

สถานศึกษาพอเพียงได้รับ 
การพัฒนาคุณภาพสู่ศูนย์ 
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ สามารถเป็นแกนนำในการ
ขับเคลื่อนขยายผลเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา และเป็น
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ สู่เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ 
Sustainable Development 
Goals (SDGs) 

กลุ่มนิเทศฯ 

๒. การนิเทศแบบบูรณาการ 
  - การพัฒนาการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
  - การจัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active 
Learning) 

- ระยะที่ ๑
พฤษภาคม –
มิถุนายน ๒๕๖๕ 
- ระยะที่ ๒ 

นิเทศติดตามการดำเนินงาน 
ด้านวิชาการและด้านอ่ืน ๆ 

สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 
๖๐ แห่ง ได้รับการนิเทศแบบ
บูรณาการและสามารถ 
ดำเนินงานด้านวิชาการ 

- กลุ่มนิเทศฯ 
- กลุ่มนโยบายและแผน 
- กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

แผนนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ 2565 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
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ที ่
 

 

โครงการ/กิจกรรมการนิเทศ 
 

ระยะเวลา 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 

กลุ่ม/หน่วย/ 
ผู้รับผิดชอบ 

  - การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLIT/DLTV) 
  - การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  - การประกันคุณภาพการศึกษา 
  - การจัดการศึกษาของโรงเรียนโครงการ
พิเศษ  
  - การจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขต
พ้ืนที่ 
 

สิงหาคม - กันยายน 
๒๕๖๕ 

 

ของสถานศึกษาในสังกัด โดยใช้
รูปแบบการนิเทศแบบบูรณาการ 
จำนวน ๖๐ แห่ง 

และด้านอ่ืน ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- กลุ่มอำนวยการ 

๓. การนิเทศภายในโรงเรียน พฤษภาคม -
กันยายน ๒๕๖๕ 

สถานศึกษาในสังกัด 
จำนวน ๖๐ แห่ง 

สถานศึกษาดำเนินงานนิเทศภายใน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มนิเทศฯ 
 

๔. การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มิถุนายน - กันยายน 
๒๕๖๕ 

สถานศึกษาในสังกัด 
จำนวน ๖๐ แห่ง 

สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ภาษา 
ต่างประเทศ เพ่ือการสื่อสารและ
งานอาชีพได้ 

กลุ่มนิเทศฯ 
 

๕. นิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานโรงเรียน
มาตรฐานสากล ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

กรกฎาคม –
สิงหาคม ๒๕๖๕ 

สถานศึกษาในสังกัด 
จำนวน ๒๑ แห่ง 

สถานศึกษาเป้าหมายสามารถ 
พัฒนาคุณภาพตามแบบ
มาตรฐานสากล ได้เหมาะสม 

กลุ่มนิเทศฯ 
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ที ่
 

 

โครงการ/กิจกรรมการนิเทศ 
 

ระยะเวลา 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 

กลุ่ม/หน่วย/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ใหม่และที่รอรับการประเมิน ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

ตามบริบท 

๖. นิเทศ ติดตาม โครงการทวิศึกษาและ
โครงการทักษะอาชีพ 
 

พฤษภาคม -
กันยายน ๒๕๖๕ 

 

นิเทศติดตามการดำเนินงาน 
ด้านวิชาการและการฝึกอบรมจดั
ฝึกอบรมหลกัสตูรวชิาชพีระยะ
สัน้ของโรงเรยีนทีเ่ขา้ร่วม
โครงการหลกัสตูรทวศิกึษา 
จ านวน ๑๓ แห่ง 

สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 
๑๓ แห่ง ได้รับการนิเทศแบบ
บูรณาการและสามารถ 
ดำเนินงานด้านวิชาการและ 
ด้านอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- กลุ่มนิเทศฯ 
- กลุ่มนโยบาย 
และแผน 
- กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
- กลุ่มอำนวยการ 

๗. นิเทศติดตามโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์ 
อีดี และโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๒๑ กันยายน - 
๒๕๖๕ 

 

โรงเรียนประชารัฐในสังกัด 
จำนวน ๑๓ แห่ง 

 

๑) ผู้บริหารสามารถพัฒนา
คุณสมบัติและสมรรถนะความเป็น
ผู้นำและการบริหารจัดการ 
นำไปใช้ในโรงเรียนได้อย่างมี
คุณภาพ 
๒) ครูสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ภายใต้โครางการโรงเรียน
ประชารัฐ โครงการคอนเน็กซ์อีดี 
และโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา 

กลุ่มนิเทศฯ 
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ที ่
 

 

โครงการ/กิจกรรมการนิเทศ 
 

ระยะเวลา 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 

กลุ่ม/หน่วย/ 
ผู้รับผิดชอบ 

๓) นักเรียนได้รับการปลูกฝังใน
กิจกรรมที่จัดให้ มีจิตสำนึก
สาธารณะ และสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้ 
 

๘. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
กิจกรรมหลักเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และความตระหนักรู้ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 

กรกฎาคม - 
กันยายน  ๒๕๖๕ 

โรงเรียนสุจริตต้นแบบ ๑ แห่ง 
และโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียน
สุจริตในสังกัด จำนวน ๕๙ แห่ง 

๑) นักเรียนโรงเรียนสุจริตต้นแบบ
และนักเรียนเครือข่ายโรงเรียน
สุจริต มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นในความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
๒) ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการ
ศึกษามีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มี
ทัศนคติและพฤติกรรมในการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
 

กลุ่มนิเทศฯ 
 

๙. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ  
(โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 

กรกฎาคม - 
กันยายน  ๒๕๖๕ 

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการ และ

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียน มีความ
ตระหนักรู้ เข้าใจและคิดอย่างมี

กลุ่มนิเทศฯ 
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ที ่
 

 

โครงการ/กิจกรรมการนิเทศ 
 

ระยะเวลา 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 

กลุ่ม/หน่วย/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ทำกิจกรรมตามกรอบโรงเรียน
คุณธรรม ครบร้อยละ ๑๐๐ 

เหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรม
ความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้าง
ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และภูมิใจ 
ในการทำความดี และร่วมกันสร้าง
เครือข่ายชุมชนองค์กรแห่ง
คุณธรรม ด้วยการขอความร่วมมือ
จากหน่วยงาน และองค์กรที่ทำงาน
ด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม
ชัดเจน ต่อเนื่องและยั่งยืน 

๑๐. การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณของ
ครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ ในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
 

สิงหาคม ๒๕๖๕ ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ 
ของสถานศึกษาสังกัดสพม.
ร้อยเอ็ด จำนวน ๖๐ แห่ง ได้รับ
การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนวิชา
วิทยาการคำนวณ 

ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ 
ของสถานศึกษาสังกัดสพม.ร้อยเอ็ด 
สามารถจัดการเรียนการสอนวิชา
วิทยาการคำนวณ เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ และมีผลสัมฤทธิ์
ที่สูงขึ้นตามเป้าหมายพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ตามจุดเน้น และเป้าหมายของ 
สพฐ. 

กลุ่มนิเทศฯ 
(กลุ่มงานส่งเสริมและ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
  - ศน.อัครวิทย์ 
  - ศน.ชิญนารถ 
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ที ่
 

 

โครงการ/กิจกรรมการนิเทศ 
 

ระยะเวลา 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 

กลุ่ม/หน่วย/ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑๑. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) 
 

สิงหาคม ๒๕๖๕ สถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสพม.
ร้อยเอ็ด จำนวน ๓๗ แห่ง ได้รับ
การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(DLIT) 

สถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสพม.
ร้อยเอ็ด สามารถจัดการเรียนรู้ด้วย
สื่อการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามจุดเน้น และเป้าหมายของ 
สพฐ. 

กลุ่มนิเทศฯ 
(กลุ่มงานส่งเสริมและ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
  - ศน.อัครวิทย์ 
  - ศน.ชิญนารถ 
 

๑๒. สิ่งแวดล้อมศึกษา “สืบสานศาสตร์พระราชา
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) 

สิงหาคม ๒๕๖๕ พัฒนาโรงเรียนต้นแบบโครงการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา “สืบสาน
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน” ตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในสังกัด 
จำนวน ๑๑ แห่ง 

๑) ผู้บริหารโรงเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
ศูนย์การเรียนรู้สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมตามบริบทของโรงเรียน  
๒) บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มี
ส่วนร่วมในการเสริมสร้างเขตนำ
ร่องในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดย
การน้อมนำหลักปรัชญาของ

กลุ่มนิเทศฯ 
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ที ่
 

 

โครงการ/กิจกรรมการนิเทศ 
 

ระยะเวลา 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 

กลุ่ม/หน่วย/ 
ผู้รับผิดชอบ 

เศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน (SDGs) 

๑๓. การนิเทศ ก ากบั ตดิตามการเสรมิสรา้ง 
การจดัการเรยีน การสอน เรื่องเพศวถิศีกึษา 
ในโรงเรยีน ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๔ 
 

สงิหาคม - 
กนัยายน 
๒๕๖๕ 

สถานศกึษาในสงักดั 
จ านวน ๖๐ แห่ง 

 

๑) ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษารอ้ยเอด็ มฐีานขอ้มลู
ครทูีผ่่านการอบรมโปรแกรม
พฒันาครเูพศวถิศีกึษา 
๒) ครทูีล่งทะเบยีนเขา้รบัการ
อบรมโปรแกรมพฒันาครเูพศวถิี
ศกึษาเรยีนจบหลกัสตูรและสง่
แผนการจดัการเรยีนรูเ้พศวถิี
ศกึษาผ่านระบบออนไลน์  
๓) ครผููส้อนเพศวถิศีกึษา มี
ความรูค้วามเขา้ใจและสามารถ
จดัท าแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบ 
Active Learning และน าไปใชใ้น
การจดัการเรยีนการสอนได ้
 

กลุ่มนิเทศฯ 
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ที ่
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ระยะเวลา 

 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 
กลุ่ม/หน่วย/ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
รายบุคคลด้วยระบบ SGS 
 

ตุลาคม ๒๕๖๔ -
กันยายน ๒๕๖๕ 

สถานศึกษาในสังกัด 
จำนวน ๖๐ แห่ง 

บุคลากรครผูู้ทำหน้าที่หัวหน้างาน
ทะเบียนและวัดผลของโรงเรียนใน
สังกัด สามารถใช้ระบบ SGS ใน
การประมวลผลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

กลุ่มนิเทศฯ 

๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ตุลาคม ๒๕๖๔ -
กันยายน ๒๕๖๕ 

สถานศึกษาในสังกัด 
จำนวน ๖๐ แห่ง 

ครูผู้สอนสามารถวิเคราะห์
จุดอ่อน-จุดแข็ง ในการจัดการ
เรียนการสอนของตนโดยใช้ผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เป็นเกณฑ์ 

กลุ่มนิเทศฯ 

๓. ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนา
ห้องสมุดมีชีวิต ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ตุลาคม ๒๕๖๔ -
กันยายน ๒๕๖๕ 

สถานศึกษาในสังกัด 
จำนวน ๖๐ แห่ง 

๑) ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้
ทักษะภาษาไทย เพ่ือสร้างนิสัยรัก
การอ่านและการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับวัยอย่างมีคุณภาพ 

กลุ่มนิเทศฯ 

ปฏิทินดำเนินงานตามโครงการ ปีงบประมาณ 2565 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
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ที ่
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ระยะเวลา 

 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 
กลุ่ม/หน่วย/ 
ผู้รับผิดชอบ 

๒) เพื่อประกวดและยกย่อง
นักเรียน ครู ผู้บริหารที่มีนิสัยรัก
การอ่านที่ดี 

๔. ขับเคลื่อน“ศาสตร์พระราชา” สู่สถานศึกษา
พอเพียงอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ด 

ตุลาคม ๒๕๖๔ -
กันยายน ๒๕๖๕ 

พัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๗ แห่ง 

สถานศึกษาพอเพียงได้รับ 
การพัฒนาคุณภาพสู่ศูนย์ 
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ สามารถเป็นแกนนำในการ
ขับเคลื่อนขยายผลเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา และเป็น
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ สู่
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ 
Sustainable Development 
Goals (SDGs) 

กลุ่มนเิทศฯ 

๕. การนิเทศแบบบูรณาการ 
  - การพัฒนาการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 

- ระยะที่ ๑ 
พฤษภาคม - มิถุนายน 
๒๕๖๕ 

นิเทศติดตามการดำเนินงาน 
ด้านวิชาการและด้านอ่ืน ๆ 

สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 
๖๐ แห่ง ได้รับการนิเทศแบบ
บูรณาการและสามารถ 

- กลุ่มนิเทศฯ 
- กลุ่มนโยบายและแผน 
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ที ่
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ระยะเวลา 

 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 
กลุ่ม/หน่วย/ 
ผู้รับผิดชอบ 

  - การจัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active 
Learning) 
  - การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLIT/DLTV) 
  - การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  - การประกันคุณภาพการศึกษา 
 
  - การจัดการศึกษาของโรงเรียนโครงการ
พิเศษ  
  - การจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขต
พ้ืนที่ 

- ระยะที่ ๒ 
สิงหาคม - กันยายน 
๒๕๖๕ 

 

ของสถานศึกษาในสังกัด โดยใช้
รูปแบบการนิเทศแบบบูรณาการ 
จำนวน ๖๐ แห่ง 

ดำเนินงานด้านวิชาการ 
และด้านอ่ืน ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
- กลุ่มอำนวยการ 

๖. การนิเทศภายในโรงเรียน ตุลาคม ๒๕๖๔ -
กันยายน ๒๕๖๕ 

สถานศึกษาในสังกัด 
จำนวน ๖๐ แห่ง 

สถานศึกษาดำเนินงานนิเทศ
ภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มนิเทศฯ 
 

๗. การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตุลาคม ๒๕๖๔ -
กันยายน ๒๕๖๕ 

สถานศึกษาในสังกัด 
จำนวน ๖๐ แห่ง 

สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพ่ือ
การสื่อสารและงานอาชีพได้ 

กลุ่มนิเทศฯ 
 

๘. นิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานโรงเรียน
มาตรฐานสากล ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

ตุลาคม ๒๕๖๔ -
กันยายน ๒๕๖๕ 

สถานศึกษาในสังกัด 
จำนวน ๒๑ แห่ง 

สถานศึกษาเป้าหมายสามารถ กลุ่มนิเทศฯ 
 



35 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ระยะเวลา 

 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 
กลุ่ม/หน่วย/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ใหม่และที่รอรับการประเมิน ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

พัฒนาคุณภาพตามแบบ
มาตรฐานสากล ได้เหมาะสม 
ตามบริบท 

๙. ทวิศึกษาและโครงการทักษะอาชีพ 
 

ตุลาคม ๒๕๖๔ -
กันยายน ๒๕๖๕ 

นิเทศติดตามการดำเนินงาน 
ด้านวิชาการและการฝึกอบรมจัด
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
หลักสูตรทวิศึกษา จำนวน ๑๓ แห่ง 

สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 
๑๓ แห่ง ได้รับการนิเทศแบบ
บูรณาการและสามารถ 
ดำเนินงานด้านวิชาการและด้าน
อ่ืน ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- กลุ่มนิเทศฯ 
- กลุ่มนโยบายและแผน 
- กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
- กลุ่มอำนวยการ 

๑๐. โครงการคอนเน็กซ์อีดี และโครงการ
โรงเรียนร่วมพัฒนา ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

มีนาคม - กันยายน 
๒๕๖๕ 

 

โรงเรียนประชารัฐในสังกัด 
จำนวน ๑๓ แห่ง 

 

๑) ผู้บริหารสามารถพัฒนา
คุณสมบัติและสมรรถนะความเป็น
ผู้นำและการบริหารจัดการ 
นำไปใช้ในโรงเรียนได้อย่างมี
คุณภาพ 
๒) ครูสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ภายใต้โครางการโรงเรียน
ประชารัฐ โครงการคอนเน็กซ์อีดี 
และโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา 

กลุ่มนิเทศฯ 
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ที ่
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ระยะเวลา 

 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 
กลุ่ม/หน่วย/ 
ผู้รับผิดชอบ 

๓) นักเรียนได้รับการปลูกฝังใน
กิจกรรมที่จัดให้ และมีจิตสำนึก
สาธารณะ  

๑๑. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียน
สุจริต) กิจกรรมหลักเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
 

ตุลาคม ๒๕๖๔ -
กันยายน ๒๕๖๕ 

โรงเรียนสุจริตต้นแบบ ๑ แห่ง 
และโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียน
สุจริตในสังกัด จำนวน ๕๙ แห่ง 

๑) นักเรียนโรงเรียนสุจริตต้นแบบ
และนักเรียนเครือข่ายโรงเรียน
สุจริต มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นในความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
๒) ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการ
ศึกษามีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต 
มีทัศนคติและพฤติกรรมต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กลุ่มนิเทศฯ 
 

๑๒. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ  
(โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 

กรกฎาคม - กันยายน  
๒๕๖๕ 

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการ และทำ
กิจกรรมตามกรอบโรงเรียน
คุณธรรม ครบร้อยละ ๑๐๐ 

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียน มีความ
ตระหนักรู้ เข้าใจและคิดอย่างมี
เหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรม
ความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้าง
ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และภูมิใจ 
ในการทำความดี และร่วมกันสร้าง

กลุ่มนิเทศฯ 
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ที ่
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ระยะเวลา 

 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 
กลุ่ม/หน่วย/ 
ผู้รับผิดชอบ 

เครือข่ายชุมชนองค์กรแห่ง
คุณธรรม ด้วยการขอความร่วมมือ
จากหน่วยงาน และองค์กรที่
ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็น
รูปธรรมชัดเจน ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

๑๓. การสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิต
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

พฤษภาคม – กันยายน 
๒๕๖๕ 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลใน
สังกัด จำนวน ๒๑ โรงเรียน เข้า
ร่วมโครงการ 
 

๑) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
สามารถสร้างองค์ความรู้และ
จิตสำนึกในการลดปริมาณขยะ 
ในโรงเรียนให้กับครู บุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียน 
๒) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ในสังกัดพัฒนาสื่อการเรียนรู้ มี
นวัตกรรมการบริหารจัดการขยะ 
ขยายองค์ความรู้นำมาใช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
๓) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ได้รับการนิเทศ ติดตาม  

กลุ่มนิเทศฯ 
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ที ่
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ระยะเวลา 

 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 
กลุ่ม/หน่วย/ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑๔. การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณของ
ครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ ในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
 

พฤษภาคม – กันยายน 
๒๕๖๕ 

ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ 
ของสถานศึกษาสังกัดสพม.
ร้อยเอ็ด จำนวน ๖๐ แห่ง ได้รับ
การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนวิชาวิทยาการ
คำนวณ 

ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ 
ของสถานศึกษาสังกัดสพม.
ร้อยเอ็ด สามารถจัดการเรียนการ
สอนวิชาวิทยาการคำนวณ เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และมี
ผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นตามเป้าหมาย
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนตามจุดเน้น และ
เป้าหมายของ สพฐ. 

กลุ่มนิเทศฯ 
(กลุ่มงานส่งเสริมและ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา) 
  - ศน.อัครวิทย์ 
  - ศน.ชิญนารถ 
 

๑๕. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) 
 

พฤษภาคม – กันยายน 
๒๕๖๕ 

สถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสพม.
ร้อยเอ็ด จำนวน ๓๗ แห่ง ได้รับ
การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) 

สถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสพม.
ร้อยเอ็ด สามารถจัดการเรียนรู้
ด้วยสื่อการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามจุดเน้น และเป้าหมายของ 
สพฐ. 

กลุ่มนิเทศฯ 
(กลุ่มงานส่งเสริมและ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา) 
  - ศน.อัครวิทย์ 
  - ศน.ชิญนารถ 
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ที ่
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ระยะเวลา 

 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 
กลุ่ม/หน่วย/ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑๖. สิ่งแวดล้อมศึกษา “สืบสานศาสตร์พระราชา
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) 

เมษายน – กันยายน 
๒๕๖๕ 

พัฒนาโรงเรียนต้นแบบโครงการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา “สืบสานศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs) ในสังกัด จำนวน ๑๑ แห่ง 

๑) ผู้บริหารโรงเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
ศูนย์การเรียนรู้สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามบริบทของ
โรงเรียน  
๒) บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มี
ส่วนร่วมในการเสริมสร้างเขตนำ
ร่องในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดย
การน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน (SDGs) 

กลุ่มนิเทศฯ 

๑๗. ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านผ่านสื่อ
สร้างสรรค์ออนไลน์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

กรกฎาคม – กันยายน 
๒๕๖๕ 

สถานศึกษาในสังกัด 
จำนวน ๖๐ แห่ง 

 

ส่งเสริมการออกแบบการจัด             
การเรียนการสอนออนไลน์ของครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

กลุ่มนิเทศฯ 
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ที ่
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ระยะเวลา 

 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 
กลุ่ม/หน่วย/ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑๘. การแข่งขันคิดเลขเร็วเพื่อพัฒนาทักษะ 
การคิดทางคณิตศาสตร์ 
 

ตุลาคม ๒๕๖๔ -
กันยายน ๒๕๖๕ 

๑) นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมแข่งขัน
จากทั่วประเทศ ระดับชั้น
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ระดับละ ๑๐๐ คน  
รวมทั้งหมด ๓๐๐ คน 
๒) ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
เป็นคณะกรรมการใน 
การตัดสิน ระดับละ ๑๐ คน  
รวมทั้งหมด ๓๐ คน 

๑) นักเรียนและครูได้สร้างแรง
บันดาลใจให้พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
๒) เป็นเวทีการแข่งขันให้นักเรียน
และครูได้แสดงศักยภาพเพ่ือ
เตรียมความพร้อมแข่งขันในเวที
การแข่งขันที่สูงขึ้น 

กลุ่มนิเทศฯ 
 

๑๘. สร้างสรรค์สื่อภาพยนตร์สั้นส่งเสริม 
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
 

ตุลาคม ๒๕๖๔ -
กันยายน ๒๕๖๕ 

ครูที่เข้าร่วมโครงการสร้างสรรค์
ภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรม 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  
จำนวน ๑๒๐ คน 
 

๑) ครูมีความรู้ ความเข้าใจใน
เทคนิค และกระบวนการผลิต
ภาพยนตร์สั้นที่มีคุณภาพ และ
สามารถผลิตภาพยนตร์สั้นที่
ส่งเสริมคุณธรรมได้ 
๒) ครูสามารถถ่ายทอด 

กลุ่มนิเทศฯ 
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ที ่
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ระยะเวลา 

 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 
กลุ่ม/หน่วย/ 
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิต
ภาพยนตร์สั้นให้แก่นักเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๙. การเสริมสร้างการจัดการเรียน การสอน  
เรื่อง เพศวิถีศึกษาในโรงเรียน  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

กรกฎาคม - กันยายน 
๒๕๖๕ 

สถานศึกษาในสังกัด 
จำนวน ๖๐ แห่ง 

 

๑) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีฐานข้อมูล
ครูที่ผ่านการอบรมโปรแกรม
พัฒนาครูเพศวิถีศึกษา 
๒) ครูที่ลงทะเบียนเข้ารับการ
อบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถี
ศึกษาเรียนจบหลักสูตรและส่ง
แผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถี
ศึกษาผ่านระบบออนไลน์  
 
๓) ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษา มีความรู้
ความเข้าใจและสามารถจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning และนำไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนได้ 

กลุ่มนิเทศฯ 
 



42 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ระยะเวลา 

 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 
กลุ่ม/หน่วย/ 
ผู้รับผิดชอบ 

๒๐. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
 

กันยายน ๒๕๖๕ สถานศึกษาในสังกัด 
จำนวน ๖๐ แห่ง 

 

๑) บุคลากรครูผู้เข้ารับการอบรม
สามารถวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ได้อย่างถูกต้องและมี
คุณภาพ  
๒) บุคลากรครูผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ 
สามารถเป็นแกนนำ 

กลุ่มนิเทศฯ 
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๑. นางศริิลักษณ์  บุรวัฒน์  
๒. นายธรรมธัช  บาศรี 
 

 

นายอุพิษ  เหมือนทอง 
 ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

( ภาษาต่างประเทศ  คณิตศาสตร์ ) 

๑. นางวารุณี  ลำดวน  
๒. นางสายยนต์  จ้อยนุแสง 
๓. นางสาวจุฬาลักษณ์ เฉลิมแสน   

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

๑. นายอัครวิทย์  อังเรขพาณิชย์  
๒. นางสุพัชร์ชญา  โสรธร 
๓. นางศิริลักษณ์  บุรวัฒน์ 
๔. นางชิญนารถ  สุดานิช 

 

๑. นางจิราภรณ์  ภัทรพฤกษา  
๒. นางสาวพรพรรณ  สีละมนตรี 
๓. นางสาวยุวดี  ไชยนิจ 

 

๑. นางสาวสาธกา  ตาลชัย  

๒. นายธรรมธัช  บาศรี 
 

๑. นางสายยนต์  จ้อยนุแสง  
๒. นางสายวสันต์  สุชะไตร 
๓. นางสาวจุฬาลักษณ์  เฉลิมแสน 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

๑. นางชิญนารถ  สุดานิช  

๒. นายอัครวิทย์  อังเรขพาณิชย์ 

๓. นางสาวสาธกา  ตาลชัย 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

๑. นางสายวสันต์  สุชะไตร  

๒. นางวารุณี  ลำดวน 

๓. นางสาวยุวดี  ไชยนิจ 
 

 แผนผังโครงสร้าง 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.รอ 

แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

๑. นางสุพัชร์ชญา  โสรธร  

๒. นางสาวพรพรรณ  สีละมนตรี 

๓. นางจิราภรณ์  ภัทรพฤกษา 

 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คณิตศาสตร ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

หมายเหตุ  :    หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู ้
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ก ำหนดรำยละเอียดของคู่มือ 
กำรปฏิบติังำน 

จดัท ำคู่มือกำรปฏิบติังำน 
เสนอ 

ผู้บงัคบับญัชำในเบือ้งต้น 

จดัพิมพค์ู่มือกำรปฏิบติังำน 
และแจ้งผู้เก่ียวข้องทรำบ 

ผู้เก่ียวข้องสำมำรถท ำควำมเขำ้ใจระยะเวลำ 
และขัน้ตอนกำรปฏิบติังำนของ ของ 

ศึกษำนิเทศก ์
ตำมคู่มือกำรปฏิบติังำน 

ศึกษำนิเทศกผ์ู้ปฏิบติั มีผลกำรปฏิบติังำนท่ีมปีระสิทธิภำพ 
และสำมำรถด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรนิเทศได้อย่ำง

ต่อเน่ือง 

เหน็ชอบ 
ไม่เหน็ชอบ 

กระบวนการทํางานในขั้นตอนการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 
Flow Chart แสดงกระบวนการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 

ของศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
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รบัหนังสือจำก สพฐ. 

หรือหน่วยงำน 
ท่ีเก่ียวข้อง จำกธรุกำร 

พิจำรณำกลัน่กรองจดัล ำดบั 
ควำมส ำคญั และควำมเร่งด่วน 

วำงแผนด ำเนินกำร 

รำยงำนผล 

รวบรวมผลกำรปฏิบติั 

บนัท ำเสนอผู้บงัคบับญัชำ 
ลงนำม 

แจ้งผู้ท่ีมีส่วน 
เก่ียวข้องด ำเนินกำร 

ติดตำม ตรวจสอบผลกำร
ปฏิบติั 

เหน็ชอบ 

ไม่

เหน็ชอบ 

กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ด้านเอกสารและการโต้ตอบเอกสารตามคู่มือปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ 
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ศึกษำข้อมลูสำรสนเทศ 

ข้อมลูของโรงเรียน 

จดัท ำแผนและเครื่องมอืกำร
นิเทศ 

ขออนุญำตออกนิเทศตำมแผน 
ฯ 

ออกนิเทศโรงเรียนโดยใช้เครื่องมือ
นิเทศ 

และเทคนิควิธีกำรนิเทศท่ีหลำกหลำย 

ศึกษำนิเทศก ์ นักเรียน ครผูู้สอน เครื่องมือ 

รวบรวมรำยงำนผลกำรนิเทศ วำงแผนพฒันำ ฯ 

สะท้อนกำรนิเทศ 
ให้ผู้รบักำรนิเทศ 

ผู้บริหำร 

กระบวนการ ขั้นตอนในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
สถานศึกษาในความรับผิดชอบ 
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รายช่ือคณะทำงาน 
การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
 

ที่ปรึกษา 
1.  นายอดุลย์ศักดิ์  บุญเอนก  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

     มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
 2.  นายธนา  โด่งพิมาย   ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

     มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
 3.  นายยอดรัก  บุรวัฒน์    ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

     มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
4.  นายวงศกร ประกอบนันท์  ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

     มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
 5.  นายอุพิษ  เหมือนทอง  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม  

  และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

คณะทำงาน 
 1.  นางสายยนต์  จ้อยนุแสง  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 
 2.  นายอัครวิทย์  อังเรขพาณิชย์  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 

3.  นางสุพัชร์ชญา  โสรธร  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 
4.  นางศิริลักษณ์  บุรวัฒน์  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 

 5.  นางจิราภรณ์  ภัทรพฤกษา  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 
 6.  นางสาวพรพรรณ  สีละมนตรี  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 

7.  นางสายวสันต์  สชุะไตร  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 
 8.  นางวารุณี  ลำดวน   ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 

9.  นางสาวสาธกา  ตาลชัย  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 
 10.  นางสาวจุฬาลักษณ์  เฉลิมแสน ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 
 11.  นางสาวยุวดี  ไชยนิจ   ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 
 12.  นางชิญนารถ  สุดานิช  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 
 13.  นายธรรมธัช  บาศร ี   ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 
 14.  นางธันยพร สุวรรณศร ี    ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
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