
   

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 

 

ข้อมูลการเปดิโอกาสให้เกิดการมีสว่นร่วม 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 



             
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ในการดำเนนิการเพื่อป้องกันการทุจริตตภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “การป้องกันการทุจริต” 

ประจำปีการศึกษา 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะกรรมการนิเทศ ก ากบั ติดตาม การด าเนินงานเตรียมความพร้อม 

ในการเปิดภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2565 

 

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายบุญภพ จันทมัตตุการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 
พร้อมด้วย นายพิทยา โยวะผุย ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ต.ป.น นางสาวธาริณี มลารวม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา นายอุพิษ เหมือนทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ ศึกษานิเทศก์ และ
คณะกรรมการชุดที่ 3 ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานเตรียมความพร้อม ในการเปิดภาคเรียนที่ 1  

ปีการศึกษา 2565 ของสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จำนวน 2 โรงเรียน 
ดังนี้ 1.โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย และ 2.โรงเรียนหินกองวิทยาคาร 
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https://www.facebook.com/photo/?fbid=390203129802065&set=pcb.390174826471562&__cft__%5b0%5d=AZUqOol90b76VRrxrYITmnPyrX83W--n6lzv5v4DYbUozjfreLdw9w97RGr06D5Vtu_mJLp0BMt_TSuIzhvv5wnct548k5aRl_CC7rkButWUOTDHhAjQUDNulzxR2IcWw8UafAwhBwezUOYbjycxkYHmcGpiacnM2yhJPC4BKIXfdQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=390203129802065&set=pcb.390174826471562&__cft__%5b0%5d=AZUqOol90b76VRrxrYITmnPyrX83W--n6lzv5v4DYbUozjfreLdw9w97RGr06D5Vtu_mJLp0BMt_TSuIzhvv5wnct548k5aRl_CC7rkButWUOTDHhAjQUDNulzxR2IcWw8UafAwhBwezUOYbjycxkYHmcGpiacnM2yhJPC4BKIXfdQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=390203309802047&set=pcb.390174826471562&__cft__%5b0%5d=AZUqOol90b76VRrxrYITmnPyrX83W--n6lzv5v4DYbUozjfreLdw9w97RGr06D5Vtu_mJLp0BMt_TSuIzhvv5wnct548k5aRl_CC7rkButWUOTDHhAjQUDNulzxR2IcWw8UafAwhBwezUOYbjycxkYHmcGpiacnM2yhJPC4BKIXfdQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=390203309802047&set=pcb.390174826471562&__cft__%5b0%5d=AZUqOol90b76VRrxrYITmnPyrX83W--n6lzv5v4DYbUozjfreLdw9w97RGr06D5Vtu_mJLp0BMt_TSuIzhvv5wnct548k5aRl_CC7rkButWUOTDHhAjQUDNulzxR2IcWw8UafAwhBwezUOYbjycxkYHmcGpiacnM2yhJPC4BKIXfdQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=390203183135393&set=pcb.390174826471562&__cft__%5b0%5d=AZUqOol90b76VRrxrYITmnPyrX83W--n6lzv5v4DYbUozjfreLdw9w97RGr06D5Vtu_mJLp0BMt_TSuIzhvv5wnct548k5aRl_CC7rkButWUOTDHhAjQUDNulzxR2IcWw8UafAwhBwezUOYbjycxkYHmcGpiacnM2yhJPC4BKIXfdQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=390203183135393&set=pcb.390174826471562&__cft__%5b0%5d=AZUqOol90b76VRrxrYITmnPyrX83W--n6lzv5v4DYbUozjfreLdw9w97RGr06D5Vtu_mJLp0BMt_TSuIzhvv5wnct548k5aRl_CC7rkButWUOTDHhAjQUDNulzxR2IcWw8UafAwhBwezUOYbjycxkYHmcGpiacnM2yhJPC4BKIXfdQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=390203243135387&set=pcb.390174826471562&__cft__%5b0%5d=AZUqOol90b76VRrxrYITmnPyrX83W--n6lzv5v4DYbUozjfreLdw9w97RGr06D5Vtu_mJLp0BMt_TSuIzhvv5wnct548k5aRl_CC7rkButWUOTDHhAjQUDNulzxR2IcWw8UafAwhBwezUOYbjycxkYHmcGpiacnM2yhJPC4BKIXfdQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=390203243135387&set=pcb.390174826471562&__cft__%5b0%5d=AZUqOol90b76VRrxrYITmnPyrX83W--n6lzv5v4DYbUozjfreLdw9w97RGr06D5Vtu_mJLp0BMt_TSuIzhvv5wnct548k5aRl_CC7rkButWUOTDHhAjQUDNulzxR2IcWw8UafAwhBwezUOYbjycxkYHmcGpiacnM2yhJPC4BKIXfdQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=390203119802066&set=pcb.390174826471562&__cft__%5b0%5d=AZUqOol90b76VRrxrYITmnPyrX83W--n6lzv5v4DYbUozjfreLdw9w97RGr06D5Vtu_mJLp0BMt_TSuIzhvv5wnct548k5aRl_CC7rkButWUOTDHhAjQUDNulzxR2IcWw8UafAwhBwezUOYbjycxkYHmcGpiacnM2yhJPC4BKIXfdQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=390203119802066&set=pcb.390174826471562&__cft__%5b0%5d=AZUqOol90b76VRrxrYITmnPyrX83W--n6lzv5v4DYbUozjfreLdw9w97RGr06D5Vtu_mJLp0BMt_TSuIzhvv5wnct548k5aRl_CC7rkButWUOTDHhAjQUDNulzxR2IcWw8UafAwhBwezUOYbjycxkYHmcGpiacnM2yhJPC4BKIXfdQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=390203119802066&set=pcb.390174826471562&__cft__%5b0%5d=AZUqOol90b76VRrxrYITmnPyrX83W--n6lzv5v4DYbUozjfreLdw9w97RGr06D5Vtu_mJLp0BMt_TSuIzhvv5wnct548k5aRl_CC7rkButWUOTDHhAjQUDNulzxR2IcWw8UafAwhBwezUOYbjycxkYHmcGpiacnM2yhJPC4BKIXfdQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=390203119802066&set=pcb.390174826471562&__cft__%5b0%5d=AZUqOol90b76VRrxrYITmnPyrX83W--n6lzv5v4DYbUozjfreLdw9w97RGr06D5Vtu_mJLp0BMt_TSuIzhvv5wnct548k5aRl_CC7rkButWUOTDHhAjQUDNulzxR2IcWw8UafAwhBwezUOYbjycxkYHmcGpiacnM2yhJPC4BKIXfdQ&__tn__=*bH-R


วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายบุญภพ จันทมัตตุการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทย
ไพศาล พร้อมด้วย นายพิทยา โยวะผุย ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ต.ป.น นางสาวธาริณี มลารวม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา นายอุพิษ เหมือนทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ ศึกษานิเทศก์ และ
คณะกรรมการชุดที่ 3 ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานเตรียมความพร้อม 
ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ด จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้ 1.โรงเรียนทรายทองวิทยา และ 2.โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายทองพูล ศิริโท ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ต.ป.น พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ และ
คณะกรรมการชุดที่ 2 ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2565 ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  
จำนวน 3 โรงเรียน ดังนี้ 1.โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม 2.โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม และ3.โรงเรียนธงธานี 
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https://www.facebook.com/photo/?fbid=390074573148254&set=pcb.390075036481541&__cft__%5b0%5d=AZVxe6UwtWYrTruS9185TejsUyxg0S2ZzNHqlU2agQkiUVGjLZY-3PGSMeRqGoyk4zQf4uJroOgu-hdtIO77tcGyiuVS0beAi6IpR1AAvAgZ-Y6XrZkTmjattYRaMSlfOkkQggQlGzFIqQMdEWmH0EWR5DJTYCC2SZhQD_ktWLNq4g&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=390074573148254&set=pcb.390075036481541&__cft__%5b0%5d=AZVxe6UwtWYrTruS9185TejsUyxg0S2ZzNHqlU2agQkiUVGjLZY-3PGSMeRqGoyk4zQf4uJroOgu-hdtIO77tcGyiuVS0beAi6IpR1AAvAgZ-Y6XrZkTmjattYRaMSlfOkkQggQlGzFIqQMdEWmH0EWR5DJTYCC2SZhQD_ktWLNq4g&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=390074799814898&set=pcb.390075036481541&__cft__%5b0%5d=AZVxe6UwtWYrTruS9185TejsUyxg0S2ZzNHqlU2agQkiUVGjLZY-3PGSMeRqGoyk4zQf4uJroOgu-hdtIO77tcGyiuVS0beAi6IpR1AAvAgZ-Y6XrZkTmjattYRaMSlfOkkQggQlGzFIqQMdEWmH0EWR5DJTYCC2SZhQD_ktWLNq4g&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=390074799814898&set=pcb.390075036481541&__cft__%5b0%5d=AZVxe6UwtWYrTruS9185TejsUyxg0S2ZzNHqlU2agQkiUVGjLZY-3PGSMeRqGoyk4zQf4uJroOgu-hdtIO77tcGyiuVS0beAi6IpR1AAvAgZ-Y6XrZkTmjattYRaMSlfOkkQggQlGzFIqQMdEWmH0EWR5DJTYCC2SZhQD_ktWLNq4g&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=390074669814911&set=pcb.390075036481541&__cft__%5b0%5d=AZVxe6UwtWYrTruS9185TejsUyxg0S2ZzNHqlU2agQkiUVGjLZY-3PGSMeRqGoyk4zQf4uJroOgu-hdtIO77tcGyiuVS0beAi6IpR1AAvAgZ-Y6XrZkTmjattYRaMSlfOkkQggQlGzFIqQMdEWmH0EWR5DJTYCC2SZhQD_ktWLNq4g&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=390074669814911&set=pcb.390075036481541&__cft__%5b0%5d=AZVxe6UwtWYrTruS9185TejsUyxg0S2ZzNHqlU2agQkiUVGjLZY-3PGSMeRqGoyk4zQf4uJroOgu-hdtIO77tcGyiuVS0beAi6IpR1AAvAgZ-Y6XrZkTmjattYRaMSlfOkkQggQlGzFIqQMdEWmH0EWR5DJTYCC2SZhQD_ktWLNq4g&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=390074613148250&set=pcb.390075036481541&__cft__%5b0%5d=AZVxe6UwtWYrTruS9185TejsUyxg0S2ZzNHqlU2agQkiUVGjLZY-3PGSMeRqGoyk4zQf4uJroOgu-hdtIO77tcGyiuVS0beAi6IpR1AAvAgZ-Y6XrZkTmjattYRaMSlfOkkQggQlGzFIqQMdEWmH0EWR5DJTYCC2SZhQD_ktWLNq4g&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=390074613148250&set=pcb.390075036481541&__cft__%5b0%5d=AZVxe6UwtWYrTruS9185TejsUyxg0S2ZzNHqlU2agQkiUVGjLZY-3PGSMeRqGoyk4zQf4uJroOgu-hdtIO77tcGyiuVS0beAi6IpR1AAvAgZ-Y6XrZkTmjattYRaMSlfOkkQggQlGzFIqQMdEWmH0EWR5DJTYCC2SZhQD_ktWLNq4g&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=390074693148242&set=pcb.390075036481541&__cft__%5b0%5d=AZVxe6UwtWYrTruS9185TejsUyxg0S2ZzNHqlU2agQkiUVGjLZY-3PGSMeRqGoyk4zQf4uJroOgu-hdtIO77tcGyiuVS0beAi6IpR1AAvAgZ-Y6XrZkTmjattYRaMSlfOkkQggQlGzFIqQMdEWmH0EWR5DJTYCC2SZhQD_ktWLNq4g&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=390074693148242&set=pcb.390075036481541&__cft__%5b0%5d=AZVxe6UwtWYrTruS9185TejsUyxg0S2ZzNHqlU2agQkiUVGjLZY-3PGSMeRqGoyk4zQf4uJroOgu-hdtIO77tcGyiuVS0beAi6IpR1AAvAgZ-Y6XrZkTmjattYRaMSlfOkkQggQlGzFIqQMdEWmH0EWR5DJTYCC2SZhQD_ktWLNq4g&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=390074693148242&set=pcb.390075036481541&__cft__%5b0%5d=AZVxe6UwtWYrTruS9185TejsUyxg0S2ZzNHqlU2agQkiUVGjLZY-3PGSMeRqGoyk4zQf4uJroOgu-hdtIO77tcGyiuVS0beAi6IpR1AAvAgZ-Y6XrZkTmjattYRaMSlfOkkQggQlGzFIqQMdEWmH0EWR5DJTYCC2SZhQD_ktWLNq4g&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=390074693148242&set=pcb.390075036481541&__cft__%5b0%5d=AZVxe6UwtWYrTruS9185TejsUyxg0S2ZzNHqlU2agQkiUVGjLZY-3PGSMeRqGoyk4zQf4uJroOgu-hdtIO77tcGyiuVS0beAi6IpR1AAvAgZ-Y6XrZkTmjattYRaMSlfOkkQggQlGzFIqQMdEWmH0EWR5DJTYCC2SZhQD_ktWLNq4g&__tn__=*bH-R


วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายยอดรัก บุรวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ดร.สมชาติ สุขใส ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ต.ป.น. นายเพิ่ม นาก้อนทอง ผู้อำนวยการ
โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการชุดที่ 6 ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม การ
ดำเนินงานเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จำนวน 3 โรงเรียน ดังนี้ 1.โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา 2.โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 
และ 3.โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวงศกร ประกอบนันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการชุดที่ 7 ได้ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามการ
ดำเนินงานเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนในสหวิทยาเขตเมืองแสนสามารถ
วิทย์ จำนวน 3 โรงเรียน ดังนี ้1.โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 2.โรงเรียนดูกอ่ึงประชาสามัคคี และ 3.โรงเรียนหนองฮี
เจริญวิทย์ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายธีระศักดิ์ อินทรชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ต.ป.น นายเทิดทูน สุจารี 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์ ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหนาที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศึกษานิเทศก์  
และคณะกรรมการชุดที่ 5 ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2565 ของสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จำนวน 3 โรงเรียน 
ดังนี้ 1.โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร 2.โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ และ 3.โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมด้วย รศ.ดร.กฤษกนก ดวงชาทม ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ต.ป.น. นายจกัรวาล เจริญทอง 

ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ และคณะกรรมการชุดที่ 1 ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามการ

ดำเนินงานเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ณ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ โดยมี คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนจันทรุ

เบกษาอนุสรณ์ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 11.30 น. ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายจักรวาล เจริญทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 
ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการชุดที่ 1 ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานเตรียมความพร้อมในการ
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ณ 
โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ โดยมี คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์  

ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=393506556138389&set=pcb.393507136138331&__cft__%5b0%5d=AZXlqxe8FwvZb-k25lpKUNGD4VVMPHNPKwbBzR04thCKfuRgJ1hMol5fvSrxlhCJWYillX48kRZ9IHd1yK5MMG5tznxXDVVjOrrx7hbHo4iuCBqEIi_2sxKeQ1ak-z8Gg7zQG0GtbxGQGPcDlmfmfAFYhOTifo5xVPS1vB6HtSugjg&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=393506556138389&set=pcb.393507136138331&__cft__%5b0%5d=AZXlqxe8FwvZb-k25lpKUNGD4VVMPHNPKwbBzR04thCKfuRgJ1hMol5fvSrxlhCJWYillX48kRZ9IHd1yK5MMG5tznxXDVVjOrrx7hbHo4iuCBqEIi_2sxKeQ1ak-z8Gg7zQG0GtbxGQGPcDlmfmfAFYhOTifo5xVPS1vB6HtSugjg&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=393506992805012&set=pcb.393507136138331&__cft__%5b0%5d=AZXlqxe8FwvZb-k25lpKUNGD4VVMPHNPKwbBzR04thCKfuRgJ1hMol5fvSrxlhCJWYillX48kRZ9IHd1yK5MMG5tznxXDVVjOrrx7hbHo4iuCBqEIi_2sxKeQ1ak-z8Gg7zQG0GtbxGQGPcDlmfmfAFYhOTifo5xVPS1vB6HtSugjg&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=393506992805012&set=pcb.393507136138331&__cft__%5b0%5d=AZXlqxe8FwvZb-k25lpKUNGD4VVMPHNPKwbBzR04thCKfuRgJ1hMol5fvSrxlhCJWYillX48kRZ9IHd1yK5MMG5tznxXDVVjOrrx7hbHo4iuCBqEIi_2sxKeQ1ak-z8Gg7zQG0GtbxGQGPcDlmfmfAFYhOTifo5xVPS1vB6HtSugjg&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=393506902805021&set=pcb.393507136138331&__cft__%5b0%5d=AZXlqxe8FwvZb-k25lpKUNGD4VVMPHNPKwbBzR04thCKfuRgJ1hMol5fvSrxlhCJWYillX48kRZ9IHd1yK5MMG5tznxXDVVjOrrx7hbHo4iuCBqEIi_2sxKeQ1ak-z8Gg7zQG0GtbxGQGPcDlmfmfAFYhOTifo5xVPS1vB6HtSugjg&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=393506902805021&set=pcb.393507136138331&__cft__%5b0%5d=AZXlqxe8FwvZb-k25lpKUNGD4VVMPHNPKwbBzR04thCKfuRgJ1hMol5fvSrxlhCJWYillX48kRZ9IHd1yK5MMG5tznxXDVVjOrrx7hbHo4iuCBqEIi_2sxKeQ1ak-z8Gg7zQG0GtbxGQGPcDlmfmfAFYhOTifo5xVPS1vB6HtSugjg&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=393506932805018&set=pcb.393507136138331&__cft__%5b0%5d=AZXlqxe8FwvZb-k25lpKUNGD4VVMPHNPKwbBzR04thCKfuRgJ1hMol5fvSrxlhCJWYillX48kRZ9IHd1yK5MMG5tznxXDVVjOrrx7hbHo4iuCBqEIi_2sxKeQ1ak-z8Gg7zQG0GtbxGQGPcDlmfmfAFYhOTifo5xVPS1vB6HtSugjg&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=393506932805018&set=pcb.393507136138331&__cft__%5b0%5d=AZXlqxe8FwvZb-k25lpKUNGD4VVMPHNPKwbBzR04thCKfuRgJ1hMol5fvSrxlhCJWYillX48kRZ9IHd1yK5MMG5tznxXDVVjOrrx7hbHo4iuCBqEIi_2sxKeQ1ak-z8Gg7zQG0GtbxGQGPcDlmfmfAFYhOTifo5xVPS1vB6HtSugjg&__tn__=*bH-R


วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายจักรวาล เจริญทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 

ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการชุดที่ 1 ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานเตรียมความพร้อมในการ

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ณ 

โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ โดยมี คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ ให้การต้อนรับ ณ 

โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and 

Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ดร.ธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและรอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เข้าร่วมประขุมผ่านระบบออนไลน์ 

ด้วยโปรแกรม Cisco Webex ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำร้อยเอ็ด 
ที่  ๔๒๗ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรประชุมพัฒนำคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล              
และนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) เพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

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

กระทรวงศึกษาธิการ ได้กําหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การศึกษา
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนํามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มากําหนดเป็นแนว
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการดําเนินงานของโรงเรียน ในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โดยมุ่งเน้น ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและ
โรงเรียนในสังกัด ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหาร และ ดํา เนินการตามแผนและให้
ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด 
เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ กลุ่ม
งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ นิเทศการศึกษา จึงได้จัดทําโครงการดําเนินงาน
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ด 
    เพ่ือให้การดําเนินงานการประชุมพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา (ก.ต.ป.น.)  เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน การประชุมพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ในวันที่ ๑๖ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมอินทนิล  สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ดังนี้    
 
๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย  

๑)  นายอดุลย์ศักดิ์  บุญเอนก        ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
                                                                                                                 ประธานกรรมการ             

๒)  นายธนา โด่งพิมาย รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
                                                                                                             รองประธานกรรมการ 

๓)  นายยอดรัก   บุรวัฒน์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
                                                                                                             รองประธานกรรมการ 

๔)  นายวงศกร  ประกอบนันท์        รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
                                                                                                             รองประธานกรรมการ 
 
 
 
 



-๒- 
 

๕)  นายอุพิษ  เหมือนทอง       ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                                                  กรรมการ 

๖)  นายอัครวิทย์  อังเรขพาณิชย์        ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ             
 และการสื่อสาร             กรรมการ 

    ๗)  นางศิริลักษณ์  บุรวัฒน์          ศึกษานิเทศก์                                  กรรมการและเลขานุการ 
   ๘)  นางสาวจุฬาลักษณ์  เฉลิมแสน      ศึกษานิเทศก ์                         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     มีหน้ำที ่ ให้คําปรึกษา ข้อเสนอแนะการดําเนินงานและอํานวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการ
เตรียมการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 

๒.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรจัดประชุมฯ      ประกอบด้วย   
๑)  นายธนา โด่งพิมาย             รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
                                                                                                       ประธานกรรมการ
๒)  นายอุพิษ  เหมือนทอง ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
           รองประธานกรรมการ 
๓)  นางสายยนต์  จ้อยนุแสง ศึกษานิเทศก์                       กรรมการ 
๔)  นายอัครวิทย์  อังเรขพาณิชย์ ศึกษานิเทศก์                      กรรมการ    
๕)  นางสุพัชร์ชญา โสรธร ศึกษานิเทศก์                                                  กรรมการ 
๖)  นางจิราภรณ์  ภัทรพฤกษา ศึกษานิเทศก์                      กรรมการ 
๗)  นางสาวพรพรรณ  สีละมนตรี  ศึกษานิเทศก์                      กรรมการ 
๘)  นางสายวสันต์ สุชะไตร ศึกษานิเทศก์                      กรรมการ 
๙)  นางวารุณี  ล าดวน ศึกษานิเทศก์                      กรรมการ 
๑๐)  นางสาวสาธกา  ตาลชัย ศึกษานิเทศก์                      กรรมการ 
๑๑) นางสาวยุวดี  ไชยนิจ ศึกษานิเทศก์                      กรรมการ 
๑๒) นายธรรมธัช บาศรี ศึกษานิเทศก์                      กรรมการ 
๑๓) นางศิริลักษณ์  บุรวัฒน์      ศึกษานิเทศก์                       กรรมการและเลขานุการ 
๑๔) นางสาวจุฬาลักษณ์  เฉลิมแสน ศึกษานิเทศก์                          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๕) นายณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์    เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีฯ          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้ำที ่ ดําเนินการจัดการประชุม ให้คําแนะนํา กํากับ ติดตาม ดูแลการประชุมฯ ให้ดําเนิน ไปด้วย
ความเรียบร้อยและบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์  
                  

๓.  คณะกรรมกำร ฝ่ำยสถำนที่ และประสำนงำน ประกอบด้วย      
๑)  นายอุพิษ  เหมือนทอง            ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

                                                                                                                 ประธานกรรมการ 
๒)  นางศิริลักษณ์  บุรวัฒน์ ศึกษานิเทศก์             กรรมการ 
๓)  นางสาวจุฬาลักษณ์  เฉลิมแสน ศึกษานิเทศก์             กรรมการ 
๔)  นายธรรมธัช บาศรี ศึกษานิเทศก์              กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้ำที ่ จัดเตรียมสถานที่ประชุมให้พร้อมสําหรับการประชุม ตลอดจนจัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ท่ีจําเป็น
ให้พร้อม และประสานงานทั่วไป 
 



-๓- 
 

๔.  คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกร พิธีกำร ประกอบด้วย      
๑)  นางสุพัชร์ชญา โสรธร ศึกษานิเทศก์            ประธานกรรมการ 
๒)  นางศิริลักษณ์  บุรวัฒน์ ศึกษานิเทศก์             กรรมการ 
๓)  นางสาวจุฬาลักษณ์  เฉลิมแสน ศึกษานิเทศก์             กรรมการ 
๔)  นางสาวสาธกา  ตาลชัย ศึกษานิเทศก์              กรรมการและเลขานุการ 
๕)  นางวารุณี  ลําดวน ศึกษานิเทศก์       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    

 มีหน้ำที่  จัดลําดับขัน้ตอนพิธีการพิธีเปิด และพิธีปิดในการประชุมพัฒนาคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  

 

๕.  คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและพัสดุ ประกอบด้วย 
๑)  นายอุพิษ  เหมือนทอง           ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา                      
                  ประธานกรรมการ                                                                             

    ๒)  นางรุ่งโรจน์  วิสูงเร       นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ                 กรรมการ 
๓)  นางสาวเบญญาภา  แสวงแก้ว เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน                   กรรมการ 
๔)  นางศิริลักษณ์  บุรวัฒน์ ศึกษานิเทศก์     กรรมการและเลขานุการ 
๕)  นางสาวจุฬาลักษณ์  เฉลิมแสน   ศึกษานิเทศก์       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้ำที ่ ดําเนินการยืมเงินงบประมาณเพ่ือใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและจัดทําหลักฐานส่งใช้เงินยืมให้
ถูกต้อง เรียบร้อย เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ   
 

๖.  คณะกรรมกำรติดตำม สรุป และรำยงำยผล  ประกอบด้วย 
๑)  นายอุพิษ  เหมือนทอง           ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา                      
                  ประธานกรรมการ                                                                             
๒)  นางสาวพรพรรณ  สีละมนตรี  ศึกษานิเทศก์                      กรรมการ 
๓)  นางสาวยุวดี  ไชยนิจ ศึกษานิเทศก์                      กรรมการ 
๔)  นางศิริลักษณ์  บุรวัฒน์ ศึกษานิเทศก์     กรรมการและเลขานุการ 
๕)  นางสาวจุฬาลักษณ์  เฉลิมแสน   ศึกษานิเทศก์       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้ำที ่ สรุปและรายงานการประชุมพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 

           ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความวิริยะ อุตสาหะอย่าง 
เต็มความสามารถ  เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ทางราชการ            
 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
                            สั่ง  ณ  วันที่    ๑๕   ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔                             

 



  
ที่ ศธ ๐๔๓๓๑/ว๓๖๐๖                                            ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำร้อยเอ็ด 
                                                                          ถนนเทวำภิบำล  อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
          จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐ 
 

                                                            ๘   ธันวำคม  ๒๕๖๔   
       

เรื่อง   เชิญเข้ำร่วมประชุมพัฒนำคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.)  
 เพ่ือขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
 

เรียน   ดร.ไพฑูรย์  มนตรี 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ก ำหนดกำร จ ำนวน  ๑  ชุด 
           

                  ด้วย  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ด ำเนินกำรพัฒนำศักยภำพคณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) ให้มีควำมเข้มแข็งในกำร
ปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับภำคีเครือข่ำยทั้งภำยใน
และภำยนอก พร้อมทั้งด ำเนินกำรขับเคลื่อนภำรกิจกำรบริหำรกำรจัดกำรงำนทั้ง ๔ ด้ำน ได้แก่  ด้ำนวิชำกำร  
ด้ำนงบประมำณ  ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริหำรทั่วไป ตำมแนวทำงกำรกระจำยอ ำนำจกำรจัด
กำรศึกษำ เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็งสำมำรถยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
ได้ตำมบริบท จึงได้ก ำหนดจัดประชุมพัฒนำคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของ
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) เพ่ือขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ นั้น 
    

  ในกำรนี้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำร้อยเอ็ด จึงขอเรียนเชิญท่ำนคณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) เข้ำร่วมประชุมที่ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำร้อยเอ็ด ระหว่ำงวันที่ ๑๖ - ๑๗ ธันวำคม ๒๕๖๔ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมอินทนิล และขอเชิญเข้ำร่วมกลุ่มเครือข่ำย ก.ต.ป.น. ตำม QR CODE รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำ
ด้วยนี้ 
   

            จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและเข้ำร่วมกำรประชุมตำมวัน เวลำ ดังกล่ำว 
  
                                                   ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 
       
 
 
       
                                                  
                   
กลุ่มนิเทศ ตดิตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ   
โทร  ๐ – ๔๓๕๑ - ๕๓๖๙  ต่อ  ๑๐๕  
ศน.ศิริลักษณ์  บุรวัฒน์  ๐๘ – ๙๒๗๙ – ๐๖๒๘ 
ศน.จุฬำลักษณ์ เฉลิมแสน ๐๖ - ๑๖๒๕ – ๐๕๓๒ 



  
ที่ ศธ ๐๔๓๓๑/ว๓๖๐๖                                            ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำร้อยเอ็ด 
                                                                          ถนนเทวำภิบำล  อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
          จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐ 
 

                                                            ๘   ธันวำคม  ๒๕๖๔   
       

เรื่อง   เชิญเข้ำร่วมประชุมพัฒนำคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.)  
 เพ่ือขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
 

เรียน   ดร.ศศินันท์  พูลลำภ   
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ก ำหนดกำร จ ำนวน  ๑  ชุด 
           

                  ด้วย  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ด ำเนินกำรพัฒนำศักยภำพคณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) ให้มีควำมเข้มแข็งในกำร
ปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับภำคีเครือข่ำยทั้งภำยใน
และภำยนอก พร้อมทั้งด ำเนินกำรขับเคลื่อนภำรกิจกำรบริหำรกำรจัดกำรงำนทั้ง ๔ ด้ำน ได้แก่  ด้ำนวิชำกำร  
ด้ำนงบประมำณ  ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริหำรทั่วไป ตำมแนวทำงกำรกระจำยอ ำนำจกำรจัด
กำรศึกษำ เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็งสำมำรถยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
ได้ตำมบริบท จึงได้ก ำหนดจัดประชุมพัฒนำคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของ
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) เพ่ือขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ นั้น 
    

  ในกำรนี้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำร้อยเอ็ด จึงขอเรียนเชิญท่ำนคณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) เข้ำร่วมประชุมที่ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำร้อยเอ็ด ระหว่ำงวันที่ ๑๖ - ๑๗ ธันวำคม ๒๕๖๔ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมอินทนิล และขอเชิญเข้ำร่วมกลุ่มเครือข่ำย ก.ต.ป.น. ตำม QR CODE รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำ
ด้วยนี้ 
   

            จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและเข้ำร่วมกำรประชุมตำมวัน เวลำ ดังกล่ำว 
  
                                                   ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 
       
 
 
       
                                                            
                                                                        
กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ   
โทร  ๐ – ๔๓๕๑ - ๕๓๖๙  ต่อ  ๑๐๕  
ศน.ศิริลักษณ์  บุรวัฒน์  ๐๘ – ๙๒๗๙ – ๐๖๒๘ 
ศน.จุฬำลักษณ์ เฉลิมแสน ๐๖ - ๑๖๒๕ – ๐๕๓๒ 



  
ที่ ศธ ๐๔๓๓๑/ว๓๖๐๖                                            ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำร้อยเอ็ด 
                                                                          ถนนเทวำภิบำล  อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
          จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐ 
 

                                                            ๘   ธันวำคม  ๒๕๖๔   
       

เรื่อง   เชิญเข้ำร่วมประชุมพัฒนำคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.)  
 เพ่ือขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
 

เรียน   นำยพิทยำ  โยวะผุย   
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ก ำหนดกำร จ ำนวน  ๑  ชุด 
           

                  ด้วย  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ด ำเนินกำรพัฒนำศักยภำพคณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) ให้มีควำมเข้มแข็งในกำร
ปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับภำคีเครือข่ำยทั้งภำยใน
และภำยนอก พร้อมทั้งด ำเนินกำรขับเคลื่อนภำรกิจกำรบริหำรกำรจัดกำรงำนทั้ง ๔ ด้ำน ได้แก่  ด้ำนวิชำกำร  
ด้ำนงบประมำณ  ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริหำรทั่วไป ตำมแนวทำงกำรกระจำยอ ำนำจกำรจัด
กำรศึกษำ เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็งสำมำรถยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
ได้ตำมบริบท จึงได้ก ำหนดจัดประชุมพัฒนำคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของ
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) เพ่ือขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ นั้น 
    

  ในกำรนี้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำร้อยเอ็ด จึงขอเรียนเชิญท่ำนคณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) เข้ำร่วมประชุมที่ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำร้อยเอ็ด ระหว่ำงวันที่ ๑๖ - ๑๗ ธันวำคม ๒๕๖๔ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมอินทนิล และขอเชิญเข้ำร่วมกลุ่มเครือข่ำย ก.ต.ป.น. ตำม QR CODE รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำ
ด้วยนี้ 
   

            จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและเข้ำร่วมกำรประชุมตำมวัน เวลำ ดังกล่ำว 
  
                                                   ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 
       
 
 
       
                                               
                                                       
กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ   
โทร  ๐ – ๔๓๕๑ - ๕๓๖๙  ต่อ  ๑๐๕  
ศน.ศิริลักษณ์  บุรวัฒน์  ๐๘ – ๙๒๗๙ – ๐๖๒๘ 
ศน.จุฬำลักษณ์ เฉลิมแสน ๐๖ - ๑๖๒๕ – ๐๕๓๒ 



  
ที่ ศธ ๐๔๓๓๑/ว๓๖๐๖                                            ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำร้อยเอ็ด 
                                                                          ถนนเทวำภิบำล  อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
          จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐ 
 

                                                            ๘   ธันวำคม  ๒๕๖๔   
       

เรื่อง   เชิญเข้ำร่วมประชุมพัฒนำคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.)  
 เพ่ือขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
 

เรียน   รศ.ดร.กฤษกนก  ดวงชำทม 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ก ำหนดกำร จ ำนวน  ๑  ชุด 
           

                  ด้วย  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ด ำเนินกำรพัฒนำศักยภำพคณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) ให้มีควำมเข้มแข็งในกำร
ปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับภำคีเครือข่ำยทั้งภำยใน
และภำยนอก พร้อมทั้งด ำเนินกำรขับเคลื่อนภำรกิจกำรบริหำรกำรจัดกำรงำนทั้ง ๔ ด้ำน ได้แก่  ด้ำนวิชำกำร  
ด้ำนงบประมำณ  ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริหำรทั่วไป ตำมแนวทำงกำรกระจำยอ ำนำจกำรจัด
กำรศึกษำ เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็งสำมำรถยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
ได้ตำมบริบท จึงได้ก ำหนดจัดประชุมพัฒนำคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของ
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) เพ่ือขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ นั้น 
    

  ในกำรนี้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำร้อยเอ็ด จึงขอเรียนเชิญท่ำนคณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) เข้ำร่วมประชุมที่ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำร้อยเอ็ด ระหว่ำงวันที่ ๑๖ - ๑๗ ธันวำคม ๒๕๖๔ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมอินทนิล และขอเชิญเข้ำร่วมกลุ่มเครือข่ำย ก.ต.ป.น. ตำม QR CODE รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำ
ด้วยนี้ 
   

            จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและเข้ำร่วมกำรประชุมตำมวัน เวลำ ดังกล่ำว 
  
                                                   ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 
       
 
 
       
 
 
กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ   
โทร  ๐ – ๔๓๕๑ - ๕๓๖๙  ต่อ  ๑๐๕  
ศน.ศิริลักษณ์  บุรวัฒน์  ๐๘ – ๙๒๗๙ – ๐๖๒๘ 
ศน.จุฬำลักษณ์ เฉลิมแสน ๐๖ - ๑๖๒๕ – ๐๕๓๒ 



  
ที่ ศธ ๐๔๓๓๑/ว๓๖๐๖                                             ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำร้อยเอ็ด 
                                                                          ถนนเทวำภิบำล  อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
          จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐ 
 

                                                            ๘   ธันวำคม  ๒๕๖๔   
       

เรื่อง   เชิญเข้ำร่วมประชุมพัฒนำคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.)  
 เพ่ือขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
 

เรียน   ดร.สมชำติ  สุขใส 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ก ำหนดกำร จ ำนวน  ๑  ชุด 
           

                  ด้วย  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ด ำเนินกำรพัฒนำศักยภำพคณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) ให้มีควำมเข้มแข็งในกำร
ปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับภำคีเครือข่ำยทั้งภำยใน
และภำยนอก พร้อมทั้งด ำเนินกำรขับเคลื่อนภำรกิจกำรบริหำรกำรจัดกำรงำนทั้ง ๔ ด้ำน ได้แก่  ด้ำนวิชำกำร  
ด้ำนงบประมำณ  ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริหำรทั่วไป ตำมแนวทำงกำรกระจำยอ ำนำจกำรจัด
กำรศึกษำ เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็งสำมำรถยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
ได้ตำมบริบท จึงได้ก ำหนดจัดประชุมพัฒนำคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของ
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) เพ่ือขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ นั้น 
    

  ในกำรนี้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำร้อยเอ็ด จึงขอเรียนเชิญท่ำนคณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) เข้ำร่วมประชุมที่ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำร้อยเอ็ด ระหว่ำงวันที่ ๑๖ - ๑๗ ธันวำคม ๒๕๖๔ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมอินทนิล และขอเชิญเข้ำร่วมกลุ่มเครือข่ำย ก.ต.ป.น. ตำม QR CODE รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำ
ด้วยนี้ 
   

            จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและเข้ำร่วมกำรประชุมตำมวัน เวลำ ดังกล่ำว 
  
                                                   ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 
       
 
 
 
 
 
กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ   
โทร  ๐ – ๔๓๕๑ - ๕๓๖๙  ต่อ  ๑๐๕  
ศน.ศิริลักษณ์  บุรวัฒน์  ๐๘ – ๙๒๗๙ – ๐๖๒๘ 
ศน.จุฬำลักษณ์ เฉลิมแสน ๐๖ - ๑๖๒๕ – ๐๕๓๒ 



  
ที่ ศธ ๐๔๓๓๑/ว๓๖๐๖                                            ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำร้อยเอ็ด 
                                                                          ถนนเทวำภิบำล  อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
          จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐ 
 

                                                            ๘   ธันวำคม  ๒๕๖๔   
       

เรื่อง   เชิญเข้ำร่วมประชุมพัฒนำคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.)  
 เพ่ือขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
 

เรียน   นำยธีระศักดิ์  อินทรชำติ 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ก ำหนดกำร จ ำนวน  ๑  ชุด 
           

                  ด้วย  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ด ำเนินกำรพัฒนำศักยภำพคณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) ให้มีควำมเข้มแข็งในกำร
ปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับภำคีเครือข่ำยทั้งภำยใน
และภำยนอก พร้อมทั้งด ำเนินกำรขับเคลื่อนภำรกิจกำรบริหำรกำรจัดกำรงำนทั้ง ๔ ด้ำน ได้แก่  ด้ำนวิชำกำร  
ด้ำนงบประมำณ  ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริหำรทั่วไป ตำมแนวทำงกำรกระจำยอ ำนำจกำรจัด
กำรศึกษำ เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็งสำมำรถยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
ได้ตำมบริบท จึงได้ก ำหนดจัดประชุมพัฒนำคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของ
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) เพ่ือขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ นั้น 
    

  ในกำรนี้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำร้อยเอ็ด จึงขอเรียนเชิญท่ำนคณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) เข้ำร่วมประชุมที่ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำร้อยเอ็ด ระหว่ำงวันที่ ๑๖ - ๑๗ ธันวำคม ๒๕๖๔ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมอินทนิล และขอเชิญเข้ำร่วมกลุ่มเครือข่ำย ก.ต.ป.น. ตำม QR CODE รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำ
ด้วยนี้ 
   

            จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและเข้ำร่วมกำรประชุมตำมวัน เวลำ ดังกล่ำว 
  
                                                   ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 
       
 
       
 
 
                      
กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ   
โทร  ๐ – ๔๓๕๑ - ๕๓๖๙  ต่อ  ๑๐๕  
ศน.ศิริลักษณ์  บุรวัฒน์  ๐๘ – ๙๒๗๙ – ๐๖๒๘ 
ศน.จุฬำลักษณ์ เฉลิมแสน ๐๖ - ๑๖๒๕ – ๐๕๓๒ 



  
ที่ ศธ ๐๔๓๓๑/ว๓๖๐๖                                            ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำร้อยเอ็ด 
                                                                          ถนนเทวำภิบำล  อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
          จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐ 
 

                                                            ๘   ธันวำคม  ๒๕๖๔   
       

เรื่อง   เชิญเข้ำร่วมประชุมพัฒนำคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.)  
 เพ่ือขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
 

เรียน   นำยทองพูล  ศิริโท 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ก ำหนดกำร จ ำนวน  ๑  ชุด 
           

                  ด้วย  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ด ำเนินกำรพัฒนำศักยภำพคณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) ให้มีควำมเข้มแข็งในกำร
ปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับภำคีเครือข่ำยทั้งภำยใน
และภำยนอก พร้อมทั้งด ำเนินกำรขับเคลื่อนภำรกิจกำรบริหำรกำรจัดกำรงำนทั้ง ๔ ด้ำน ได้แก่  ด้ำนวิชำกำร  
ด้ำนงบประมำณ  ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริหำรทั่วไป ตำมแนวทำงกำรกระจำยอ ำนำจกำรจัด
กำรศึกษำ เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็งสำมำรถยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
ได้ตำมบริบท จึงได้ก ำหนดจัดประชุมพัฒนำคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของ
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) เพ่ือขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ นั้น 
    

  ในกำรนี้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำร้อยเอ็ด จึงขอเรียนเชิญท่ำนคณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) เข้ำร่วมประชุมที่ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำร้อยเอ็ด ระหว่ำงวันที่ ๑๖ - ๑๗ ธันวำคม ๒๕๖๔ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมอินทนิล และขอเชิญเข้ำร่วมกลุ่มเครือข่ำย ก.ต.ป.น. ตำม QR CODE รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำ
ด้วยนี้ 
   

            จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและเข้ำร่วมกำรประชุมตำมวัน เวลำ ดังกล่ำว 
  
                                                   ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 
       
 
 
 
                      
กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ   
โทร  ๐ – ๔๓๕๑ - ๕๓๖๙  ต่อ  ๑๐๕  
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ศน.จุฬำลักษณ์ เฉลิมแสน ๐๖ - ๑๖๒๕ – ๐๕๓๒ 



การประชุมพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ณ ห้องประชุม สพฐ. ๑  อาคาร สพฐ. ๔ ช้ัน ๒ ผ่านโปรแกรม ZOOM 
วันท่ี ๑๖ – ๑๗  ธันวาคม ๒๕๖๔ 

------------------------------------------ 
 
วันที่ ๑๖  ธันวาคม ๒๕๖๔ 
ภาคเช้า  
พิธีเปิดการประชุม   
 เวลา ๐๙.๐๐ -๑๐.๐๐ น. นายอัมพร  พินะสา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประธานพิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพื้นฐาน ว่ามีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนการกระจายอ านาจ ซึ่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นคณะกรรมชุดเดียวของเขตพื้นท่ีการศึกษา หลังจากท่ีได้มีการ
ยุบคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. ให้เป็นอ านาจของ กศจ. ตามค าส่ั ง คสช. ท่ี ๑๙/๒๕๖๐  
โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา มีหน้าท่ีในการ
ก ากับดูแลงานของสถานศึกษาท้ัง ๔ งาน  มีบทบาทหน้าท่ีใน ๘ ประเด็นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  และ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ก าหนดค าขวัญในการท างาน คือ สพฐ. วิถีใหม่ วิถีอนาคต พื้นท่ี
เป็นฐาน นวัตกรรมขับเคล่ือน 
 
บทบาทหน้าท่ีและการมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
เวลา ๑๐.๐๐ -๑๒.๐๐ น. นายวัลลภ สงสวนนาม  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน           
ได้บรรยายบทบาทหน้าท่ีและการมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการ      
ก.ต.ป.น.  โดยมีค าส าคัญได้แก่ 
 การติดตาม   การตรวจสอบ การประเมินผล การนิเทศการศึกษา มาตรฐานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
โดยบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา  
มี ๘ ประการ ดังนี้ 

๑. สงเสริม สนับสนุนใหมีการน ามาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานมาก าหนดเปนแนวทางในการติดตาม  
ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการด าเนินการของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา   
          ๒. ก าหนดแนวทางการศึกษาวิเคราะหวิจัยการบริหารและการด าเนินการของหน วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา  

๓. พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยมุ งเนนผลสัมฤทธิ์ของ   
หนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา  

๔. ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการด าเนินการตามแผนท่ีก าหนด  
๕. รับทราบผลการติดตาม ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการด าเนินการตามแผน และให้ ขอ  

เสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  
๖. สงเสริมใหมีการประสานการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษากับคณะกรรมการและหนวย

งานท่ีเกี่ยวของ 



 
๗. แตงต้ังคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาตามความจ าเปน  
๘. ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีไดรับมอบหมาย 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๐  ได้ก าหนดให้

กระทรวงศึกษาธิการมีผู้ตรวจราชการของกระทรวงเพื่อท าหน้าท่ีในการตรวจราชการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
ติดตาม และประเมินระกับนโยบาย เพื่อนิเทศให้ค าปรึกษาและแนะน าเพื่อการปรับปรุงพัฒนา 

ในระดับส านักงานคณะกรรมการหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น ให้ท าหน้าท่ีติดตามและ
ประเมินผลนโยบายตามภารกิจ ตลอดจนนิเทศ ให้ค าปรึกษาและแนะน าเพื่อปรับปรุงพัฒนา 

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาให้เป็นการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารและ
การจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อการเตรียมการรับ
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสามให้มี ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ ส าหรับกระทรวงศึกษาธิการหรือส าหรับแต่ละเขต
พื้นท่ีการศึกษา ท้ังนี้ จ านวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการดังกล่าวให้เป็นไปตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 

จากบทบัญญัติมาตรา ๒๐ จึงเห็นได้ว่ามีองค์กรอยู่ ๒ ระดับด้วยกัน คือองค์กรรระดับกระทรวง          
มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและองค์กรระดับ 
เขตพื้นท่ีการศึกษา มีคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ี
การศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานตามบทบัญญัติมาตราดังกล่าว  

การด าเนินงานตามบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา ยึดหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ตามโมเดล ๕ ร  ได้แก่ ร่วมคิด      
ร่วมปฏิบัติ ร่วมติดตามนิเทศ ร่วมประเมิน ร่วมปรับปรุงและพัฒนา บางเขตพื้นท่ีการแบ่งสถานศึกษาออกเป็น 
๓ กลุ่ม  ได้แก่ 

กลุ่ม  ก  เป็นการรวมกลุ่มกันของสถานศึกษา 
กลุ่ม  ข  เป็นการสร้างสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง 
กลุ่ม  ค  การสร้างเครือข่าย 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบางแห่ง มีการด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยแบ่ง 
เป็น ๔ ทีม ได้แก่ 
 ทีมแนะ    ได้แก่ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์    
ท่ีเกษียณอายุราชการแล้ว 
 ทีมน า      ได้แก่ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
 ทีมท า      ได้แก่ คณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ 
 ทีมหนุน    ได้แก่ ชุมชน สมาคม องค์กรอื่น ๆ 
 
 



 จากนั้น ท่านได้น าเสนอร่างนโยบายและจุดเน้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน ๔ ด้าน ดังนี้ 

๑. ด้านความปลอดภัยของผู้เรียน 
๒. ด้านโอกาสและการลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 
๓. ด้านคุณภาพ 
๔. ด้านประสิทธิภาพ 

ภาคบ่าย 
เวลา ๑๓.๐๐ -๑๕.๐๐ น.  

นายตวง อันทะไชย  ประธานคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา ได้บรรยาย 
หัวข้อ ความสอดคล้องของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.....และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการกระจาย
อ านาจของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  ท่านได้ช้ีให้เห็นว่าโลกยุคปัจจุบันเป็นโลกยุค Disruption เป็นยุคของการ 
เปล่ียนแปลงโลกครั้งใหญ่ ดังนั้นการศึกษาต้องมีการเปล่ียนแปลง ๔ ระบบ ดังนี้ 

๑. ระบบบริหารจัดการต้องเปล่ียน 
๒. ระบบหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลต้องเปล่ียน 
๓. ระบบการผลิตและพัฒนาครูต้องเปล่ียน 
๔. ระบบเป้าหมายการศึกษาต้องเปล่ียน 
โลกการศึกษาในอนาคต การจัดการศึกษาคือการพัฒนาและเตรียมคนให้ไปอยูไ่ด้ในสังคม Disruption 

การจัดการศึกษาคือการพัฒนาคนให้เต็มศักยภาพท่ีซ่อนอยู่ในตัวของผู้เรียนจึงจะเป็นอัจฉริยะ ต้องเช่ือว่าเด็ก
ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ เด็กทุกคนมีความฉลาดท่ีแกตกต่างกัน โรงเรียนต้องหาทางบ่มเพาะสติปัญญาหรือความ
ฉลาดท่ีแตกต่างกันของปัจเจกโดยอาศัยวิธีการท่ีสมดุล ความรู้ไม่ได้อยู่ท่ีห้องเรียน ห้องสมุด หรือครูอีกต่อไป 
Global class และ E –learning จะเข้ามามีบทบาท การจัดการความรู้จึงเป็นหัวใจส าคัญ 

ระบบการศึกษาต้องเพื่อชีวิตมิใช่เพื่อสอบ กระบวนการเรียนการสอน การสอบ ต้องเปล่ียนและต้อง
กระจายอ านาจให้สถานศึกษา เป็น Social Lab และเป็น Real Life  โดยมีวัฒนธรรมการเรียนรู้ในศตวรรษ    
ท่ี ๒๑ ดังนี้ 

1. Design Your Own Degree (อยากเรียนอะไร หลักสูตรอะไร ไปท ามาหากินอะไรโดยผู้เรียน 
ก าหนดเอง) 

2. Anywhere Classroom (ทุกท่ีคือห้องเรียน)  
3. Leaning Bank (เรียนสะสม ไม่ต้องจบ อยากเรียนก็เรียนอยากท างานก็ไปท างาน)  
4. Community as Class (ผู้เรียนกับสังคมคือเรื่องเดียวกัน)  
5.  Forum for Failure (เวทีแห่งความล้มเหลวคือบทเรียน)  
6. Secret Sharing Society (ต้องแลกเปล่ียนเคล็ดลับแห่งความส าเร็จ)  
7.  Mixing Business with Learning  (การท างานกับการเรียนรู้เป็นเรื่องเดียวกัน) 

ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ...............อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของรัฐสภาวาระ
ท่ี ๒ ยังไม่สามารถน าไปอ้างอิงได้ โดยในร่างข้อเสนอมาตรา ๒๐ วรรคส่ีให้มีส านักงานบริหารจัดการโรงเรียนนิติ
บุคคลเพื่อด าเนินการให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคลได้ตามเงื่อนไขและองค์ประกอบอันได้แก่ ความพร้อมของ
สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา  โดยให้
แบ่งเป็นกลุ่มหรือระดับการเป็นนิติบุคคล เช่น กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ   โรงเรียนจุฬาภรณ์  โรงเรียน    



มัธยมประจ าจังหวัดและอ าเภอ  โรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัดหรือโรงเรียนประถมศึกษา หรืออ าเภอ  หรือ
กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก  ให้ทีการกระจายอ านาจ 4 งานตามเงื่อนไขและความจ าเป็นหรือความพร้อม ได้แก่ 

ด้านวิชาการ  -วิชาแกนของชาติ วิชาชีพและวิชาชีวิต วิชาเลือก  
ด้านบริหารบุคคล –การเล่ือนขั้น บรรจุ แต่งต้ัง การจ้างเป็นรายประเด็นความต้องการของผู้เรียน 
ด้นบริหารท่ัวไป -บรรยากาศ อาคาร สถานศึกษา ห้องอาหาร ห้องสมุด มุมไอทีอินเตอร์เน็ต  

มุมน าเสนอผลงาน เส้ือผ้า หน้า ผม 
          ด้านงบประมาณ  -ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสถานศึกษาแต่ละกลุ่มท่ีมีงบประมาณ หรือพึ่งพา
งบประมาณรัฐ 

เวลา ๑๕.๐๐ -๑๖.๓๐ น.  
 ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมแสดงความคิดเห็น และแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 
 
วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
ภาคเช้า 
เวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น.  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายสุดา  เตียเจริญ  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   ไ ด้ บ ร ร ย า ย
การขับเคล่ือนการกระจายอ านาจดารบริหารและการจัดการ (ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
และการบริหารท่ัวไป) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ท่านได้น าเสนอหลักการ
กระจายว่าเป็นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางให้ท้องถิ่นปกครองตนเอง โดยมีหลักการส าคัญ ๔ ประการ 
ดังนี้ 

1. การมีส่วนร่วม (Participation) จากประชาชนทุกภาคส่วน 
2. การตอบสนอง (Responsiveness) ความต้องการของประชาชน 
3. ความชอบธรรม (Legitimacy) ท้องถิ่นสามารถดาเนินการ และตัดสินใจบนรากฐานความรู้ของ

ท้องถิ่นนั้นๆ  
4. เสรีภาพ (Liberty) ง่ายต่อการตรวจสอบและถ่วงดุล(Check and Balance) 
การกระจายอ านาจมีองค์ประกอบส าคัญ 4 ประการ  ได้แก ่
1. มีความเป็นนิติบุคคล  (Legal Person)  
2. มีอ านาจในการบริหารงาน (Autonomy) 
3. ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม (Participation) 
4 .มีงบประมาณของตนเอง (Budget) มีอ านาจในการจัดเก็บรายได้รวมถึงการบริหารงบประมาณ 

 จากนั้น ได้น าเสนอการขับเคล่ือนการกระจายอ านาจทางการศึกษาพื้นท่ีนวัตกรรมทางการศึกษา 
(Education Sandbox) ของเขตพื้นท่ีกรศึกษาท่ีอยู่ในจังหวัดท่ีเป็นพื้นท่ีนวัตกรรม ได้แก่ การขับเคล่ือนพื้นท่ี
นวัตกรรมโรงเรียนน าร่องของจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน ๗ รูปแบบ  พื้นท่ีนวัตกรรมจังหวัดระยองมีการ
ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ Rayong MARCRO  และได้น าเสนอนวัตกรรมเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาท้ัง ๔ 
ด้าน  รูปแบบการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม ได้แก่ Research and Development  (R&D) และ Participatory 
Action Research (PAR)  รวมท้ังประเด็นการประเมินบริบทของโครงการ  (Context)  และได้เปิดโอกาสให้
ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 
 



ภาคบ่าย 
เวลา ๐๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.  
 นายเต็ม  เสืออ่วม   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ ได้น าเสนอ
การขับเคล่ือนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในยุค New Normal โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ซึ่งส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑  ได้ด าเนินงานด้วยรูปแบบ ๔ จุดเน้น ๙ นโยบาย  ได้แก่ 
 จุดเน้นท่ี ๑  ด้านนักเรียน 
 จุดเน้นท่ี ๒  ด้านครู 
 จุดเน้นท่ี ๓  ด้านการบริหารจัดการ 
 จุดเน้นท่ี ๔  การสร้างพลังและศรัทธาการพัฒนา 
 นโยบายท่ี ๑  การอ่านออกเขียนได้ 
 นโยบายท่ี ๒  การคิดค านวณ 
 นโยบายท่ี ๓  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 นโยบายท่ี ๔  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
 นโยบายท่ี ๕  STEM Education 
 นโยบายท่ี ๖  Active Learning 
 นโยบายท่ี ๗  ลักษณะนิสัยและอาชีพ 
 นโยบายท่ี ๘  Digital & Technology 
 นโยบายท่ี ๙  ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีสภาพแวดล้อมปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑  
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา (ก.ต.ป.น) ได้มีบาท
บาทหน้าท่ีในการด าเนินงานร่วมกับเขตพื้นท่ีการศึกษา ดังนี้ 

๑. ร่วมก าหนดนโยบาย 
๒. ร่วมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
๓. พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๔. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. 
๕. ร่วมนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
๖. ร่วมรับทราบผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
๗. เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑   ได้น าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาอย่างหลากหลาย มีการจัดอบรมออนไลน์  นิเทศออนไลน์ มีเครือข่ายครูคลังสมอง การระดมทุนจาก 
หน่วยการภายนอกมาสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การด าเนินงานยึดหลัก เต็มวิถีใหม่ เต็มวิถี
คุณภาพ 

เวลา ๐๕.๐๐-๑๖.๓๐ น.  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้สรุปผลการพัฒนาคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  เพื่อ
ขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และให้ผู้เข้าร่วมประชุมประเมินผล
การจัดประชุมผ่าน QR code 
  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ข้อมูลการเปดิโอกาสให้เกิดการมีสว่นร่วม 
กลุ่มบริหารการเงนิและสินทรพัย์ 



O33 

การเปิดโอกาสใหเ้กิดการมีส่วนรว่ม 

 

 

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 



O33  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

รายงานผลการดำเนินงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได ้ส่วนเสีย        
ได้มีส่วนร่วมในการหาแนวทางแก้ไข้ปัญหา กรณีเงินงบประมาณ พ.ศ.2555 – 2562 ถูกพับไปโดยผลของ
กฎหมาย กรณโีรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ได้มีการก่อสร้างโรงอาหาร – หอประชุม แบบ 101ล/27 (พิเศษ) 
ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา จำนวนเงินงบประมาณ 12,459,000.00 บาท (สิบสองล้านสี่แสนห้าหมื่น   
เก้าพันบาทถ้วน)  โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด ,สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ด,โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร และตัวแทนจากห้างหุ้นส่วนจำกัดวิยะดาก่อสร้าง ในวันที่  27  มิถุนายน 
2565 ณ สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือให้ความชัดเจน และเป็นแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 

 

ข้อมูลการเปดิโอกาสให้เกิดการมีสว่นร่วม 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 



ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเมินย้ายผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กรรมการสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กรรมการบริหารอัตรากำลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 



 

 

ข้อมูลการเปดิโอกาสให้เกิดการมีสว่นร่วม 
กลุ่มนโยบายและแผน 
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ข้อมูลการเปดิโอกาสให้เกิดการมีสว่นร่วม 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 



 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
การประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา และ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา            
ในระยะเวลา 1 ปี        
                                

- ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา จำนวน 3 คน  
- ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถานศึกษา จำนวน 5 คน 

เชิงปริมาณ 
-ร้อยละ 100 ของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งรอง
ผู้อำนวยการ
สถานศึกษาและ
ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ที่บรรจุ
ใหม่ ได้รับการพัฒนา  
เชิงคุณภาพ  
ร้อยละ 100 ของผู้เข้า
รับการพัฒนามีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล บรรลุ
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ผู้เข้ารับการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ รอผู้อำนวยการ
สถานศึกษา และ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
สามารถปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ตาม
ระเบียบกฎหมายและ
ภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตาม 
องค์ประกอบและตัวชี้วัด
ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินครบทุกคน 

 

 

 

 

รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 



ภาพกิจกรรมการประเมินสัมฤทธิผลในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรมการประเมินสัมฤทธิผลในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

ข้อมูลการเปดิโอกาสให้เกิดการมีสว่นร่วม 
กลุ่มอำนวยการ 















 



 

 

ข้อมูลการเปดิโอกาสให้เกิดการมีสว่นร่วม 
หน่วยตรวจสอบภายใน 



OIT   ข้อ 033  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   ของหน่วยตรวจสอบภายใน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

การแต่งตั้งผู้ปฏิบัตงิานเพ่ือมีส่วนร่วมในการตรวจสอบภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 

การดำเนินงาน การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอก เอกสารประกอบ 
 การแต่งตั้งคณะผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในสถานศึกษาประจำสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที ่ในการ
ตรวจสอบกำกับดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำ                  การ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ด และสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 60 แห่ง ซ่ึงตาม
โครงสร้าง มีบุคลากรตรวจสอบภายใน จำนวน 2 คน     
จึงอาจตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัดไม่ครบถ้วน   ดังนั้น 
เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน ให้มีความเข้มแข็ง 
และเป็นการให้คำแนะนำสถานศึกษาในสังกัดได้อย่าง 
ถูกต้อง และการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตาม
แผนการตรวจสอบประจำปี จึงได้แต่งตั ้งคณะทำงาน        
ซึ่งประกอบด้วยประธานสหวิทยาเขต และข้าราชการครูที่
มีความรู้ ประสบการณ์ ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ
เพ่ือก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบร่วมกับหน่วย
ตรวจสอบภายในและเรียนรู ้การตรวจสอบและการให้
คำแนะนำแก่สถานศึกษาใน สังกัดได ้
 
 
 
 

1.คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ที่ 333/2564     
สั่ง ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เรื่อง  แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
สถานศึกษา  สพม.รอ 
2.ภาพประกอบ 
 

                  
 

 
 



 

 

ข้อมูลการเปดิโอกาสให้เกิดการมีสว่นร่วม 
กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 
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~-:i~ 1'U~1'U'1JeJ-:JoLJeJ <s'..<9l.<9l m&~~ri11JJ~1bU'U~e:i-:i1'lJtl'rn1CJmnnn11 C§:'.o ri'U 
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1'1~'b'I b~ t.J'LI ~~VI 1 bb~'LI m-a~'lJ tl' m~ t.J'LI b tJ 'LI kl -a~ t.J ~ b ~el 1VIbtJ'LI1tJl'l1~tJ ';j~ ml'l'LI 1t.J'lJ 1 mb~ ~ bb 'UltJ 5-U&i 
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bfl t.Jl n'lJ f11 ';j1'lJtl' flb~ t.J 'U ~'In~~ 1tl' fl 'I 1'U fl ru ~ f)d';j~ f11 ';j f11 ';jPi n~1oLJ'U Yl'U ~1 'U tJ f11';jPi fl~1 \!'.) ctb Ci'. ,,. 
ffi~tb~fl11'1lfotb lil'ld 

<9l) lJm';jP1n~1 lvctbct n1V1'U~Vlel'I~~ 1lJbn'U cto fl'U 

mruiifll1~~1bll'U1Vlb~~1~5nVle:i'l~~1iibn'U Iv fl'U 

Iv) llf11';jPifl~1 lvct"0b n1Vl'U~Vl€l'l~dJJbn'U Ci'.o fl'U 

1~t.J 1~ 1 Vlb~~'11'U1'Utl'rn~ t.J'Ul'ielV!m 

fl';iW vi ii fll 1~ ~ 1 b tJ 'LI~ e:i'l-r'lJ tl' flb~t.J 'LI~ 1flfl11 Ci'.o fl 'LI 1 Vl1 ';i 'I b~ t.J'U b?l 'U e:i fl ru ~ fld';i~ fl1 ';i-r'lJ tl' m~ t.J 'LI 

';j~ ~'lJ 1 ';i'I b1t.J'LI1VIfll1~ b ~'LI bb~ ~ b?l 'U el fl ru~ mw fl1 ';j'fo tl' fl b1 t.J 'LI -a ~~'lJ b 'U l'l ~'LI vi f11 ';jPi fl~1~~ 1';iru 1 
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1 'LI mruviii Ut1JV11 b~eJ'lfl1';j ~\n! fib~ t.J'LI tJ fl1';j~fl~1 lvctbct vi1JJbll'LI1tJl'l1~tJ';j~fl1l'l,j' 
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'IJ 'IJ 
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)'lJb-:J'U'U)"il1f11'11:U"lJeJ (9) 
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'IJ 
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Vo O Q.J' ,J/ ,d d CV d V N\: 
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