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เมื่อวันท่ี 15 กมุภาพันธ์ 2565 
ณ ห้องประชุมแม่ยะ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

กลุ่ม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 

                             

                               (นายชัยนนท์   นิลพัฒน์)  
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

 



 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

ครั้งที ่1/2565 
เมื่อวันที ่15 กุมภาพันธ์ 2565 

ณ ห้องประชุมแม่ยะ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 
------------------------------ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1 นายชัยนนท์  นิลพัฒน์         ผู้อ านวยการสพป.เชียงใหม่ เขต 6   
2 นายนพพร  เดชชิต รองผู้อ านวยการสพป.เชียงใหม่ เขต 6   
3 นายเอกนรินทร์  โงนมณี รองผู้อ านวยการสพป.เชียงใหม่ เขต 6   
4 นายวัลลภ  โตวรานนท์ รองผู้อ านวยการสพป.เชียงใหม่ เขต 6   
5 นายปราโมทย์  เลิศชีวกานต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6 นางสาววณีรัตน์  แย้มพราม ผู้ทรงคุณวุฒิ 
7 นายชูเดช  เฟ่ืองฟู ผู้ทรงคุณวุฒิ 
8 นางสมพิศ  มาพวง ผู้ทรงคุณวุฒิ 
9 นางสาวณัทชกมล  ไชยจีนะ ผู้อ านวยการโรงเรียนณัทชวิทย์ 

10 นางสาวศิริพัฒน์  ชมภูรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่ปอน 

11 นางสาวเกษแก้ว  ปวนแดง ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
12 นางทองสุข  ปิยะวงษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
13 นางเตือนใจ ณ รังสี ศึกษานิเทศก์   
14 นางพรรณี   กันใหม่ ศึกษานิเทศก์   
15 นางหนึ่งฤทัย  ชัยดารา ศึกษานิเทศก์   
16 นางสาวจิรัชญา  พัดศรีเรือง ศึกษานิเทศก์   
17 นางสาวนันทยา  วงศ์ชัย ศึกษานิเทศก์   
18 นางวัฒนา  ประทรวงศักดิ์ ศึกษานิเทศก์   
19 นางสาวกัลยา  วงค์วรรณ์ ศึกษานิเทศก์   
20 นายกฤชพล  ธีระเข็มรักษ์ ศึกษานิเทศก์   
21 นางสาวชนิดา  ค าภิโล เจ้าพนักงานธุรการช านาญการ 
22 นางสาวภิญรมณ  นันต๊ะภูมิ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

   
 
 
 
 
 



 
 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.  
  ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

วาระท่ี 1.    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                  นายเอกนรินทร์  โงนมณี  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่   
เขต 6 กล่าวว่า เนื่องจากได้เดินทางมาปฏิบัติราชการต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2564 โดยได้รับมอบหมายจากท่านชัยนนท์  นิลพัฒน์ ให้ดูแล
รับผิดชอบกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา และขอให้
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และเจ้าพนักงานธุรการแนะน าตัว 
เพ่ือจะได้ทราบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน 

        นางสาวเกษแก้ว ปวนแดง ต าแหน่ง ศึกษานิเทศ ช านาญการพิเศษ กล่าวว่า ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่ก ากับ ติดตามเร่งรัดอ านวยความสะดวก
ประสานงานให้ค าปรึกษาให้ข้อเสนอแนะ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และรับผิด
ดูแล ช่วยเหลือและพัฒนาโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจอมทองและอินทนนท์ 
 นางเตือนใจ  ณ รังษี  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน              
วัดและประเมินผลการศึกษา และกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่และรับผิดชอบ
งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา และศึกษาวิเคราะห์วิจัยระบบงานวัดผลประเมินผลการสอบ O-NET NT และ RT  
งานพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โครงการพัฒนาโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี (โรงเรียนประชารัฐ) ดูแลช่วยเหลือและพัฒนาโรงเรียนในกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าข้ามและเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนศึกษา  
       นางพรรณี  กันใหม่  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ  กล่าวว่าปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา มีหน้าที่และรับผิดชอบงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดูแล
ช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโมคคัลลานและเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแม่สอย  

      นางหนึ่งฤทัย ชัยดารา ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ กล่าวว่าปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่ม
งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ มีหน้าที่และรับผิดชอบงานส่งเสริม สนับสนุน   
และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และการจัดการเรียนรวม งานส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) งานโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ดูแลช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียน    
ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามัคคี   

       นางสาวจิรัชญา  พัดศรีเรือง ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ กล่าวว่าปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบการบริหารและการจัดการศึกษา  มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน
ส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  งานพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ         
การเรียนรู้ภาษาไทย โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียม 
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ผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 (Active Learning) โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย โครงการเรียน
รวม (การจัดการศึกษาพิเศษ) โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพ ด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย สสวท. ดูแลช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียน       
ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผาเทพพนม 

 นางสาวนันทยา วงศ์ชัย ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ กล่าวว่าปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงาน
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ มีหน้าที่และรับผิดชอบงานส่งเสริม สนับสนุน        
และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งานพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก (วิทยาศาสตร์)  
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม/แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมทักษะอาชีพ ดูแลช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษากัลยานิวัฒนาและกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนศึกษา 
 นางวัฒนา ประทรวงศักดิ์  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ กล่าวว่าปฏิบัติหน้าที่          
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา มีหน้าที่และรับผิดชอบ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา และศึกษา
วิเคราะห์วิจัยระบบงานวัดผลประเมินผล งานทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ทดสอบด้วยข้อสอบ
กลาง) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  การประกันคุณภาพภายในและภายนอก
สถานศึกษา โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระ       
การเรียนรู้ สุขศึกษาและ   พลศึกษา โครงการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายปี ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต )           
ดูแลช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจร 

 นายกฤชพล  ธีระเขมรักษ์ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ กล่าวว่าปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลระบบการบริหารและการจัดการศึกษา  มีหน้าที่และรับผิดชอบงานส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือและเนตรนารี) งานพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา          
และพลศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โครงการเพศวิถีศึกษา งานส่งเสริมและป้องกันยาเสพติด           
ในสถานศึกษา ดูแลช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา 

 นางสาวกัลยา วงค์วรรณ์ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ กล่าวว่าปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงาน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มีหน้าที่และรับผิดชอบงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา งานพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์              
และเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(อังกฤษ) โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โครงการโรงเรียน DLIT/DLTV การจัดการเรียนการสอนทางไกล    
ในสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัส 2019 (Covid 19) ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ระบบ E-covid report ดูแลช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียน     
ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเบญจมิตร 
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 นางสาวชนิดา  ค าภิโล  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  กล่าวว่ามีหน้าที่รับผิดชอบงานสาร
บรรณ ได้แก่ การรับ-ส่งหนังสือราชการภายใน การจัดท าหนังสือราชการภายใน การจัดเก็บหนังสือราชการภายใน 
ดูแลการจัดการประชุม อบรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษางานรับรองและพิธีการต่างๆ โดยเตรียม
เอกสารการน าเสนอ การจดบันทึก ตรวจสอบ เรียบเรียงรายงานต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการจัดการประชุม อบรม จัดท า
บันทึกและรายงานการประชุม งานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา งานปฏิคม งานการเงิน และงานพัสดุของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล                
การจัดการศึกษา งานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของกลุ่ม ให้ครู บุคลากรทางการศึกษา              
และประชาชนทั่วไปทราบ  

นางสาวภิญรมณ นันต๊ะภูมิ    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  กล่าวว่ามีหน้าที่รับผิดชอบงาน
สารบรรณ ได้แก่ การรับ-ส่งหนังสือราชการภายนอก การจัดท าหนังสือราชการภายนอก การจัดเก็บหนังสือ
ราชการภายนอก และการให้ยืมหนังสือราชการภายนอก ดูแลการจัดการประชุม อบรม ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษางานรับรองและพิธีการต่างๆ โดยเตรียมเอกสารการน าเสนอ การจดบันทึก ตรวจสอบ เรียบเรียง
รายงานต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการจัดการประชุม อบรม จัดท าบันทึกและรายงานการประชุม งานกลุ่มพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มงานวัดและประเมินผลและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
วาระท่ี 2.    เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

- ไม่มี 

วาระท่ี 3.     เรื่องสืบเนื่อง(ถ้ามี) 
- ไม่มี 

วาระท่ี 4.     เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
          
วาระท่ี 5.     เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
   5.1 การท างานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา จะต้องท างานตามค าสั่งมอบหมาย
หน้าที่การปฏิบัติงานข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 

๑. นางสาวเกษแก้ว ปวนแดง ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่ม
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่ก ากับ ติดตามเร่งรัดอ านวยความสะดวกประสานงาน      
ให้ค าปรึกษาให้ข้อเสนอแนะ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา        
มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้ 

    ๑.๑ จัดระบบการท างานอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานประสานงานกับกลุ่มต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
             ๑.๒ งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา     
(ก.ต.ป.น.) 

    ๑.3 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
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    ๑.4 งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานเกี่ยวข้อง       

               ๑.5 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
สถานศึกษา 

    ๑.6 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
    ๑.7 งานนิเทศ  ก ากับ ติดตาม ดูแลช่วยเหลือและพัฒนาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจอมทอง

และอินทนนท์ 
    ๑.8 งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและภาษาไทย   
    1.9 รับผิดชอบงานนิเทศ ติดตามการด าเนินงานตามโครงการ ดังนี้ 

๑.9.๑ โครงการนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

          ๑.9.๒ โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักภาษาไทยโรงเรียน
ในสังกัด 

๑.9.3 โครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

๑.9.4 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัยในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๑.9.5 งานอ่ืนๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
๑.9.๖ ปฏิบัติงานแทน นางเตือนใจ ณ รังษี กรณีลาหรือไปราชการ 

 
 ๒. นางเตือนใจ  ณ รงัษี  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก ์ ช านาญการพิเศษ ปฏิบัตหิน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวัดและ
ประเมินผลการศึกษา และกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้     

    ๒.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา และศึกษาวิเคราะห์วิจัยระบบงานวัดผลประเมินผล 
    ๒.2 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและให้ค าปรึกษาด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตร

ของสถานศึกษา การรายงานผลการเรียนด้วยโปรแกรม SchoolMIS และการจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา 

    ๒.3 งานส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษาท่ีเป็นมาตรฐาน และการจัดเก็บ
เอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ 

    ๒.4 งานพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระ     
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

    ๒.5 งานทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
    ๒.6 งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    ๒.7 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    ๒.8 งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
    ๒.9 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

    ๒.10 งานนิเทศติดตาม ก ากับดูแลช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ท่าข้ามและเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนศึกษา  
              ๒.11 รับผิดชอบงานนิเทศ ติดตามการด าเนินงานตามโครงการ ดังนี้ 
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  ๒.11.1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด 
  ๒.11.2 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 

(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
  ๒.11.3 โครงการเร่งรัดการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียน

นานาชาติ (PISA) (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
 2.11.4 โครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT)       
ตามมาตรฐาน สสวท. 
 2.11.5 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษาส านักงาน         
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 
 2.11.6 โครงการขับเคลื่อนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) สู่สถานศึกษา  
                        2.11.7 โครงการพัฒนาโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี (โรงเรียนประชารัฐ) 

    ๒.12 งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
    ๒.13 ปฏิบัติงานแทน นางสาวเกษแก้ว  ปวนแดง และนางวัฒนา ประทรวงศักดิ์  กรณีลาหรือไป

ราชการ 
 

 ๓. นางพรรณี  กันใหม่  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก ์ช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและ
พัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา มีหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้     
     ๓.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

     3.๒ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
      3.3 งานนิเทศติดตาม ก ากับดูแลช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โมคคัลลานและแม่สอย  
       ๓.4 งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
   3.5 รับผิดชอบงานนิเทศติดตามการด าเนินงานตามโครงการ ดังนี้ 
     3.5.1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ภาษาไทย 
        3.5.2 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยโรงเรียนในสังกัด 

            3.5.3 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนในสังกัด 

  3.5.4 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ (ทวิภาษา) 
  3.5.5 โครงการเร่งรัดการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียน 

นานาชาติ (PISA) (การอ่าน) 
  3.5.6 โครงการพัฒนาโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
  3.5.7 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

           3.5.8 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
                       3.5.9 โครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา   
                       3.5.10 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) 
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               3.6 งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

     3.7 งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

               ๓.8 ปฏิบัติงานแทน นางสาวกัลยา วงศ์วรรณ์ กรณีลาหรือไปราชการ 
 
๔. นางหนึ่งฤทัย ชัยดารา ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนา

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
    ๔.๑ งานส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
    ๔.๒ งานส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการเรียนรวม 
    ๔.๓ งานส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
    ๔.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
    ๔.๕ งานนิเทศ ติดตาม ก ากับดูแลช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สามัคคี   
    ๔.๖ งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

รับผิดชอบ  
    4.7 รับผิดชอบงานนิเทศติดตามการด าเนินงานตามโครงการ ดังนี้ 

๔.7.1 โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 

๔.7.2 โครงการเรียนรวม (การจัดการศึกษาพิเศษ) 
๔.7.3 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) 
 

๔.7.4 โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพ ด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้  
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย สสวท. 

๔.7.5 โครงการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาร่วมกับ กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษา (กศส.) และมูลนิธิสตาร์ฟิซคันทรีโฮม 

๔.7.6 โครงการนักจิตวิทยาประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๔.7.7 งานการขับเคลื่อนงานแนะแนวประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๔.7.8 โครงการวิจัยร่วมกับ สพฐ. 

    ๔.8 งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
    ๔.9 ปฏิบัติงานแทน นางสาวนันทยา  วงศ์ชัย กรณีลาหรือไปราชการ 
 
๕. นางสาวจิรัชญา  พัดศรีเรือง ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบการบริหารและการจัดการศึกษา  มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
    ๕.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
    ๕.๒ งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
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    ๕.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ

สถานศึกษา 
    ๕.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
    ๕.5 งานนิเทศ ติดตาม ก ากับดูแลช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาท่าผาเทพพนม 
     ๕.6 งานพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
              5.7  รับผิดชอบงานนิเทศติดตามการด าเนินงานตามโครงการ ดังนี้ 
       ๕.7.1 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ภาษาไทย 
      ๕.7.2 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
เตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 (Active Learning) 
      ๕.7.3 โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
                       5.7.4  โครงการเรียนรวม (การจัดการศึกษาพิเศษ) 
                       5.7.5  โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพ ด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้  
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย สสวท. 
      ๕.8 งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
     ๕.9 ปฏิบัติงานแทน นายกฤชพล ธีระเขมรักษ์ กรณีลาหรือไปราชการ  

 

๖. นางสาวนันทยา วงศ์ชัย ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 

    ๖.๑ งานส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    ๖.๒ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
    ๖.๓ งานนิเทศ ติดตาม ก ากับดูแลช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กัลยานิวัฒนาและกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนศึกษา 
    ๖.๔ งานพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ดังนี้ 
    6.5 รับผิดชอบงานนิเทศติดตามการด าเนินงานตามโครงการดังนี้ 

6.5.1 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก (วิทยาศาสตร์)  
6.5.2 โครงการสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
6.5.3 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม/แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
6.5.4 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมทักษะอาชีพ 
6.5.5 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

    ๖.6  งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

    ๖.7  ปฏิบัติงานแทน นางหนึ่งฤทัย ชัยดารา กรณีลาหรือไปราชการ 
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๗. นางวัฒนา ประทรวงศักดิ์ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานวัดและ
ประเมินผลการศึกษา มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
     ๗.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา และศึกษาวิเคราะห์วิจัยระบบงานวัดผลประเมินผล 
     ๗.2 งานส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
     ๗.3 งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 

    ๗.4 งานทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ทดสอบด้วยข้อสอบกลาง) 
    ๗.5 งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    ๗.6 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    ๗.7 งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
    ๗.8 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
    ๗.9 งานนิเทศ ติดตามก ากับดูแลช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แม่นาจร 
    ๗.10 งานพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   
    7.11 รับผิดชอบงานนิเทศติดตามการด าเนินงานตามโครงการ ดังนี้ 
           ๗.11.1 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์และ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

 ๗.11.2 โครงการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายปี ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง  
 ๗.11.3 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการ 

ทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
   ๗.12  งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

   ๗.13  ปฏิบัติงานแทน นางเตือนใจ ณ รังษี กรณีลาหรือไปราชการ 
8. นายกฤชพล  ธีระเขมรักษ์ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม   

และประเมินผลระบบการบริหารและการจัดการศึกษา  มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
    8.1 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
    8.1 งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือและเนตรนารี) 
    8.2 งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องแลชุมชน 
    8.3 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ

สถานศึกษา 
    8.4 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
    8.5 งานนิเทศ ติดตาม ก ากับดูแลช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประจิมพัฒนา 
    8.6 งานพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย  
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     8.7 รับผิดชอบงานนิเทศติดตามการด าเนินงานตามโครงการ ดังนี้ 

8.7.1 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
8.7.๒ โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
8.7.๓ โครงการเพศวิถีศึกษา  
8.7.๔ โครงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก  
8.7.๕ โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับ 

ผู้ใหญ่ ตามพระราชด าริ ฯ 
8.7.๖ โครงการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด 

       ๘.7.๗ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
เตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  
              8.8 งานลูกเสือ 
              8.9 งานส่งเสริมและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  
     8.10 งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
     8.11 ปฏิบัติงานแทน นางสาวจิรัชญา  พัดศรีเรือง กรณีลาหรือไปราชการ 

9. นางสาวกัลยา วงค์วรรณ์ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 

    9.๑ งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
    9.๒ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
    9.3 งานนิเทศ ติดตาม ก ากับดูแลช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เบญจมิตร 
    9.4 งานพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) 
    9.5 รับผิดชอบงานนิเทศติดตามการด าเนินงานตามโครงการ ดังนี้ 

9.1.1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักวิทยาศาสตร์ 
9.1.2 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

9.1.3 โครงการโรงเรียน DLIT/DLTV 
๙.๑.๔  โครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

    9.5 การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัส 2019 (Covid 19) 
    9.6 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์บนแพลตฟอร์มออนไลน์  Digital Education Excellence 

Platform : DEEP  
    9.7 การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มผ่านระบบออนไลน์ตามกรอบ CEFR 
    9.8 ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(Covid 19) ระบบ E-covid report 
    9.9 งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
    9.10 ปฏิบัติงานแทน นางพรรณี กันใหม ่กรณีลาหรือไปราชการ 
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        10. นางสาวชนิดา  ค าภิโล  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

10.๑  งานสารบรรณ ได้แก่ การรับ-ส่งหนังสือราชการภายใน การจัดท าหนังสือราชการ
ภายใน การจัดเก็บหนังสือราชการภายใน  

10.2  ดูแลการจัดการประชุม อบรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                 
งานรับรองและพิธีการต่างๆ โดยเตรียมเอกสารการน าเสนอ การจดบันทึก ตรวจสอบ เรียบเรียงรายงานต่าง ๆ 
เพ่ือใช้ในการจัดการประชุม อบรม จัดท าบันทึกและรายงานการประชุม งานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

10.3  ร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ในการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ 
10.4  งานปฏิคม งานการเงิน และงานพัสดุของกลุ่ มนิ เทศ ติดตาม และประเมินผล                          

การจัดการศึกษา 
10.5  ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในส านักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการ             

ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่ม ด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของกลุ่ม ให้ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ  

10.6  ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ เพ่ือท าสรุปรายงานสนับสนุนการบริหาร
ส านักงานในด้านต่างๆ ที่เก่ียวกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  

10.7   ศึกษา วิ เคราะห์  สรุปรายงาน จัดท าข้อเสนอเ พ่ือก าหนดความต้องการ                  
และความจ าเป็นในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษาโดยการจัดท าโครงการอบรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือวางแผนให้ความรู้ในการพัฒนาความรู้       
ในวิชาชีพ 

10.8 วิเคราะห์ กลั่นกรอง และจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน โครงการ เพ่ือให้เป็นไป
ตามแผนงาน มาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการมีประสิทธิภาพ           
และประสิทธิผล 

10.9 วิเคราะห์นโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6     
ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการจัดท าแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน               
ตามโครงการ เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ แผนปฏิบัติการนิเทศ ก ากับ ติดตามโรงเรียนในสังกัด 

10.10 ตรวจสอบเอกสารการยืมเงิน เอกสารการล้างหนี้เงินยืม เอกสารการจัดประชุม     
ตามโครงการ เอกสารการอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรและตามโครงการที่กลุ่มงาน นิเทศ ติดตาม            
และประเมินผลการจัดการศึกษา  

10.11  จั ดท าระบบข้อมูลสารสนเทศของกลุ่ มนิ เทศ ติดตาม และประเมินผล                   
การจัดการศึกษา 

10 .12 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  ข่าวสารของกลุ่มนิ เทศ ติดตาม และประเมินผล               
การจัดการศึกษาในเว็บไซด์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

10.13  งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
10.14  ปฏิบัติงานแทน  นางสาวภิญรมณ  นันต๊ะภูมิ  กรณีลาหรือไปราชการ 
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               11. นางสาวภิญรมณ นันต๊ะภูมิ    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน 
ดังนี้ 

11.๑  งานสารบรรณ ได้แก่ การรับ-ส่งหนังสือราชการภายนอก การจัดท าหนังสือราชการ
ภายนอก การจัดเก็บหนังสือราชการภายนอก และการให้ยืมหนังสือราชการภายนอก 

11.2  ดูแลการจัดการประชุม อบรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษางานรับรอง
และพิธีการต่างๆ โดยเตรียมเอกสารการน าเสนอ การจดบันทึก ตรวจสอบ เรียบเรียงรายงานต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการ
จัดการประชุม อบรม จัดท าบันทึกและรายงานการประชุม งานกลุ่มพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระบวนการเรียนรู้ กลุ่มงานวัดและประเมินผลและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

11.3  จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
11.4  ร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ในการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ 
11.5  งานดูแลรักษาอาคารสถานที่ ของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
11.6  ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในส านักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการ            

ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่ม ด าเนินงานประชาสัมพันธ์  ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของกลุ่มให้ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ  

11.7  ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ เพ่ือท าสรุปรายงานสนับสนุนการบริหาร
ส านักงานในด้านต่างๆ ที่เก่ียวกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  

11.8   ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดท าข้อเสนอเพ่ือก าหนดความต้องการและความ
จ าเป็นในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษาโดยการจัดท าโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้
ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือวางแผนให้ความรู้ในการพัฒนาความรู้ในวิชาชีพ 

11.9 วิเคราะห์ กลั่นกรอง และจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน โครงการ เพ่ือให้เป็นไป
ตามแผนงาน มาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการมีประสิทธิภาพ             
และประสิทธิผล 

11.10 วิเคราะห์นโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 
ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการจัดท าแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน          
ตามโครงการ เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ แผนปฏิบัติการนิเทศ ก ากับ ติดตามโรงเรียนในสังกัด 

11.11 สรุปรายงานผลการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัด 
11.12  งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

                                     11.13  ปฏิบัติงานแทน  นางสาวชนิดา  ค าภิโล  กรณีลาหรือไปราชการ 
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 4.2 โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากงบส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 6 ปีงบประมาณ 2565 มีดังต่อไปนี้ 
     4.2.1 โครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) งบประมาณ 20,000 บาท 

1. หลักการและเหตุผล 
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตมี 

คณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีบทบาทหน้าที่ร่วมกับ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา วิเคราะห์วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการของหน่วยงานและ  
สถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือสนองตามเจตนารมณ์ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 20 วรรค 3 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้ 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต มี  ยุทธศาสตร์
กระบวนยุทธ์และมีเครือข่ายที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นกลไกส าคัญและเร่งรัดผลักดัน ให้การด าเนินงาน
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ ก.ต.ป.น. ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาใน
เขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษา จากความส าคัญดังกล่าว จึงด าเนินโครงการขับเคลื่อน  คุณภาพการศึกษา โดย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  (ก.ต.ป.น.) ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ปีงบประมาณ 2565 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

2.2 เพ่ือส่งเสริมให้น าผลการประเมินมาจัดท าข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณภาพ 
2.3 เพ่ือรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน 

การจัดการศึกษา และน ามาใช้ในการตัดสินใจวางแผนพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของ 
สถานศึกษา 

 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

1) ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. จ านวน  9  คน  
2) ตรวจ ติดตาม คุณภาพและผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา พร้อมคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.  

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง รวม 2 ครั้ง  
3) สรุป รายงานผลคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3.2 เชิงคุณภาพ 
1) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถ 

ปฏิบัติงานได้ตามบทบาทหน้าที่และสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

2) สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ ประเมินตนเองเชิงระบบ และมีเอกสาร 
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หลักฐานในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างครบถ้วน  
3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบเครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 

การศึกษาอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพในทุกระดับ 
 

4. กิจกรรมและการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  
จ านวน 9 คน 

พฤศจิกายน 2564 นางสาวเกษแก้ว ปวนแดง 

2 ตรวจ ติดตาม คุณภาพและผลการ
ปฏิบัติงานของ สถานศึกษา  
พร้อมคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.  
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง รวม 1 ครั้ง 

มกราคม 2565 

3 ประชุมสรุปรายงานผลคณะกรรมการ
ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ของเขตพ้ืนที่ การศึกษา 

กันยายน 2565 
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5.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  

จ านวน 1 ครั้ง จ านวน 9 คน 

7,500 1,350  8,850 

 -ค่าเบี้ยประชุม (1 คน x 1,500 บาท) +  
(8 คน x 750 บาท) = 7,500 บาท 

    

 -ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  
(9 คน x 150 บาท x 1 วัน) = 1,350 บาท 

    

2 ตรวจ ติดตาม คุณภาพและผลการปฏิบัติงานของ 
สถานศึกษา พร้อมคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.  
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

  

11,150 

  

11,150 

 -ค่าเบี้ยเลี้ยง (9 คน x 240 บาท x 2 วัน)  
= 4,320 บาท 

    

 -ค่าท่ีพัก (9 คน x 500 บาท x 1 วัน)  
= 4,500 บาท  

    

 -ค่าพาหนะ = 2,330 บาท     

3 สรุปรายงานผลคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล 

และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

    

 รวม 7,500 12,500 - 20,000 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 

6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถจัดการ
ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และ ตรวจเยี่ยม 
ติดตาม ประเมิน และนิเทศ สถานศึกษาได้ตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

รายงานผลการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลฯ 

แบบรายงานการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลฯ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบเครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
อย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพในทุกระดับ 

7.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 สามารถบริหารด้านวิชาการ โดยผ่าน 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาได้ 

7.3 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้รับการติดตาม  
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ส่งผลให้งานวิชาการ มีความเข้มแข็งขึ้น 

 

  4.2.2 โครงการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 งบประมาณ 100,000 บาท 

1. หลักการและเหตุผล 

     แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔ มุ่งเน้นการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม 

 มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตอบโจทย์บริบทที่ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับนโยบายของ  
กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ  ของ
ผู้เรียนให้มีศักยภาพตามวัย ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีศักยภาพในการแข่งขันกับนานา  ประเทศ 
และมีความสามารถในการอ่านออก เขียนได้ ซึ่งมีความส าคัญต่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ในระดับสูงขึ้น 
ประกอบกับการมุ่งให้มีการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้อ่านออกเขียนได้  ยกระดับ
คุณภาพนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ให้มีความสามารถขั้นพ้ืนฐานได้แก่ ความสามารถทางภาษา 
ความสามารถด้านค านวณ และความสามารถด้านเหตุผล ส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในกลุ่ม
สาระหลักให้สูงขึ้น นอกจากนั้นกระทรวงศึกษาธิการยังมีนโยบายในเรื่องการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้เชื่อม
สัมพันธ์กัน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์และมีทักษะที่จ าเป็น ส าหรับศตวรรษที่ ๒๑  
   ประกอบกับปีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า  ความสามารถด้านการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ใน
สังกัด ยังมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละจากการประเมินความสามารถด้านการอ่าน(สอบ RT) อยู่ในระดับต่ ากว่าระดับชาติ 
ผลการประเมินผลการประเมินความสามารถพ้ืนฐานด้านภาษาไทย และด้านคณิตศาสตร์(ผลสอบ NT) นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนในสังกัด มีค่าเฉลี่ยร้อยละในภาพรวมต่ ากว่าระดับชาติ  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  พบว่า โดยภาพรวมมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ต่ ากว่าระดับชาติใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ซึ่งอยู่ในระดับที่ยังไม่น่าพอใจ  
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    จากสภาพดังกล่าว นับว่าเป็นภาระส าคัญของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๖  ที่ต้องหาแนวทางแก้ปัญหาพัฒนากระบวนการนิเทศ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการอ่าน การเขียน  หาแนวทางส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนทุกช่วงชั้นได้เรียนรู้ผ่าน
กิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิด ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา 
และคิดสร้างสรรค์ ในทุกกลุ่ม สาระการเรียนรู้ ทั้งใน และนอกห้องเรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก  ตลอดจนพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบ
ปัญหาการอ่านการเขียน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าในสถานศึกษา อันจะน าไปสู่คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป ซึ่งการจัดการศึกษาหรือการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 และตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่มุ่งให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้โดยถือว่าผู้เรียน
ส าคัญที่สุด ครูจะต้องมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสูงตามมาตรฐานหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษาชาติ และโรงเรียนมีศักยภาพในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาเข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาซึ่งบุคลากรทุกฝ่ายจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือให้เป็นโรงเรียนที่มีระบบการพัฒนา
ผู้เรียน สถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม หลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ที่เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนสามารถ
แสดงถึงการพัฒนาตนเองก้าวไกลตามความต้องการจนถึงระดับสากล ดังนั้น กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาภายใต้สถานการณ์แพร่เชื้อ

ไวรัสโรนา (Covid) โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย ดังต่อไปนี้ 
  1) เพ่ือส่งเสริมให้พัฒนาความสามารถด้านการอ่าน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

  2) เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนทุกช่วงชั้นได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active 
Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิด ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ ในทุกกลุ่ม 

สาระการเรียนรู้ ด้วยรูปแบบ  On site   On Line  On Air  On deman 

  3) เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฉบับปัจจุบันเป็น
หลักสูตรฐานสมรรถนะ  
            4) เพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาภายใต้ “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.และ
โรงเรียนวิถีพุทธ” โครงการโรงเรียนสุจริต 

             5) เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดได้พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา และนวัตกรรมการเรียน
การสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
           6) เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็งส าหรับรองรับระบบการประกันคุณภาพภายนอก
สถานศึกษา 
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            7) เพ่ือส่งเสริมให้พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม PLC  เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนคุณภาพ 

๒.๒ เพ่ือพัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ด้วยเทคนิคการนิเทศ ดังต่อไปนี้ 
๑) เทคนิคนิเทศสัญจร    ๒) นิเทศโดยใช้ระบบ Conference    ๓) นิเทศโดยใช้ ICT      
๔) นิเทศแบบ X-Ray    ๕) นิเทศโดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน  ๖) นิเทศแบบ Coaching & Mentoring  
๗) นิเทศเพ่ือขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ PLC  

8) การนิเทศและร่วมมือ 

๓. เป้าหมาย 

๓.๑ เชิงปริมาณ 

      1) จัดกิจกรรมพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น นักเรียน ชั้น ป.1 ทุกคนในสังกัด 

2) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนทุกช่วงชั้นได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active Learning) เน้น
ทักษะกระบวนการ ให้เกิด ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาทุกระดับชั้นด้วย 5 On 
          3) ส่งเสริมให้ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปัจจุบันสู่ฐานสมรรถนะเพ่ือการเรียนรู้ ในโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่
นวัตกรรมจ านวน  12  โรง  
          4) ขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาภายใต้ “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และโรงเรียน                           
วิถีพุทธ” โครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

          5) ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมจ านวน 12  โรง 
          6) ส่งเสริมการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็ง สู่การประกันคุณภาพภายนอก
สถานศึกษาทุกโรงเรียน 

          7) นิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพโรงเรียนในสังกัดกัดโดยใช้เครือข่ายการนิเทศเป็นฐาน โรงเรียนละ 
 2 ครั้ง/1 ภาคเรียน 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 

1.) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ในสังกัด มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน เขียน และการ 
คิดเลข สูงขึ้น 

2.) โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีผลการประเมิน
ความสามารถขั้นพ้ืนฐาน ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนระดับชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักสูงขึ้นทุกระดับชั้น  

๓.) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ มีแนวทาง/นวัตกรรมนิเทศเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด 

4.) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 และโรงเรียนในสังกัดมีนวัตกรรม 
การยกระดับคุณภาพการศึกษาส าหรับใช้เป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป 
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๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑ พัฒนาการอ่านออก เขียนได้  นักเรียน ชั้น ป.1 ทุกคน 
ในสังกัด 

ตุลาคม  64 – 
กันยายน  65 

1. นางสาวเกษแก้ว ปวนแดง   
2. นางพรรณี  กันใหม่ 
3. นางสาวจิรัชญา พัดศรีเรือง 
4. นายกฤชพล  ธีรเขมรักษ์ 

2 วางแผนน าผลการประเมินสู่การยกระดับคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ตุลาคม  64 – 
กันยายน  65 

1. นางสาวเกษแก้ว  ปวนแดง 
2. นางเตือนใจ  ณ รังษี 
3. นางวัฒนา  ประทรวงศักดิ์ 

3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนทุกช่วงชั้นได้เรียนรู้
ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active Learning)  

ตุลาคม  64 – 
กันยายน 65 

1. นางสาวจิรัชญา  พัดศรีเรือง 
2. นายกฤชพล  ธีรเขมรักษ์ 
3. นางหนึ่งฤทัย ชัยดารา 
4. นางสาวนันทยา  วงศ์ชัย 

4 ส่งเสริมให้ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปัจจุบันสู่              
ฐานสมรรถนะเพ่ือการเรียนรู้ในโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่
นวัตกรรมจ านวน 12  โรง และโรงเรียนทั่วไปในสังกัด 

ตุลาคม  64 – 
กันยายน 65 

1. นางสาวเกษแก้ว  ปวนแดง 
2. นางหนึ่งฤทัย  ชัยดารา 
3. นางสาวนันทยา  วงศ์ชัย 

4. นางพรรณี  กันใหม่ 
๕. นางเตือนใจ ณ รังษี 

5 ขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษาภายใต้ “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
และโรงเรียนวิถีพุทธ” โครงการโรงเรียนสุจริต 

ตุลาคม  64 – 
กันยายน 65 

1. นางพรรณี  กันใหม่ 
2. นางวัฒนา  ประทรวงศักดิ์ 
3. นางสาวกัลยา  วงศ์วรรณ 
4. นางหนึ่งฤทัย  ชัยดารา 

6 จัดกิจกรรมขับเคลื่อนคุณภาพด้วย PLC เพ่ือยกระดับ
คุณภาพฯภาคเรียนละ   1  ครั้ง  

ตุลาคม  64 – 
กันยายน 65 

1.นางเตือนใจ  ณ  รังษี 
2.นางวัฒนา  ประทรวงศักดิ์ 
3.นางสาวนันทยา  วงศ์ชัย 
4.นางสาวกัลยา  วงศ์วรรณ 

7 นิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพโรงเรียนในสังกัดโดยใช้
เครือข่ายการนิเทศเป็นฐานภาคเรียนละ  2  ครั้ง 

ตุลาคม  64 – 
กันยายน 65 

1.นางสาวเกษแก้ว  ปวนแดง 
2.นางสาวจิรัชดา พัดศรีเรือง 
3.นายกฤชพล  ธีรเขมรักษ์ 
4.นางสาวนันทยา วงศ์ชัย 

8 พัฒนาเครื่องมือนิเทศ พร้อมสรุปรายงานผลการนิเทศ
เพ่ือยกระดับคุณภาพ  

ตุลาคม  64 – 
กันยายน  65 

1.นางสาวเกษแก้ว  ปวนแดง 
2.นางสาวจิรัชดา พัดศรีเรือง 
3.นายกฤชพล  ธีรเขมรักษ์ 
4.นางสาวกัลยา  วงศ์วรณ 
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๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวน    100,000      บาท 

 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
กิจกรรมที่ 1  พัฒนาการอ่านออก เขียนได้  นักเรียนชั้น 
ป.1 ทุกคนในสังกัด 

   15,300 

กิจกรรมที่ 2 วางแผนน าผลการประเมินสู่การยกระดับ
คุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   10,000 

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนทุกช่วง
ชั้นได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติจริง ( Active Learning)  

   15,000 

กิจกรรมที่ 4  ส่งเสริมให้ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ปัจจุบันสู่ฐานสมรรถนะเพ่ือการเรียนรู้ในโรงเรียนน าร่อง
พ้ืนที่นวัตกรรมจ านวน 12  โรง 

    
10,000 

กิจกรรมที่ 5  ขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ในสถานศึกษาภายใต้ “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
และโรงเรียนวิถีพุทธ” โครงการโรงเรียนสุจริต 

    
  9,700 

กิจกรรมที่ 6  จัดกิจกรรมขับเคลื่อนคุณภาพด้วย PLC 
เพ่ือยกระดับคุณภาพฯภาคเรียนละ   1  ครั้ง 

   10,000 

กิจกรรมที่ 7 นิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพโรงเรียนในสังกัด
โดยใช้เครือข่ายการนิเทศเป็นฐานภาคเรียนละ 2  ครั้ง 

    
15,000 

กิจกรรมที่ 8  พัฒนาเครื่องมือนิเทศ พร้อมสรุปรายงาน
ผลการนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพ 

   15,000 

รวม 100,000 

หมายเหตุ  :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. ร้อยละนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่มี
ความสามารถด้านการอ่านการเขียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ 

แบบประเมิน
ความสามารถด้าน 
การอ่านเขียนนักเรียน 

แบบประเมิน
ความสามารถฯ 
สรุปผลการประเมินฯ 

๒. ร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา 
ปีที่ ๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

การทดสอบระดับชาติ แบบทดสอบระดับชาติ 
แบบรายงานผล 
การสอบฯ 

๓. ร้อยละของผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ 

รายงานการประเมิน
คุณธรรมฯ/คุณ
ลักษณะฯ 

แบบรายงานการ
ประเมินคุณธรรมฯ/คุณ
ลักษณะฯ 

๔. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมที่
ปรับปรุงหลักสูตรปัจจุบัน เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
และมีนวัตกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน 

รายงานการนิเทศฯ แบบรายงานการนิเทศฯ 

 

 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๗.๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัดมีความสามารถด้านการอ่าน เขียน ตามเกณฑ์ 

ที่ก าหนด 
๗.๒ โรงเรียนในสังกัดมีผลการทดสอบระดับชาติในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖               

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
๗.๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีแนวทางการด าเนินการนิเทศ 

เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด 
๗.๔ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีคุณภาพการศึกษา 

สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
           4.2.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา งบประมาณ 20,000 บาท 

           4.2.4 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรวม งบประมาณ 30,000 บาท 

 

 

 

 

 




