
 

 

ที่   ศธ 5303.1/94 

                             12  มกราคม  2566 

เร่ือง   ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าปฏบิัติงานในโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี                     
         ตามมาตรฐาน สสวท.  

เรียน   อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. รายชื่อผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพฯ 
                   2. รายละเอียดปฏิบัติงานของผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพฯ    

ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ด าเนินโครงการโรงเรียน
คุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.  โดยในปีงบประมาณ 2566  สสวท. ยังคง
มุ่งเน้นกระบวนการวิจัยติดตามประเมินผล จัดเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อสังเคราะห์และจัดท าข้อมูลย้อนกลับส าหรับ
กระบวนการ  ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้บริหารและครูของโรงเรียน โดยผู้เชี่ยวชาญในโครงการฯ เพื่อใช้เป็นแนวทาง 
ในการยกระดับคุณภาพของโรงเรียน ทั้งในมิติของคุณภาพด้านการบริหารจัดการตลอดจนการพัฒนาสมรรถนะครู
และนักเรียนต่อไป  นั้น 

ในการนี้ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุส าเร็จตามวัตถุประสงค์  สสวท. จึงขออนุญาตให้บุคลากรใน
สังกัดของท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน 
สสวท. เข้าปฏิบัติงานในโรงเรียน เพื่อด าเนินการนิเทศติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการฯ ระหว่างเดือน
มกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2566 รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2  โดยผู้เชี่ยวชาญฯ จะประสานงานกับ
โรงเรียนโดยตรง เพื่อแจ้งรายละเอียดและวันที่ในการเข้าปฏิบัติงานที่โรงเรียนต่อไป    

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าปฏิบัติงานในโรงเรียนคุณภาพ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.   สสวท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจาก
ท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

                                  ขอแสดงความนับถือ 

 

 
  (นายพรชัย อินทร์ฉาย) 
   รองผู้อ านวยการ ปฏิบัติงานแทน 
                                                   ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ฝ่ายพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
โทร  0 2392 4021 ต่อ 3202 (ทิพย์วรรณ สุดปฐม)  
โทรสาร  0 2381 4042 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ smt@proj.ipst.ac.th  
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1

ด้านบริหารจัดการฯ ด้านครูวิทยาศาสตร์ ด้านครูคณิตศาสตร์ ด้านครูเทคโนโลยี

1 สพม.เชียงราย แม่จันวิทยาคม เชียงราย นายแมนสรวง แซ่ซ้ิม นางสุปราณี ขจรวงศ์ศรี นางสาววิมลรัตน์ วันดี ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

2 สพม.เชียงราย เวียงป่าเป้าวิทยาคม เชียงราย นายแมนสรวง แซ่ซ้ิม นางธิณัฐรัตน์ สิงห์แก้ว นางสาววิมลรัตน์ วันดี ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

3 สพม.เชียงใหม่ เวียงแหงวิทยาคม เชียงใหม่ นายชวินทร์ณวัฒน์ ณ ล าพูน นางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์ นายปิยะณัฐ กันทา นางสาวสุธาสินี ก้อนใจ

4 สพม.เชียงใหม่ จอมทอง เชียงใหม่ นายชวินทร์ณวัฒน์ ณ ล าพูน นางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์ นายปิยะณัฐ กันทา นางสาวสุธาสินี ก้อนใจ

5 สพม.เชียงใหม่ เชียงดาววิทยาคม เชียงใหม่ นายชวินทร์ณวัฒน์ ณ ล าพูน นางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์ นายปิยะณัฐ กันทา ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

6 สพม.นครสวรรค์ นวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ ว่าท่ีร้อยตรีเบญจรงค์ ทองอ่อน นางสาวอมรรัตน์ แก้วมาลา นายคมกฤช แผนเสือ นางสาวอมรรัตน์ แก้วมาลา

7 สพม.นครสวรรค์ ชุมแสงชนูทิศ นครสวรรค์ ว่าท่ีร้อยตรีเบญจรงค์ ทองอ่อน นางสาวอมรรัตน์ แก้วมาลา นายคมกฤช แผนเสือ นางสาวอมรรัตน์ แก้วมาลา

8 สพม.นครสวรรค์ ไพศาลีพิทยา นครสวรรค์ นายภูมิภัทร ลอยเจริญ นางสาวอมรรัตน์ แก้วมาลา นายคมกฤช แผนเสือ นางสาวอมรรัตน์ แก้วมาลา

9 สพม.นครสวรรค์ ท่าตะโกพิทยาคม นครสวรรค์ นายภูมิภัทร ลอยเจริญ นางสาวอมรรัตน์ แก้วมาลา นายคมกฤช แผนเสือ นางสาวอมรรัตน์ แก้วมาลา

10 สพม.นครสวรรค์ ห้วยน้ าหอมวิทยาคาร นครสวรรค์ ว่าท่ีร้อยตรีเบญจรงค์ ทองอ่อน นางสาวอมรรัตน์ แก้วมาลา ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

11 สพม.น่าน นาน้อย น่าน นายเกียรติศักด์ิ สุทธหลวง ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

12 สพม.น่าน สา น่าน นายเกียรติศักด์ิ สุทธหลวง นายแท้ นามแก้ว นางเอมอร สุมามาลย์ ยังไม่ประเมินในรอบน้ี

13 สพม.น่าน ท่าวังผาพิทยาคม น่าน นายเกียรติศักด์ิ สุทธหลวง นายแท้ นามแก้ว ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย นายธัญวัฒน์ กาบค า

14 สพม.พะเยา พะเยาพิทยาคม พะเยา นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ยังไม่ประเมินในรอบน้ี นายรังสรรค์ เตชะแก้ว ยังไม่ประเมินในรอบน้ี

15 สพม.พะเยา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

 พะเยาฯ

พะเยา นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ นางสาวเพียรกิจ นิมิตรดี นายรังสรรค์ เตชะแก้ว นางธัญวรัตน์ ภัทรภูตานนท์

16 สพม.พิจิตร พิจิตรพิทยาคม พิจิตร นายธีรวัช อุดค ามี นางสาววารินทร์ พรหมอยู่ นายทรงยศ สกุลยา นางบัณฑิตา รัตนวราหะ

17 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ บ้านโคกวิทยาคม อุตรดิตถ์ นางสาววิไล อ่อนตานา นางสาวสุทธิลักษณ์ ภูริชัยพัฒน์ นายสมเจตน์ พันธ์พรม ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

18 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท อุทัยวิทยาคม อุทัยธานี นายภูมิภัทร ลอยเจริญ นางสาวรุ่งนภา บ ารุงศรี ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

19 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท บ้านไร่วิทยา อุทัยธานี นายภูมิภัทร ลอยเจริญ นางสาวรุ่งนภา บ ารุงศรี นางสาวจันทิมา กุลศรี นางสาวพรรณภา โพธ์ิหล า

20 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ทัพทันอนุสรณ์ อุทัยธานี นายภูมิภัทร ลอยเจริญ ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย นางสาวจันทิมา กุลศรี นางสาวพรรณภา โพธ์ิหล า

21 สพม.เลย หนองบัวล าภู เชียงคาน เลย นายกิตติชัย กรวยทอง นางสาวจีรพรรณ จันทรังษี ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

22 สพม.เลย หนองบัวล าภู วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย ยังไม่ประเมินในรอบน้ี นางสาวจีรพรรณ จันทรังษี ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

23 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 บ้านเข็กน้อย เพชรบูรณ์ นางสาวกัญญาภัค ลายหีด นางสาวลัดดาวัลย์ ค าเขียน นางสาวตรึงใจ สาพู นางกชนันท์ โนรินทร์

รายช่ือผู้เช่ียวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท .

สังกัด
รายช่ือผู้เช่ียวชาญ ในการนิเทศติดตามประเมินผลการด าเนินงานครูกลุ่มเป้าหมายในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565

จังหวัดช่ือโรงเรียนท่ี



ด้านบริหารจัดการฯ ด้านครูวิทยาศาสตร์ ด้านครูคณิตศาสตร์ ด้านครูเทคโนโลยี
สังกัด

รายช่ือผู้เช่ียวชาญ ในการนิเทศติดตามประเมินผลการด าเนินงานครูกลุ่มเป้าหมายในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565
จังหวัดช่ือโรงเรียนท่ี

24 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 บ้านห้วยระหงส์ เพชรบูรณ์ นางสาวกัญญาภัค ลายหีด นางสาวลัดดาวัลย์ ค าเขียน นางสาวตรึงใจ สาพู นางกชนันท์ โนรินทร์

25 สช.เชียงราย อนุบาลพญาเม็งราย เชียงราย นางนรินทร ชมช่ืน นางสาวพรรณาพัชร ฐากุลสิริโชติ ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

26 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 อนุบาลบึงสามัคคี (บ้านทุ่งสนุ่น) ก าแพงเพชร นายพิชิต แช่มช่ืน นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

27 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านถนนน้อย ก าแพงเพชร นายพิชิต แช่มช่ืน ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ยังไม่ประเมินในรอบน้ี ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

28 สพป.เชียงราย เขต 1 อนุบาลเชียงราย เชียงราย นายสุทธิพงษ์ ทะระมา นางสาวธนารักษ์ ป้ันเทียน ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

29 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 13 เชียงใหม่ นางสาวเกษแก้ว ปวนแดง ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

30 สพป.ตาก เขต 2 บ้านแม่ละเมา ตาก นางกันยารัตน์ บุญมาลีรัตน์ นางวารุณี เทียนนาวา นางสาวปราณี ต๊ะสุ ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

31 สพป.พิจิตร เขต 2 วัดวังหว้า พิจิตร นางมณลักษณ์ ภักดีชน นางยุคลธร สังข์สอน นางสาวนริศรา แสงจันทร์ นางสาวนุตประวีณ์ ทัศนสุวรรณ

32 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 อนุบาลเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ยังไม่ประเมินในรอบน้ี นางจิรันธนิน คงจีน ยังไม่ประเมินในรอบน้ี ยังไม่ประเมินในรอบน้ี

33 สพป.แพร่ เขต 1 วัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) แพร่ นายพิพัฒน์ ใจภักดี ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

34 สพป.แพร่ เขต 1 อนุบาลแพร่ แพร่ นายพิพัฒน์ ใจภักดี นางสาวบุษยมาศ แบ่งทิศ ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

35 สพป.พิจิตร เขต 2 อนุบาลโพทะเล "รัฐบ ารุง" พิจิตร นางมณลักษณ์ ภักดีชน นางยุคลธร สังข์สอน นางสาวนริศรา แสงจันทร์ นางสาวนุตประวีณ์ ทัศนสุวรรณ

36 สพป.ล าพูน เขต 2 บ้านม่วงสามปี ล าพูน นางสาววันเพ็ญ อินต๊ะขัติย์ นางสาวชุลีกร ใหม่เขียว นางจีรพันธ์ เหลืองอร่าม นายสุวิทย์ มณีทอง

37 สพป.สุโขทัย เขต 2 อนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) สุโขทัย นายมุนินทร มาตมุงคุณ นางปรียา เต้ียมชุมพล ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

38 สพป.อุทัยธานี เขต 2 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร) อุทัยธานี นายธีรยุทธ ภูเขา นางสาวธนพร ศรีษะเกตุ ยังไม่ประเมินในรอบน้ี ยังไม่ประเมินในรอบน้ี

39 สพป.เชียงราย เขต 2 ธารทองวิทยา (ป่ารวก) เชียงราย นายสวง กองจักร นางมัทฐนาพร ธรรมยา ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

40 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 บ้านหนองโค้ง เชียงใหม่ นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ นายสราวุธ ชัยยอง นางวิริน วันสมสกุล นางธัชกร พรเวียง

41 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ชุมชนบ้านบวกครกน้อย เชียงใหม่ นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ นายสราวุธ ชัยยอง นางวิริน วันสมสกุล นางธัชกร พรเวียง

42 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ชลประทานผาแตก เชียงใหม่ นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

43 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านเวียงฝาง เชียงใหม่ นายปิยะ เงาส่อง ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

44 สพป.ตาก เขต 2 บ้านแม่ระมาดน้อย ตาก นางกันยารัตน์ บุญมาลีรัตน์ ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย นางสาวสมบูรณ์ ลาภถาวร

45 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านวังชุมพร นครสวรรค์ นางสาวชญาภา หวลหอม นางพิชนาวรรณ ชังช่ัว ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

46 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านศรีไกรลาศ นครสวรรค์ นางสาวชญาภา หวลหอม ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ยังไม่ประเมินในรอบน้ี ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

47 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านน้ าโจน พิษณุโลก นางณัฐธยาน์ ชมภูน้อย ยังไม่ประเมินในรอบน้ี นางสาวประภาพร ศิริสกุลวัฒนาพร ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

48 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ราษฎร์บ ารุงธรรม กาญจนบุรี นายวีระพงษ์  มะโนขันธ์ุ นางสาวเกษรินทร์ ศิร  ิสุวรรณ  นายไพฑูรย์ ประดิษฐพงษ์  ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

49 สพป.นครนายก วัดสันตยาราม นครนายก นางสุชญา บ ารุงกิจ นางสาวสุชาดา ทองอยู่ นายโสภณ อ๋ันบางไทร ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย



ด้านบริหารจัดการฯ ด้านครูวิทยาศาสตร์ ด้านครูคณิตศาสตร์ ด้านครูเทคโนโลยี
สังกัด

รายช่ือผู้เช่ียวชาญ ในการนิเทศติดตามประเมินผลการด าเนินงานครูกลุ่มเป้าหมายในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565
จังหวัดช่ือโรงเรียนท่ี

50 สพป.นครปฐม เขต 2 บ้านกระทุ่มล้ม นครปฐม นางสาวบุญสุพร เพ็งทา นางสาวนาฏลดา ภู่ประเสริฐ นางมยุรี พันธ์โสภา นางสาวสุรีพร พันยุโดด

51 สพป.นนทบุรี เขต 2 ชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) นนทบุรี นายศุภกฤษ ไชยศร นางณัฐภรณ์ แก้วพิทักษ์ นายชาคริสต์ ทองรักชาติ ยังไม่ประเมินในรอบน้ี

52 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 บ้านห้วยน้ าขาว กาญจนบุรี นางสาวกุลนิษฐ์ ทองเกล้ียง นายพนภาค ผิวเกล้ียง นางสาวศศิชา ทรัพย์ล้น ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

53 สพป.กรุงเทพมหานคร อนุบาลพิบูลเวศม์ กรุงเทพมหานคร นางพีรานุช ไชยพิเดช ยังไม่ประเมินในรอบน้ี นางสาวณภัทร ใจกล้า ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

54 สพป.กรุงเทพมหานคร วัดหงส์รัตนาราม กรุงเทพมหานคร นางพีรานุช ไชยพิเดช ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย นางสาวณภัทร ใจกล้า นางสาวสุธาทิพย์ เลิศล้ า

55 สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) นนทบุรี นายโพยม จันทร์น้อย ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

56 สพป.นนทบุรี เขต 2 วัดโมลี (นันทวิมล) นนทบุรี นายศุภกฤษ ไชยศร ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย นายชาคริสต์ ทองรักชาติ ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

57 สพป.นนทบุรี เขต 2 เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระ

นางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ

นนทบุรี ยังไม่ประเมินในรอบน้ี ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย นายชาคริสต์ ทองรักชาติ ยังไม่ประเมินในรอบน้ี

58 สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดเชิงกระบือ นนทบุรี นายโพยม จันทร์น้อย นายพรจักษ์ อุ่นทิม ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

59 สพป.นนทบุรี เขต 2 ชุมชนวัดราษฎร์นิยม นนทบุรี นายศุภกฤษ ไชยศร ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย นายชาคริสต์ ทองรักชาติ ยังไม่ประเมินในรอบน้ี

60 สพป.สระบุรี เขต 1 อนุบาลศาลาแดง สระบุรี นายสมเกียรติ ทรัพย์ปราชญ์ นายธันฐกรณ์ เฉลิมวัฒน์ นางสาวแหวนไพลิน เย็นสุข นางศิริรัตน์ คอยเกษม

61 สพป.สระบุรี เขต 1 อนุบาลวัดพระพุทธบาท สระบุรี นายสมเกียรติ ทรัพย์ปราชญ์ นายธันฐกรณ์ เฉลิมวัฒน์ นางสาวแหวนไพลิน เย็นสุข นางศิริรัตน์ คอยเกษม

62 สพป.สระบุรี เขต 1 วัดหนองคณฑี (พลานุกูล) สระบุรี นายสมเกียรติ ทรัพย์ปราชญ์ นายธันฐกรณ์ เฉลิมวัฒน์ นางสาวแหวนไพลิน เย็นสุข นางศิริรัตน์ คอยเกษม

63 สพป.สิงห์บุรี วัดโบสถ์ สิงห์บุรี นางสาวกุลธิดา อ่อนมี นางประภาพรรณ พูลเจริญศิลป์ นางภัทรรัตน์ สุขมา ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

64 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต

 2

ราษฎร์บ ารุง พระนครศรีอยุธยา นางสาวเรณู ครุฑธาพันธ์ นางสาวรวีพร ปุ่นอุดม นางสาวสายฝน โตสกุล นางสาวพรนภา สุขยานี

65 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต

 2

วิทยานนท์ พระนครศรีอยุธยา นางสาวเรณู ครุฑธาพันธ์ ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

66 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านท่ามะกา กาญจนบุรี นายวรเทพ รักษาพงศ์ ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย นางสาวพันวนา พัฒนาอุดมสินค้า ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

67 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดพระแท่นดงรัง กาญจนบุรี นายวรเทพ รักษาพงศ์ นางสาวสุวิมล ภูริเภรีฤกษ์ นางสาวพันวนา พัฒนาอุดมสินค้า นางชลณา ม่วงหวาน

68 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 อนุบาลกาญจนบุรี กาญจนบุรี นางสาวกุลนิษฐ์ ทองเกล้ียง นายพนภาค ผิวเกล้ียง นางสาวศศิชา ทรัพย์ล้น ยังไม่ประเมินในรอบน้ี

69 สพป.นครปฐม เขต 1 ประถมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม นายก่อการ ไชยสงคราม นางสาวนิภารัตน์ เช้ือชาย นางพจณีย์ หลิมไทยงาม นางปานทิพย์ ดอนขันไพร

70 สพป.นครปฐม เขต 2 วัดบางหลวง นครปฐม นางสาวบุญสุพร เพ็งทา นางสาวนาฏลดา ภู่ประเสริฐ นางมยุรี พันธ์โสภา ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

71 สพป.นครปฐม เขต 2 วัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) นครปฐม นางสาวบุญสุพร เพ็งทา นางสาวนาฏลดา ภู่ประเสริฐ ยังไม่ประเมินในรอบน้ี นางสาวสุรีพร พันยุโดด

72 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 โยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) กรุงเทพมหานคร นายเทพฤทธ์ิ ยอดใส นายสิระการย์ ฤทธ์ิส าเร็จ ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

73 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 ปัญญาวรคุณ กรุงเทพมหานคร นายเทพฤทธ์ิ ยอดใส นายสิระการย์ ฤทธ์ิส าเร็จ ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย



ด้านบริหารจัดการฯ ด้านครูวิทยาศาสตร์ ด้านครูคณิตศาสตร์ ด้านครูเทคโนโลยี
สังกัด

รายช่ือผู้เช่ียวชาญ ในการนิเทศติดตามประเมินผลการด าเนินงานครูกลุ่มเป้าหมายในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565
จังหวัดช่ือโรงเรียนท่ี

74 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร นายเทพฤทธ์ิ ยอดใส นายสิระการย์ ฤทธ์ิส าเร็จ ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

75 สพม.นนทบุรี เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี นางจรูญ จารุสาร นายคู่บุญ ศกุนตนาค นายวิทย์ทิชัย พวงค า นายปริญญา อินทรา

76 สพม.ปทุมธานี ธัญรัตน์ (คลองหก) ปทุมธานี นางสาวรัตนวดี โมรากุล นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ นางกนกภรณ์ ดาบพิมพ์ศรี นางสาวกิติยา พรหมสอน

77 สพม.ปทุมธานี คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี นางสาวรัตนวดี โมรากุล นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ นางกนกภรณ์ ดาบพิมพ์ศรี ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

78 สพม.ลพบุรี ชัยบาดาลวิทยา ลพบุรี นายสมเกียรติ ชมภูนุช นางนวรัตน์ แจ่มจ ารัส ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

79 สพม.ลพบุรี บ้านหม่ีวิทยา ลพบุรี นายสมเกียรติ ชมภูนุช นางจิรฐา เจริญสลุง นายเสน่ห์ ค าปัน นางพิไลวรรณ ทองมี

80 สพม.ลพบุรี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

ลพบุรี ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ลพบุรี นายสมเกียรติ ชมภูนุช ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย นายเสน่ห์ ค าปัน นางพิไลวรรณ ทองมี

81 สพม.ลพบุรี พระนารายณ์ ลพบุรี นายสมเกียรติ ชมภูนุช นางจิรฐา เจริญสลุง นางเทพสุดา เมฆวิลัย นางพิไลวรรณ ทองมี

82 สพม.ลพบุรี โคกส าโรงวิทยา ลพบุรี นายสมเกียรติ ชมภูนุช นางนวรัตน์ แจ่มจ ารัส นางเทพสุดา เมฆวิลัย ยังไม่ประเมินในรอบน้ี

83 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง สิงห์บุรี สิงห์บุรี นายด ารงค์ ทองค าชู ยังไม่ประเมินในรอบน้ี ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย นางสาวฐิติมา ธะนะศรี

84 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง ค่ายบางระจันวิทยาคม สิงห์บุรี นายด ารงค์ ทองค าชู ยังไม่ประเมินในรอบน้ี ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

85 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง บางระจันวิทยา สิงห์บุรี นายด ารงค์ ทองค าชู ยังไม่ประเมินในรอบน้ี ยังไม่ประเมินในรอบน้ี นางสาวฐิติมา ธะนะศรี

86 สพม.สุพรรณบุรี บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุรี นางดวงพร อายุการ ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย นายวีรกิตต์ิ ดิษฎาวีระวัฒน์

87 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง สตรีอ่างทอง อ่างทอง นายด ารงค์ ทองค าชู ยังไม่ประเมินในรอบน้ี นายวุฒิศักด์ิ โพธ์ิดี นางสาวฐิติมา ธะนะศรี

88 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" อ่างทอง นายด ารงค์ ทองค าชู ยังไม่ประเมินในรอบน้ี ยังไม่ประเมินในรอบน้ี ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

89 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง โพธ์ิทอง"จินดามณี" อ่างทอง นายด ารงค์ ทองค าชู ยังไม่ประเมินในรอบน้ี ยังไม่ประเมินในรอบน้ี ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

90 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง นายด ารงค์ ทองค าชู ยังไม่ประเมินในรอบน้ี ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

91 สพม.กาญจนบุรี บ่อพลอยรัชดาภิเษก กาญจนบุรี นายประยูร สุธาบูรณ์ นางสุวิไล จันทร์สนอง นางช่อทิพย์ อินทรักษา นางหงษ์หยก ปลาตะเพียนทอง

92 สพม.กาญจนบุรี วิสุทธรังษี กาญจนบุรี นายประยูร สุธาบูรณ์ นางสุวิไล จันทร์สนอง นางช่อทิพย์ อินทรักษา นางหงษ์หยก ปลาตะเพียนทอง

93 สพม.กาญจนบุรี ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี นายประยูร สุธาบูรณ์ นางสุวิไล จันทร์สนอง นางช่อทิพย์ อินทรักษา นางหงษ์หยก ปลาตะเพียนทอง

94 สพม.กาญจนบุรี ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กาญจนบุรี นายประยูร สุธาบูรณ์ นางสุวิไล จันทร์สนอง นางช่อทิพย์ อินทรักษา นางหงษ์หยก ปลาตะเพียนทอง

95 สพม.กาญจนบุรี หนองรีประชานิมิต กาญจนบุรี นายประยูร สุธาบูรณ์ นางสุวิไล จันทร์สนอง นางช่อทิพย์ อินทรักษา นางหงษ์หยก ปลาตะเพียนทอง

96 สพม.กาญจนบุรี เลาขวัญราษฎร์บ ารุง กาญจนบุรี นายประยูร สุธาบูรณ์ นางสุวิไล จันทร์สนอง นางช่อทิพย์ อินทรักษา นางหงษ์หยก ปลาตะเพียนทอง

97 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท สาครพิทยาคม ชัยนาท ยังไม่ประเมินในรอบน้ี นางสาวรุ่งนภา บ ารุงศรี นางสาวจันทิมา กุลศรี นางสาวพรรณภา โพธ์ิหล า

98 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท วัดสิงห์ ชัยนาท ยังไม่ประเมินในรอบน้ี นางสาวรุ่งนภา บ ารุงศรี นางสาวจันทิมา กุลศรี ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญ ในการนิเทศติดตามประเมินผลการด าเนินงานครูกลุ่มเป้าหมายในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565
จังหวัดช่ือโรงเรียนท่ี

99 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท คุรุประชาสรรค์ ชัยนาท ยังไม่ประเมินในรอบน้ี นางสาวรุ่งนภา บ ารุงศรี ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

100 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ศรีสโมสรวิทยา ชัยนาท ยังไม่ประเมินในรอบน้ี ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย นางสาวแคทรียา แสงดาวเทียน ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

101 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ชัยนาท ยังไม่ประเมินในรอบน้ี นางสาวรุ่งนภา บ ารุงศรี นางสาวแคทรียา แสงดาวเทียน นางสาวพรรณภา โพธ์ิหล า

102 สพป.ชลบุรี เขต 2 วัดห้วยยาง ชลบุรี นายจตุพันธ์ รุจิรานุกูล ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย นางสาวอรุณรัตน์ เหลืองปัญญากุล

103 สพป.ชลบุรี เขต 1 วอนนภาศัพท์ ชลบุรี นางดารณี กีรติปกรณ์ ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย นางยมนา แสงจันทร์ ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

104 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 วัดระเบาะไผ่ ปราจีนบุรี นายคมกริช ทัพกิฬา นางลัดดา จันทร์ศรี นางศุภาวีร์ สิทธิภาณุพงศ์ นายวีรวิทย์ สิทธิภาณุพงศ์

105 สพป.สระแก้ว เขต 1 วัดพวงนิมิต สระแก้ว นางสาวนิศากร ศรีสอาด นางสาวสุกัญญา สุวรรณทาน นางสาวอรวรรณ พิมพ์พระธรรม นางจริญา อาษาวัง

106 สพป.สระแก้ว เขต 2 บ้านเหล่าอ้อย สระแก้ว ยังไม่ประเมินในรอบน้ี นางสาวประเสริฐศรี ศรีวิลัย นางสาวณัฐนันท์ สรวงสมบูรณ์ ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

107 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 บ้านนาระยะพัฒนา ชัยภูมิ นายสันติ สีน้อยขาว นายธัชวุฒิ กงประโคน ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

108 สพป.ยโสธร เขต 2 บ้านโพธ์ิไทรโพธ์ิศรี ยโสธร นางสุพิชญา มีแก้ว ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย นางสาวพิริยากุล สิงหรา นายสุวิทย์ สุวรรณเพชร

109 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 บ้านอีสร้อย ศรีสะเกษ นางวรรณภา บุตรวงศ์ นางนพรัตน์ ใจสว่าง ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

110 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อนุบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ นางพัศสินี ภักดีสมัยวงศ์ นางวยุรีย์ ศิริโชติ ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

111 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 บ้านสด า ศรีสะเกษ นายตฤณ ทีงาม นางสาววิเรืองไร วงศ์วรรณา นายภควัฒน์ พิมพาวงศ์ นายไผท คงศรีลา

112 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา นางวรีชญา ชอบดี นางสาวภัทรวดี ราชนิยม ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

113 เทศบาลเมืองชลบุรี เทศบาลอินทปัญญา ชลบุรี นางสาวพจนีย์ กุลกัลยา นางราวรรณ ลี นางศันสนีย์ อินทรบริสุทธ์ิ นายจักรภัสร์ บุญรัตนบัณฑิต

114 สพป.ตราด บ้านเนินตะบก ตราด นางมะลิวัลย์ นิลบุตร ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย นางชุติกาญจน์ มัดถาปะโท

115 สพป.ระยอง เขต 1 บ้านมาบตาพุด ระยอง นางสาวปิยภัทร ทองพรม ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ว่าท่ีร้อยตรีกิติศักดิ พงษ์สุระ ยังไม่ประเมินในรอบน้ี

116 สพป.สระแก้ว เขต 2 อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สระแก้ว ยังไม่ประเมินในรอบน้ี นางสาวประเสริฐศรี ศรีวิลัย นางสาวณัฐนันท์ สรวงสมบูรณ์ นายไพบูลย์ ประเสริฐสรรค์

117 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ศรีแก้งคร้อ ชัยภูมิ นายวุฒิพงษ์ วงษ์ชู ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย นายภานุวัฒน์ เกียรตินฤมล นางภรณ์วัศยา กาบค า

118 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 อนุบาลบ้านด่าน บุรีรัมย์ นายโพชัน ขุนาพรม ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

119 สพม.ฉะเชิงเทรา พุทธิรังสีพิบูล ฉะเชิงเทรา นายวนิชชัย แก่นภมร นางป่ิน ช่างทอง นายพรเทพ พรมตา นายวิโรจน์ จ าปาทอง

120 สพม.ฉะเชิงเทรา เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ 2 ฉะเชิงเทรา นายวนิชชัย แก่นภมร นางป่ิน ช่างทอง นายพรเทพ พรมตา นายวิโรจน์ จ าปาทอง

121 สพม.ฉะเชิงเทรา ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา นายวนิชชัย แก่นภมร ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

122 สพม.สระแก้ว วังสมบูรณ์วิทยาคม สระแก้ว นายชัยทัศน์ จ้องสกุลวงษ์ นายทวีศักด์ิ ภู่ชัย นางสุขทรัพย์ สิงห์พรหม นางสาวเมธิศา ธรรมศรี

123 สพม.นครราชสีมา ปักธงชัยประชานิรมิต นครราชสีมา นายกฤตภาส นิกรกุล นางสาวภัชชฎา โอษคลัง นางสาววันทิตา ทะลาสี นางจิราพร พานสุวรรณ

124 สพม.นครราชสีมา ชุมพวงศึกษา นครราชสีมา นายกฤตภาส นิกรกุล นางสาวภัชชฎา โอษคลัง นางสาววันทิตา ทะลาสี นางจิราพร พานสุวรรณ
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญ ในการนิเทศติดตามประเมินผลการด าเนินงานครูกลุ่มเป้าหมายในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565
จังหวัดช่ือโรงเรียนท่ี

125 สพม.นครราชสีมา ปากช่อง นครราชสีมา นายกฤตภาส นิกรกุล ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย นางจิราพร พานสุวรรณ

126 สพม.นครราชสีมา ภู่วิทยา นครราชสีมา นายกฤตภาส นิกรกุล ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย นางสาววันทิตา ทะลาสี ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

127 สพม.บุรีรัมย์ นาโพธ์ิพิทยาคม บุรีรัมย์ นายศุภชัย ภาสกานนท์ นางสาวฉวัฒญา ฉิมมา ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

128 สพม.บุรีรัมย์ หนองก่ีพิทยาคม บุรีรัมย์ นายศุภชัย ภาสกานนท์ นางสาวฉวัฒญา ฉิมมา นายสัจจา ประเสริฐกุล นางสาวสุพิชฌาย์ ศรีโคตร

129 สพม.บุรีรัมย์ พุทไธสง บุรีรัมย์ นายศุภชัย ภาสกานนท์ นางสาวฉวัฒญา ฉิมมา นายสัจจา ประเสริฐกุล นางสาวสุพิชฌาย์ ศรีโคตร

130 สพม.บุรีรัมย์ กู่สวนแตงพิทยาคม บุรีรัมย์ นายศุภชัย ภาสกานนท์ นางสาวฉวัฒญา ฉิมมา นายสัจจา ประเสริฐกุล ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

131 สพม.ร้อยเอ็ด ค านาดีพิทยาคม ร้อยเอ็ด นายธนา โด่งพิมาย นางศิริลักษณ์ บุรวัฒน์ ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

132 สพม.ร้อยเอ็ด เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด นายธนา โด่งพิมาย ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย นางจิราภรณ์ ภัทรพฤกษา ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

133 อบจ.ศรีสะเกษ ศิลาลาดวิทยา ศรีสะเกษ นายรุ่งสวัสด์ิ มณีวงษ์ ยังไม่ประเมินในรอบน้ี ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

134 สพป.ชุมพร เขต 1 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม ชุมพร นางชมัยพร รัตนพรหม นางวลัยรัตน์ ขวัญพุฒ ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย นายยุทธนา มรกต

135 สพป.ชุมพร เขต 1 วัดน้อมถวาย ชุมพร นางชมัยพร รัตนพรหม นางวลัยรัตน์ ขวัญพุฒ ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย นายยุทธนา มรกต

136 สพป.ชุมพร เขต 1 ไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) ชุมพร นางชมัยพร รัตนพรหม นางวลัยรัตน์ ขวัญพุฒ นางสาวหฤทัย วรรทมาตร์ นายยุทธนา มรกต

137 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ชุมพร นางชมัยพร รัตนพรหม นางวลัยรัตน์ ขวัญพุฒ นางสาวหฤทัย วรรทมาตร์ นายยุทธนา มรกต

138 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมชนประชานิคม ชุมพร นางชมัยพร รัตนพรหม นางวลัยรัตน์ ขวัญพุฒ ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

139 สพป.พัทลุง เขต 1 บ้านขัน พัทลุง ยังไม่ประเมินในรอบน้ี นางสมจิตร ศรีคะ นางบุญญา พงศ์พุ่ม ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

140 สพป.นราธิวาส เขต 2 บ้านโคกมือบามิตรภาพท่ี 223 นราธิวาส นายจักรกฤช เจริญพันธ์ ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย นางลักขณา เสริมสุข ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

141 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 วัดแหลม สมุทรปราการ นายจิระพงศ์ ศุภศรี นางนงลักษณ์ ศรีสังข์แก้ว นางวิจิตรา กิตติราช ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

142 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 วัดเปร็งราษฎร์บ ารุง สมุทรปราการ นายสิทธิชัย บุญนาค นางสาวฤทัยรัตน์ บุญมา นางสาวนวลฉวี คนเท่ียง นางสาววราพร ไตรยะสุทธ์ิ

143 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 อนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์

รังสรรค์)

สมุทรปราการ นายสิทธิชัย บุญนาค นางสาวฤทัยรัตน์ บุญมา นางสาวนวลฉวี คนเท่ียง นางสาววราพร ไตรยะสุทธ์ิ

144 สพป.ชุมพร เขต 1 อนุบาลชุมพร ชุมพร นางชมัยพร รัตนพรหม นางวลัยรัตน์ ขวัญพุฒ นางสาวหฤทัย วรรทมาตร์ นายยุทธนา มรกต

145 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านปากคลอง ชุมพร นางชมัยพร รัตนพรหม นางวลัยรัตน์ ขวัญพุฒ นางสาวหฤทัย วรรทมาตร์ นายยุทธนา มรกต

146 สพป.ชุมพร เขต 1 อนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฏร์บ ารุง) ชุมพร นางชมัยพร รัตนพรหม นางวลัยรัตน์ ขวัญพุฒ นางสาวหฤทัย วรรทมาตร์ ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

147 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 วัดแพร่ นครศรีธรรมราช นางนวลใย สุทธิพิทักษ์ นางสาวมณฑกานต์ิติ เพชรอักษร นายชาคริต เรืองประพันธ์ ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

148 สพป.พัทลุง เขต 2 อนุบาลป่าบอน พัทลุง นางสุประดา สุขสวัสด์ิ ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย นางชัญญานุช ชูเพชร ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

149 สพป.พัทลุง เขต 1 บ้านควนพนางตุง (สินประชา) พัทลุง ยังไม่ประเมินในรอบน้ี นางสมจิตร ศรีคะ นางบุญญา พงศ์พุ่ม นางจิรายุ เพชรบรรจบ



ด้านบริหารจัดการฯ ด้านครูวิทยาศาสตร์ ด้านครูคณิตศาสตร์ ด้านครูเทคโนโลยี
สังกัด

รายช่ือผู้เช่ียวชาญ ในการนิเทศติดตามประเมินผลการด าเนินงานครูกลุ่มเป้าหมายในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565
จังหวัดช่ือโรงเรียนท่ี

150 สพป.กระบ่ี บ้านล าทับ กระบ่ี นางมณทิพย์ บุญมณี ยังไม่ประเมินในรอบน้ี ยังไม่ประเมินในรอบน้ี นางออนอุมา ศรีเณร

151 สพม.สมุทรสาคร 

สมุทรสงคราม

วัดหลักส่ีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ สมุทรสาคร ยังไม่ประเมินในรอบน้ี นางสาวสุมาลี เมฆสว่างวงศ์ นางมนิตา สถิรวรรธน์ นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์

152 สพม.สมุทรสาคร 

สมุทรสงคราม

ท้ายหาด สมุทรสงคราม ยังไม่ประเมินในรอบน้ี ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์

153 สพม.สมุทรสาคร 

สมุทรสงคราม

ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม ยังไม่ประเมินในรอบน้ี นางสาวสุมาลี เมฆสว่างวงศ์ นางมนิตา สถิรวรรธน์ ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

154 สพม.สมุทรสาคร 

สมุทรสงคราม

ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม ยังไม่ประเมินในรอบน้ี นางสาวสุมาลี เมฆสว่างวงศ์ นางมนิตา สถิรวรรธน์ นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์

155 สพม.ราชบุรี กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ราชบุรี นางสาวกนกพร พิริยวุฒิกรอุดม นางสาวธัญลักษณ์ โคตรเพชร นางสาววนานุช แวงอุ้ย นางสาวจิรภา ศรีนวล

156 สพม.นครศรีธรรมราช กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นายถาวร เวชจันทร์ นายสมศักด์ิ กัญจนกาญจน์ นายบุญเสริฐ จันทร์ทิน นางภัคนันท์ สุวรรณรัตน์

157 สพม.ตรัง กระบ่ี อ ามาตย์พานิชนุกูล กระบ่ี นางกรวิกา ฉินนานนท์ นางขวัญใจ กาญนศรีเมฆ นางสุธิดา นานช้า นางจันทร์ทิพย์ รักสม

158 สพม.ตรัง กระบ่ี พนมเบญจา กระบ่ี นางกรวิกา ฉินนานนท์ นางขวัญใจ กาญนศรีเมฆ นางสุธิดา นานช้า ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

159 สพม.ตรัง กระบ่ี ตรังรังสฤษฎ์ ตรัง นางกรวิกา ฉินนานนท์ นางขวัญใจ กาญนศรีเมฆ นางสุธิดา นานช้า นางจันทร์ทิพย์ รักสม

160 สพม.ตรัง กระบ่ี รัษฎา ตรัง นางกรวิกา ฉินนานนท์ ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย นางสุธิดา นานช้า นางจันทร์ทิพย์ รักสม

161 สพม.ตรัง กระบ่ี ทุ่งยาวผดุงศิษย์ ตรัง นางกรวิกา ฉินนานนท์ นางขวัญใจ กาญนศรีเมฆ นางสุธิดา นานช้า นางจันทร์ทิพย์ รักสม

162 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง กะปงพิทยาคม พังงา นายยุทธนา สุวรรณวิสุทธ์ิ นายพิทธพนธ์ พิทักษ์ นางสาวภัสราภา  จันทร์เมือง  ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

163 สพป.ขอนแก่น เขต 5 บ้านขนวน ขอนแก่น นายศิขริน ตันเจียง นางสมปอง จักรโนวัน นายพิพัฒน์พงษ์ สมใจ ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

164 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ชุมชนบ้านลาดวิทยาคม มหาสารคาม นายอัครพงศ์ ศรีวงศ์ นางสาวอรชุลี สุวรรณผา นางขนิษฐา ชนะศรี ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

165 สพป.เลย เขต 3 บ้านทับก่ี เลย นายประดิษฐ์ แก้วยม นางสายรุ้ง สุขผล ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

166 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 บ้านนาเมือง อุบลราชธานี นายประกอบกิจ จอมหงษ์ ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

167 สพป.สกลนคร เขต 3 ขาวสง่าเจริญวิทย์ สกลนคร นายสกุณ แก้วพิกุล นายธัชพล คุณแก้ว ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

168 สพป.สกลนคร เขต 3 บ้านดงห้วยเปลือย สกลนคร นายสกุณ แก้วพิกุล นายธัชพล คุณแก้ว ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

169 สพป.สกลนคร เขต 3 ชุมชนบ้านกลางนาโน สกลนคร นายสกุณ แก้วพิกุล นายธัชพล คุณแก้ว นายปริญญา อุปลา ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

170 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 บ้านโนนก่อ อุบลราชธานี นางสาวอัมรินทร์ จาระงับ นายสุริยนต์ ไชยมาตร์ นายสุริยนต์ ไชยมาตร์ ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

171 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 บ้านหนองเม็ก อุบลราชธานี นางสาวอัมรินทร์ จาระงับ ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย นายสุริยนต์ ไชยมาตร์ ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

172 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 บ้านหนองหล่มหนองเหล่า อุบลราชธานี นางชุติปภา วรเดชนันทสกุล นางจินตนา ดอกพุฒ นางสาวปิยะภรณ์ สาริบูรณ์ นายปัญญา ตรีเลิศพจน์กุล



ด้านบริหารจัดการฯ ด้านครูวิทยาศาสตร์ ด้านครูคณิตศาสตร์ ด้านครูเทคโนโลยี
สังกัด

รายช่ือผู้เช่ียวชาญ ในการนิเทศติดตามประเมินผลการด าเนินงานครูกลุ่มเป้าหมายในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565
จังหวัดช่ือโรงเรียนท่ี

173 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 บ้านค้อน้อย อุบลราชธานี นายธีรยุทธ อุทธา นางสาวกาญจนา มหาลี นางสายรุ้ง เทียวประสงค์ ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

174 สพป.ขอนแก่น เขต 5 บ้านนาก้านเหลือง ขอนแก่น นายศิขริน ตันเจียง นางสมปอง จักรโนวัน นายพิพัฒน์พงษ์ สมใจ นางสาวกฤตมุข เฉิดทรัพย์

175 สพป.นครพนม เขต 1 บ้านหัวบึงทุ่งเขตการทางนครราชสีมา

สงเคราะห์3

นครพนม นายนิกุล มณีรัตน์ นางพรรณวดี มณีรัตน์ นางยุพิน ศรีหาวงษ์ นางสาวพิญญารัศม์ สิงหะ

176 สพป.นครพนม เขต 1 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ นครพนม นายนิกุล มณีรัตน์ นางพรรณวดี มณีรัตน์ นางยุพิน ศรีหาวงษ์ นางสาวพิญญารัศม์ สิงหะ

177 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์) อุบลราชธานี นายประกอบกิจ จอมหงษ์ นายเวียงชัย แสงทอง ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

178 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม อุบลราชธานี นางชุติปภา วรเดชนันทสกุล นางจินตนา ดอกพุฒ ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย นายปัญญา ตรีเลิศพจน์กุล

179 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เข่ืองใน (เจริญราษฎร์) อุบลราชธานี นางชุติปภา วรเดชนันทสกุล นางจินตนา ดอกพุฒ นางสาวปิยะภรณ์ สาริบูรณ์ ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

180 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อนุบาลอุบลราชธานี อุบลราชธานี นางชุติปภา วรเดชนันทสกุล นางจินตนา ดอกพุฒ ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย นายปัญญา ตรีเลิศพจน์กุล

181 สพม.ขอนแก่น หนองนาค าวิทยาคม ขอนแก่น นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฎ์ นางพรผกา หนูจันทร์ นางสาวสุพรรษา ธรรมสโรช ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

182 สพม.ขอนแก่น เวียงวงกตวิทยาคม ขอนแก่น นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฎ์ ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

183 สพม.มหาสารคาม ผดุงนารี มหาสารคาม นายชัดสกร พิกุลทอง นายวิชัย ลาธิ ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

184 สพม.มหาสารคาม บรบือ มหาสารคาม นายชัดสกร พิกุลทอง นายวิชัย ลาธิ นางอรชุมา ด้วงช้าง นางสาวนงลักษณ์ มีแก้ว

185 สพม.มหาสารคาม นาเชือกพิทยาสรรค์ มหาสารคาม นายชัดสกร พิกุลทอง นายวิชัย ลาธิ นางอรชุมา ด้วงช้าง ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

186 สพม.อุบลราชธานี 

อ านาจเจริญ

ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ นายพินันท์ ปรัชญานุวัตร นางสาวณปภัช บุญสมศรี นายวสันต์ นวลอินทร์ นางสาวกชพร พันธ์ศิริ

187 สพม.อุบลราชธานี 

อ านาจเจริญ

ลือค าหาญวารินช าราบ อุบลราชธานี นายพินันท์ ปรัชญานุวัตร นางสาวณปภัช บุญสมศรี นายวสันต์ นวลอินทร์ นางสาวกชพร พันธ์ศิริ

188 สพม.อุบลราชธานี 

อ านาจเจริญ
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แนวทางการปฏิบัติงานของผู้เชี่ยวชาญในการนิเทศติดตามผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ก าหนดระยะเวลาให้ผู้เชี่ยวชาญโครงการ
โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. เข้าปฏิบัติงานในโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการฯ ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2566  เพ่ือด าเนินการนิเทศติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการฯ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น  โดยผู้เชี่ยวชาญโครงการฯ จะประสานงานกับโรงเรียนเพ่ือแจ้ง
รายละเอียดและวันเข้าปฏิบัติงานที่โรงเรียนต่อไป นั้น 

ในการเข้าปฏิบัติงานของผู้เชี่ยวชาญโครงการฯ ดังกล่าว มีแนวทางการปฏิบัติงาน ตลอดจนเอกสารและ
ข้อมูลประกอบการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 
แนวทางการปฏิบัติงาน 

1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญโครงการฯ จากเอกสาร “คู่มือการนิเทศติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตาม
มาตรฐาน สสวท. ส าหรับผู้เชีย่วชาญโครงการ” 

2. ศึกษามาตรฐานและตัวชี้วัด จากเอกสาร “คู่มือโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตามมาตรฐาน สสวท. (ฉบับปรับปรุง)”  

3. ตรวจสอบชื่อโรงเรียนและครูกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ ในการนิเทศติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

4. ศึกษาและวิเคราะห์รายงานผลการติดตามประเมิน ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนที่รับผิดชอบ  
5. ศึกษาเครื่องมือส าหรับรวบรวมข้อมูลเพ่ือการนิเทศติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน ภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 2565  และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
6. ประสานงานกับโรงเรียนที่รับผิดชอบ เพื่อก าหนดวันที่และก าหนดการในการเข้าปฏิบัติงานนิเทศติดตาม 

และข้อมูลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  (สามารถศึกษาตัวอย่างก าหนดการในการเข้าปฏิบัติงาน ของ สสวท.เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานได้) 

7. เข้าปฏิบัติงานในโรงเรียนที่รับผิดชอบ โดยปฏิบัติตามข้ันตอนในเอกสาร “คู่มือการนิเทศติดตาม                   
และประเมินผลการด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี             
ตามมาตรฐาน สสวท. ส าหรับผู้เชี่ยวชาญโครงการ” หน้าที่ 14 – 15 

8. จัดท ารายงานการนิเทศติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานฯ และส่งไปยัง สสวท. ในรูปแบบและ
ช่องทางท่ีก าหนด ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 

9. ส่งผลนิเทศติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน (ผลการนิเทศติดตามฯ แบบสรุป) ผ่าน google form 
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 



10. กรอกข้อมูลเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน และจัดส่งเอกสาร เพ่ือใช้ในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงาน ไปยัง สสวท. ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 10 มีนาคม 2566  โดยจัดส่งทางไปรษณีย์
เท่านั้น 
 

เอกสาร/ข้อมูลประกอบการปฏิบัติงาน 
1. คู่มือการนิเทศติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ส าหรับผู้เชี่ยวชาญโครงการ 
2. คู่มือโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. (ฉบับปรับปรุง) 
3. รายชื่อโรงเรียนและครูกลุ่มเป้าหมาย ในการนิเทศติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ภาคเรียนที่ 2                  

ปีการศึกษา 2565 
4. รายงานผลการติดตามประเมินโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 
5. เครื่องมือส าหรับรวบรวมข้อมูลเพื่อการนิเทศติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

5.1 เครือ่งมือส าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการ 
- แบบสังเกตการบริหารจัดการโรงเรียน 
- แบบบันทึกข้อมูล (Field note) ด้านการบริหารจัดการ 
- แบบรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลด้านการบริหารจัดการโรงเรียน 

5.2 เครื่องมือส าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพครู 
- แบบสังเกตชั้นเรียน (Classroom Observation) 
- แบบบันทึกข้อมูล (Field note) ด้านคุณภาพครู 
- แบบรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลด้านคุณภาพครู 

6. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
- ใบส าคัญรับเงิน 
- ใบส่งมอบงาน 
- แบบแจ้งข้อมูลการรับโอนเงินด้วยวิธีการจ่ายตรงเข้าบัญชีธนาคาร (FN 115) 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ที่ลงลายมือรับรองส าเนาถูกต้อง 

 
หมายเหตุ   

1. ผู้เชี่ยวชาญสามารถศึกษาและดาวน์โหลดเอกสารในข้อ 1 – 6 ได้ที่ลิงก ์https://bit.ly/3Bv9njZ  
2. สามารถดกูารประชุมชี้แจ้งการเข้าปฏิบัติงานของผู้เชี่ยวชาญในโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ย้อนหลังได้ท่ี 
ช่วงที่ 1 https://youtu.be/BBsPXWKckv0 
ช่วงที่ 2 https://youtu.be/JljRp9VBo9A 

3. หากมีค าถามหรือข้อสงสัย สามารถสอบถามผ่านทางไลน์กลุ่ม หรือแจ้งข้อมูลที่ลิงก์ต่อไปนี้ 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yJlulWaRGuD2V7ekDDIz1Fn5ymDWlYcouz6nxDS
uVyE/edit?usp=sharing 

https://bit.ly/3Bv9njZ
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yJlulWaRGuD2V7ekDDIz1Fn5ymDWlYcouz6nxDSuVyE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yJlulWaRGuD2V7ekDDIz1Fn5ymDWlYcouz6nxDSuVyE/edit?usp=sharing
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