
ทะเบียนคุมการให้บริการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563 

ที ่ ว.ด.ป. รายการ เจ้าของเรื่อง ผู้รับบริการ หมายเหตุ 
1 7 ต.ค. 63 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้

วิทยาการค านวณส าหรับครู (Coding for 
Teacher : C4T) 

สุพัตรา   อุตรนคร โรงเรียนในสังกัด 
(262โรง) 

ศธ 04039/ 
ว3157 

2 7 ต.ค. 63 การจัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรม 
“ปณิธานความดี ท าความดีเริ่มได้ที่ใจ
เรา” เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

จินตนา  คงสิม โรงเรียนในสังกัด 
(262โรง) 

ศธ 04039/ 
ว3176 

3 9 ต.ค. 63 แนวทางการด าเนินงานตามนโยบายลด
การบ้าน ลดการสอบ และเพ่ิมการเรียนรู้ 

ชัยณรงค์   บรรลังเดช โรงเรียนในสังกัด 
(262 โรง) 

ศธ 04039/ 
ว3212 

4 12 ต.ค. 63 ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ศิริขวัญ   มีชัย โรงเรียนในสังกัด 
(262 โรง) 

ศธ 04039/ 
ว3227 

5 12 ต.ค. 63 ประชาสัมพันธ์การทดสอบความรู้
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563 

กานต์กนิษฐ์  พรมไพร โรงเรียนในสังกัด 
(262 โรง) 

ศธ 04039/ 
ว3230 

6 14 ต.ค. 63 การรับสมัครคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วม
โครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะ
เต็มศึกษา (STEM Education) ระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ 

กานต์กนิษฐ์  พรมไพร โรงเรียนในสังกัด 
(262 โรง) 

ศธ 04039/ 
ว3238 

7 19 ต.ค. 63 แจ้งอบรมออนไลน์หลักสูตร “การ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้บนฐาน
เทคโนโลยี” (Technology-based 
Instructional Design) 

ชัยณรงค์   บรรลังเดช โรงเรียนในสังกัด 
(262 โรง) 

ศธ 04039/ 
ว3305 

8 20 ต.ค. 63 อบรมพัฒนาแนวคิดเชิงค านวณโดยใช้เกม
เป็นฐาน (Game-based Learning) 

ชัยณรงค์   บรรลังเดช โรงเรียนในสังกัด 
(262 โรง) 

ศธ 04039/ 
ว3317 

9 20 ต.ค. 63 การขอใช้ตราสัญลักษณ์ของโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

จุฬาลักษณ์  ภูปัญญา โรงเรียนในสังกัด 
(262 โรง) 

ศธ 04039/ 
ว3322 

10 27 ต.ค. 63 การยืนยันรายชื่อโรงเรียนที่มีความ
ประสงค์ใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) 

กฤษฎาวัฒน์  ฉัตรรักษา โรงเรียนในสังกัด 
(262 โรง) 

ศธ 04039/ 
ว3389 

 
 
 



ทะเบียนคุมการให้บริการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563 

ที ่ ว.ด.ป. รายการ เจ้าของเรื่อง ผู้รับบริการ หมายเหตุ 
11 29 ต.ค. 63 นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัด

การศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

ศิริขวัญ   มีชัย โรงเรียนในสังกัด 
(262โรง) 

ศธ 04039/ 
ว3157 

12 30 ต.ค. 63 การส ารวจข้อมูลนักวิจัยของครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กานต์กนิษฐ์  พรมไพร โรงเรียนในสังกัด 
(262โรง) 

ศธ 04039/ 
ว3695 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทะเบียนคุมการให้บริการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 

ที ่ ว.ด.ป. รายการ เจ้าของเรื่อง ผู้รับบริการ หมายเหตุ 
1 3 พ.ย. 63 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบวัด

ความสามารถในการใช้ภาษาไทย (Thai 
Competency Test)ส าหรับชาว
ต่างประเทศ ปีพุทธศักราช 2563 

กิติมา   สมวงษา โรงเรียนในสังกัด 
(262 โรง) 

ศธ 04039/ 
ว3722 

2 3 พ.ย. 63 เผยแพร่คู่มือเอกสารประกอบการสอน
วิชาชีพ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - 6) 

ชัยณรงค์   บรรลังเดช โรงเรียนในสังกัด 
(262 โรง) 

ศธ 04039/ 
ว3732 

3 5 พ.ย. 63 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

จุฬาลักษณ์  ภูปัญญา โรงเรียนในสังกัด 
(262 โรง) 

ศธ 04039/ 
ว3755 

4 10 พ.ย. 63 ประชาสัมพันธ์การทดสอบความรู้
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับชั้น
ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563 

กานต์กนิษฐ์  พรมไพร โรงเรียนในสังกัด 
(262 โรง) 

ศธ 04039/ 
ว3840 

5 12 พ.ย. 63 แจ้งก าหนดการขยายช่วงระยะเวลาในการ
จัดท าข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ 

ศิริขวัญ   มีชัย โรงเรียนในสังกัด 
(262โรง) 

ศธ 04039/ 
ว3861 

6 12 พ.ย. 63 รายงานข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียน
ทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2563 
(ภาคเรียนที่ 2/2563) 

ณัฏฐ์ฎาพร   บัวสระ โรงเรียนในสังกัด 
(262โรง) 

ศธ 04039/ 
ว3865 

7 12 พ.ย. 63 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ปีการศึกษา 2563 

เทียนทอง   ประทีปเมือง โรงเรียนในสังกัด 
(262โรง) 

ศธ 04039/ 
ว3866 

8 16 พ.ย. 63 แจ้งประชาสัมพันธ์ กิจกรรมนิทรรศการ
เคลื่อนที่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

กฤษฎาวัฒน์  ฉัตรรักษา โรงเรียนในสังกัด 
(262 โรง) 

ศธ 04039/ 
ว3912 

9 17 พ.ย. 63 โครงการส่งเสริมและแข่งขันนักเรียนด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในเวทีการ
แข่งขันระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 
2564 

กานต์กนิษฐ์  พรมไพร โรงเรียนในสังกัด 
(262 โรง) 

ศธ 04039/ 
ว3917 

10 18 พ.ย. 63 การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร วาทิศ   สอนกอง โรงเรียนในสังกัด 
(262 โรง) 

ศธ 04039/ 
ว3924 

11 24 พ.ย. 63 ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประกวดโครงการ CDD Young Designer 
Contest 

ชัยณรงค์   บรรลังเดช โรงเรียนในสังกัด 
(262 โรง) 

ศธ 04039/ 
ว3963 

 
 



ทะเบียนคุมการให้บริการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 

ที ่ ว.ด.ป. รายการ เจ้าของเรื่อง ผู้รับบริการ หมายเหตุ 
12 24 พ.ย. 63 เชิญประชุมการบริหารจัดการโรงเรียน

คุณภาพของชุมชน ผ่านระบบทางไกล 
(Video Conference) 

ชัยณรงค์   บรรลังเดช โรงเรียนในสังกัด 
(262 โรง) 

ศธ 04039/ 
ว3968 

13 27 พ.ย. 63 เผยแพร่คู่มือและแนวทางการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จุฬาลักษณ์   ภูปัญญา โรงเรียนในสังกัด 
(262 โรง) 

ศธ 04039/ 
ว4060 

14 30 พ.ย. 63 การเข้ารับการอบรมผ่านโปรแกรมพัฒนา
ครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ 

สุพัตรา   อุตรนคร โรงเรียนในสังกัด 
(262 โรง) 

ศธ 04039/ 
ว4076 

15 30 พ.ย. 63 การน าส่งข้อมูลนักเรียนส าหรับการ
ประเมินความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

ดรุณี   อาจปรุ โรงเรียนในสังกัด 
(262 โรง) 

ศธ 04039/ 
ว4097 

16 30 พ.ย. 63 ประชาสัมพันธ์โครงการการน าผลวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ 

กานต์กนิษฐ์  พรมไพร โรงเรียนในสังกัด 
(262 โรง) 

ศธ 04039/ 
ว4113 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทะเบียนคุมการให้บริการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

ที ่ ว.ด.ป. รายการ เจ้าของเรื่อง ผู้รับบริการ หมายเหตุ 
1 1 ธ.ค. 63 การนิเทศติดตามตรวจเยี่ยมการเตรียม

ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2563 

สุพัตรา   อุตรนคร โรงเรียนในสังกัด 
(262 โรง) 

ศธ 04039/ 
ว4135 

2 10 ธ.ค. 63 การประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลโรงเรียนแกนน าใน
โครงการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน (Project-Based Learning : 
PBL) พร้อมลงพ้ืนที่นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลโรงเรียนแกนน าในโครงการ 

ณัฏฐ์ฎาพร   บัวสระ โรงเรียนม่วง
ราษฎร์สามัคคี 

ศธ 04039/ 
4240 

3 15 ธ.ค. 63 ส่งมอบกล่องชุดสื่อการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา
ในระดับปฐมวัย 

ศิริขวัญ   มีชีย โรงเรียนในสังกัด 
(3 โรง) 

ศธ 04039/ 
ว4257 

4 17 ธ.ค. 63 รายงานการจัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรม 
“ปณิธานความดี ท าความดีเริ่มได้ที่ใจ
เรา” 

จินตนา   คงสิม โรงเรียนในสังกัด 
(262 โรง) 

ศธ 04039/ 
ว4296 

5 17 ธ.ค. 63 ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์การ
ป้องกันความพิการ การประกวด “ร้อง 
เล่น เต้น เพลงพ่ีหัวดี” 

เทียนทอง   ประทีปเมือง โรงเรียนในสังกัด 
(262 โรง) 

ศธ 04039/ 
ว4311 

6 18 ธ.ค. 63 ประกาศรับสมัครคัดเลือกโรงเรียนดีเด่น 
และครูผู้สอนดีเด่นด้านการส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้เพศวิถี ศึกษาและทักษะชีวิต 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

สุพัตรา   อุตรนคร โรงเรียนในสังกัด 
(262 โรง) 

ศธ 04039/ 
ว4319 

7 18 ธ.ค. 63 ส ารวจข้อมูลผู้คัดกรองคนพิการทาง
การศึกษา 

เทียนทอง   ประทีปเมือง โรงเรียนในสังกัด 
(262 โรง) 

ศธ 04039/ 
ว4320 

8 18 ธ.ค. 63 แจ้งบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุม
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนน าเพ่ือเฝ้า
ระวังปัญหาสุขภาพจิต วัยเรียน วัยรุ่น เขต
สุขภาพจิตที่ ๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

วาทิศ   สอนกอง โรงเรียนชุมชน
บ้านแก้งคร้อ 
หนองไผ่ 

ศธ 04039/ 
4357 

9 23 ธ.ค. 63 การเปิด-ปิดภาคเรียน และการสอนชดเชย
ปีการศึกษา 2563 

เชษฐา   พลธรรม โรงเรียนในสังกัด 
(262 โรง) 

ศธ 04039/ 
ว4403 

 
 
 



ทะเบียนคุมการให้บริการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

ที ่ ว.ด.ป. รายการ เจ้าของเรื่อง ผู้รับบริการ หมายเหตุ 
1 
 
 

7 ม.ค. 64 การประชุมชี้แจงแนวทางการวิจัยประเมิน
พฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่น
ความซื่อสัตย์สุจริตและการประเมินผล
สัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

ชัยณรงค์   บรรลังเดช โรงเรียนในสังกัด 
(6 โรง) 

ศธ 04039/ 
ว65 

2 
 
 

8 ม.ค. 64 โครงการส่งเสริมและแข่งขันนักเรียนด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในเวทีการ
แข่งขันระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 
2564 

กานต์กนิษฐ์  พรมไพร โรงเรียนที่สมัคร 
24 โรง 

ศธ 04039/ 
ว70 

3 11 ม.ค. 64 
 
 

แนวทางการประเมินเพ่ือรับตรา
พระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 
2563 

จุฬาลักษณ์  ภูปัญญา โรงเรียนในสังกัด 
(89 โรง) 

ศธ 04039/ 
ว78 

4 12 ม.ค. 64 
 
 

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการ
นับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติ
การจบการศึกษา และการจัดท าระเบียน
แสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 
2563 

ดรุณี   อาจปรุ โรงเรียนในสังกัด 
(262 โรง) 

ศธ 0439/ 
ว93 

5 13 ม.ค. 64 ประชุมทางไกล (Video Conference) 
แนวทางการการด าเนินงานโครงการ
ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค านวณและ Coding 

ชัยณรงค์   บรรลังเดช โรงเรียนในสังกัด 
(262 โรง) 

ศธ 04039/ 
ว167 

6 13 ม.ค. 64 
 
 

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมอบรม
ออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณส าหรับครู (C4T) รุ่น 2
และหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค านวณส าหรับครูขั้นสูง (C4T Plus) รุ่น 2 

ชัยณรงค์   บรรลังเดช โรงเรียนในสังกัด 
(262 โรง) 

ศธ 04039/ 
ว170 

7 14 ม.ค. 64 
 
 

การประเมินคุณภาพภายนอก ประจ าปี
งาบประมาณ พ.ศ. 2564 

จุฬาลักษณ์  ภูปัญญา โรงเรียนในสังกัด 
(262 โรง) 

ศธ 04039/ 
ว277 

8 14 ม.ค. 64 
 
 

การบันทกึข้อมูลของโรงเรียนภายใต้
โครงการคอนเน็กซ์อีดีบนระบบฐานข้อมูล
และบริหารจัดการสถานศึกษา (School 
Management System) ประจ าปี
การศึกษา 2564 

ชัยณรงค์   บรรลังเดช โรงเรียนในสังกัด 
(27โรง) 

ศธ 04039/ 
ว289 



ทะเบียนคุมการให้บริการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

ที ่ ว.ด.ป. รายการ เจ้าของเรื่อง ผู้รับบริการ หมายเหตุ 
9 18 ม.ค. 64 แนวทางการด าเนินการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2563 

ดรุณี   อาจปรุ โรงเรียนในสังกัด 
(262 โรง) 

ศธ 04039/ 
ว315 

10 20 ม.ค. 64 แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่จัดการเรียนรู้เพศวิถี
ศึกษาและทักษะชีวิต และ/หรือโรงเรียนที่
ยังไม่มีครูลงทะเบียน เข้ารับการอบรม
ผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบ
ออนไลน์ 

สุพัตรา   อุตรนคร โรงเรียนในสังกัด 
(262 โรง) 

ศธ 04039/ 
ว327 

11 20 ม.ค. 64 
 
 

การประเมินคุณภาพภายนอก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

จุฬาลักษณ์  ภูปัญญา โรงเรียนในสังกัด 
(262 โรง) 

ศธ 04039/ 
ว330 

12 20 ม.ค. 64 
 
 

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก
เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี 
บริบท ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ระยะที่ 1 

ศิริขวัญ   มีชัย โรงเรียนหนอง
เมยสามัคคี 
 

ศธ 04039/ 
337 

13 25 ม.ค. 64 
 
 

การด าเนินการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 
และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 

ดรุณี   อาจปรุ โรงเรียนในสังกัด 
(262 โรง) 

ศธ 04039/ 
ว398 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ทะเบียนคุมการให้บริการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 

ที ่ ว.ด.ป. รายการ เจ้าของเรื่อง ผู้รับบริการ หมายเหตุ 
1 
 
 

1 ก.พ. 64 การนิเทศก ากับ ติดตาม การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 
2563 

สุพัตรา   อุตรนคร โรงเรียนในสังกัด 
(262 โรง) 

ศธ 04039/ 
ว463 

2 
 
 

4 ก.พ. 64 ก าหนดการสอบโครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 
(สอบคัดเลือกรอบที่ 1) 

กานต์กนิษฐ์  พรมไพร โรงเรียนในสังกัด 
(262 โรง) 

ศธ 04039/ 
ว498 

3 5 ก.พ. 64 
 
 

การนิเทศติดตามครูที่ผ่านการอบรม
โปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบ
ออนไลน์ 

สุพัตรา   อุตรนคร โรงเรียนในสังกัด 
(262 โรง) 

ศธ 04039/ 
ว510 

4 11 ก.พ. 64 
 
 

การประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 

ดรุณี   อาจปรุ โรงเรียนในสังกัด 
(262 โรง) 

ศธ 04039/ 
ว570 

5 11 ก.พ. 64 
 

การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

ดรุณี   อาจปรุ โรงเรียนในสังกัด 
(262 โรง) 

ศธ 04039/ 
ว571 

6 18 ก.พ. 64 
 
 

ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์
การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ
ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8 และระดับ
นานาชาติ ครั้งที่ 4 “นวศึกษาที่ยั่งยืนใน
ช่วงเวลาแห่งความท้าทาย” 

กานต์กนิษฐ์  พรมไพร โรงเรียนในสังกัด 
(262 โรง) 

ศธ 04039/ 
ว589 

7 18 ก.พ. 64 
 

การสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2563 

กานต์กนิษฐ์  พรมไพร โรงเรียนในสังกัด 
(262 โรง) 

ศธ 04039/ 
ว590 

8 18 ก.พ. 64 
 

การสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2563 

กานต์กนิษฐ์  พรมไพร โรงเรียนในสังกัด 
(262 โรง) 

ศธ 04039/ 
ว592 

9 24 ก.พ. 64 
 
 
 

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดแข่งขัน
คัดลายมอืส าหรับเยาวชน ประจ า
พุทธศักราช 2564 

กิติมา   สมวงษา โรงเรียนในสังกัด 
(262 โรง) 

ศธ 04039/ 
ว594 

10 24 ก.พ. 64 
 
 

การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา 

เชษฐา   พลธรรม โรงเรียนในสังกัด 
(262 โรง) 

ศธ 04039/ 
ว668 

 



ทะเบียนคุมการให้บริการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

ที ่ ว.ด.ป. รายการ เจ้าของเรื่อง ผู้รับบริการ หมายเหตุ 
1 
 
 

2 มี.ค. 64 การเลื่อนก าหนดการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 

ดรุณี   อาจปรุ โรงเรียนในสังกัด 
(262 โรง) 

ศธ 04039/ 
ว689 

2 
 
 

9 มี.ค. 64 การประชุมเชิงปฏิบัติการและงานสัมมนา
วิชาการครบรอบ 10 ปี “บ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพ่ือ
ความยั่งยืน” 

จุฬาลักษณ์  ภูปัญญา โรงเรียนในสังกัด 
(262 โรง) 

ศธ 04039/ 
ว759 

3 12 มี.ค. 64 การแข่งขันกีการแข่งขันกีฬาจานร่อน ชิง
ชนะเลิศ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 
1 ประจ าปี 2564 กีฬาจานร่อน  
ชิงชนะเลิศ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้ง
ที่ 1 ประจ าปี 2564 

กฤษฎาวัฒน์   ฉัตรรักษา โรงเรียนในสังกัด 
(262 โรง) 

ศธ 04039/ 
ว818 

4 16 มี.ค. 64 การประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผน
ด าเนินการวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนที่มีบริบทแตกต่าง
กันในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กานต์กนิษฐ์  พรมไพร โรงเรียนในสังกัด 
(262 โรง) 

ศธ 04039/ 
ว888 

5 16 มี.ค. 64 การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น 
ประจ าปี 2564 

กานต์กนิษฐ์  พรมไพร โรงเรียนในสังกัด 
(262 โรง) 

ศธ 04039/ 
ว889 

6 16 มี.ค. 64 ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการด าเนินงาน
โครงการส่งเสริมการแข่งขันนักเรียนด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในเวทีการ
แข่งขันระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 
2564 

กานต์กนิษฐ์  พรมไพร โรงเรียนในสังกัด 
(262 โรง) 

ศธ 04039/ 
ว890 

7 16 มี.ค. 64 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้
น าเสนอในการประชุมทางวิชาการ การ
วิจัยทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 16 

กานต์กนิษฐ์  พรมไพร โรงเรียนในสังกัด 
(262 โรง) 

ศธ 04039/ 
ว891 

8 17 มี.ค. 64 รายงานข้อมูลนักเรียนที่ผ่านการพัฒนา
ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP) ปีการศึกษา 2563 

ณัฏฐ์ฎาพร   บัวสระ โรงเรียนในสังกัด 
(262 โรง) 

ศธ 04039/ 
ว909 

9 18 มี.ค. 64 การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 ปีการศึกษา 2563 

ศิริขวัญ   มีชัย โรงเรียนในสังกัด 
(15 โรง) 

ศธ 04039/ 
ว930 



ทะเบียนคุมการให้บริการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

ที ่ ว.ด.ป. รายการ เจ้าของเรื่อง ผู้รับบริการ หมายเหตุ 
10 
 
 

22 มี.ค. 64 การนิเทศ ติดตาม เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563 

กิตมิา   สมวงษา โรงเรียนในสังกัด 
(262 โรง) 

ศธ 04039/ 
ว959 

11 22 มี.ค. 64 แจ้งบันทึกข้อมูล School Management 
System ร.ร.ประชารัฐ 

ชัยณรงค์   บรรลังเดช โรงเรียนบ้านภู
ดิน(มิตรผล
อุปถัมภ์) 

ศธ 04039/ 
972 

12 25 มี.ค. 64 การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 ปีการศึกษา 2563 

ศิริขวัญ   มีชัย โรงเรียนในสังกัด 
(15 โรง) 

ศธ 04039/ 
ว1005 

13 30 มี.ค. 64 จัดสรรงบประมาณการประเมินพัฒนาการ
นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 

ศิริขวัญ   มีชัย โรงเรียนในสังกัด 
(15 โรง) 

ศธ 04039/ 
ว1017 

 
 


