
 
 

 
 

ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
เรื่อง  กำหนดชื่อศูนย์, ที่ตั้งสำนักงานศูนย์ 

และแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
................................................................ 

       อาศัยอำนาจตามความในข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 13 ข้อ 18  และข้อ 19  แห่งระเบียบสำนักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  ว่าด้วยศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2558   
 

  เพ่ือให้การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นไปตามระเบียบฯ  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  จึงประกาศกำหนดชื่อศูนย์, ที่ตั้งสำนักงานศูนย์  
และแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในสังกัด วาระระหว่างวันที่  
1  มิถุนายน พ.ศ. 2564 – 30 เมษายน พ.ศ. 2566  รวม 15 ศูนย์  ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2564   
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  28  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
                                                                                                               
                                                                                                                           
 

 (นายสมเกียรติ  ชิดไธสง) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
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บัญชีกำหนดชื่อศูนย์, ท่ีตั้งสำนักงานศูนย์, ท่ีปรึกษา 

และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

เรื่อง  กำหนดชื่อศูนย์, ท่ีตั้งสำนักงานศูนย์ และแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการ 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   

………………………………………. 
 
1. ชื่อ  :  ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขุนทด (ศูนย์ 1) 
 ที่ตั้งสำนักงานศูนย์  :  โรงเรียนด่านขุนทด 
 ที่ปรึกษา  :   1. นายณรงค์เวช  เหิมขุนทด  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลด่านขุนทด 
  2. นายวาเรนทร์  ประภาสุชาติ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 
  3. นายพงศ์ปณต  ธนาโสภณัฐศิริ  ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด 
 

 คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย 
 1.1 นายพันธพัฒน์  พรมสวัสดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด      ประธานศูนย์ 
 1.2 นายธีรวฒัน์  ทำจำปา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด  รองประธานศูนย์ 
 1.3 น.ส.แฉล้ม  วรรณารักษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาญ  รองประธานศูนย์ 
 1.4 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์   กรรมการ 
 1.5 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย  กรรมการ 
 1.6 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะบู    กรรมการ 
 1.7 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนระเวียง   กรรมการ 
 1.8 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองตะโก   กรรมการ 
 1.9 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระข้ีตุ่น             กรรมการ 
 1.10 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระเทียมใต้  กรรมการ 
 1.11 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนมุกมัน   กรรมการ 
 1.12 ผู้อำนวยการโรงเรียนวดักุดน้ำใส   กรรมการ 
 1.13 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วย    กรรมการ 
 1.14 นายศังกร  อัฑฒพงศ์พิเชฏฐ์    คร ูโรงเรียนบ้านโนนระเวียง/ผู้แทนครู  กรรมการ 
 1.15 นายประหยัด  คำแอ่ง    คร ูโรงเรียนบ้านหนองกระเทียมใต้/ผู้แทนครู  กรรมการ 
 1.16 นายสมทบ  แก่นจันทึก    คร ูโรงเรียนบ้านหาญ/ผู้แทนครู  กรรมการ 
 1.17 นายเสนอ  ใจชอบสันเทียะ    คร ูโรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด/ผู้แทนครู  กรรมการ 
 1.18 นายโสภณ  เพชรนอก    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข        กรรมการและเลขานุการ 
 1.19 น.ส.อาคเนย์  เชื้ออ่ิม    คร ูโรงเรียนด่านขุนทด/ผู้แทนครู        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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บัญชีกำหนดชื่อศูนย์, ท่ีตั้งสำนักงานศูนย์, ท่ีปรึกษา 

และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

เรื่อง  กำหนดชื่อศูนย์, ท่ีตั้งสำนักงานศูนย์ และแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการ 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   

………………………………………. 
 
2. ชื่อ  :  ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเมืองเก่าพันชนะ (ศูนย์ 2) 
 ที่ตั้งสำนักงานศูนย์  :  โรงเรียนบ้านโนนสง่า 
 ที่ปรึกษา  :   1. นายสมยศ  ชาญนอก กำนันตำบลพันชนะ 
  2. นายสุระชาติ  คำสิงห์นอก กำนันตำบลบ้านเก่า 
  3. นางณิญดาภรค์  พันชนะ ข้าราชการบำนาญ 
 

 คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย 
 2.1 นายวัลลภ  เจริญด ี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสง่า      ประธานศูนย์ 
 2.2 นายนิคม  คมพิทยากุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันชนะ  รองประธานศูนย์ 
 2.3 นายวรวธุ  เดชอุดมวรกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโป่ง  รองประธานศูนย์ 
 2.4 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระพัง             กรรมการ  
 2.5 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบกราด   กรรมการ 
 2.6 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพลวง   กรรมการ 
 2.7 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอน    กรรมการ 
 2.8 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะเริง    กรรมการ 
 2.9 นางสุมารินทร์  โทขุนทด คร ูโรงเรียนบ้านโนนสง่า/ผู้แทนครู  กรรมการ 
 2.10 นายจักรกฤช  ปรุงศิลป์ คร ูโรงเรียนบ้านหนองพลวง/ผู้แทนครู  กรรมการ 
 2.11 นายต่อตระกูล  มังขุนทด คร ูโรงเรียนบ้านสระพัง/ผู้แทนครู  กรรมการ 
 2.12 นายประหยัด  มบขุนทด คร ูโรงเรียนบ้านพันชนะ/ผู้แทนครู  กรรมการ 
 2.13 นายชาญชัย  แสบงบาล คร ูโรงเรียนบ้านวังโป่ง/ผู้แทนครู  กรรมการ 
 2.14 นายเกษม  จ่าพันดุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเก่า-บ้านน้อย          กรรมการและเลขานุการ 
 2.15 นายธนพล  เปียวกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งกระสัง       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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บัญชีกำหนดชื่อศูนย์, ท่ีตั้งสำนักงานศูนย์, ท่ีปรึกษา 

และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

เรื่อง  กำหนดชื่อศูนย์, ท่ีตั้งสำนักงานศูนย์ และแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการ 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   

………………………………………. 
 
3. ชื่อ  :  ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากุดพิมานหนองกราด (ศูนย์ 3) 
 ที่ตั้งสำนักงานศูนย์  :  โรงเรียนวัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์) 
 ที่ปรึกษา  :   1. นางกาญจนา  นันทพูนพิพัฒน์  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองกราด 
  2. นายชิด  ประกอบผล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด 
  3. นางนาฏธยาน์  แสนประสทิธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน 
 

 คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย 
 3.1 นายจำเนียร  พรมสวัสดิ์    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์)     ประธานศูนย์ 
 3.2 นายกฤษฏ์พงศ์  พบวันดีฤชากุล    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ รองประธานศูนย์ 
 3.3 นายฤาชัย  วุฒิแสน    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังสนวน   รองประธานศูนย์ 
 3.4 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่               กรรมการ 
 3.5 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)  กรรมการ 
 3.6 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนใหญ่หนองโสน   กรรมการ 
 3.7 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะลอย             กรรมการ 
 3.8 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ศรีสุข   กรรมการ 
 3.9 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์   กรรมการ 
 3.10 ผู้อำนวยการโรงเรียนวดักุดพิมาน   กรรมการ 
 3.11 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำนักพิมาน   กรรมการ 
 3.12 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแหน   กรรมการ 
 3.13 นายเฉลิมชัย  คืนด ี คร ูโรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่/ผู้แทนครู  กรรมการ 
 3.14 นายสันต์  ยอดพุดซา คร ูโรงเรียนวัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์)/ผู้แทนครู กรรมการ 
 3.15 นายเอกนฤน  โสดา คร ูโรงเรียนบ้านวังสนวน/ผู้แทนครู  กรรมการ 
 3.16 นายสมชิด  พบขุนทด คร ูโรงเรียนวัดกุดพิมาน/ผู้แทนครู  กรรมการ 
 3.17 นายไชยวัฒน์  เสกขุนทด  คร ูโรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)/ผู้แทนครู         กรรมการ 
 3.18 นายภูมิภัทร  ฉัตริภากรณ์     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขุยคูเมือง          กรรมการและเลขานุการ 
 3.19 นางธรรศญา  รัตน์คุณากร คร ูโรงเรียนวัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์)          ผู้ชว่ยเลขานุการ 
 3.20 น.ส.เพียงใจ  งัดสันเทียะ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์)    ผู้ช่วยเลขานุการ 
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บัญชีกำหนดชื่อศูนย์, ท่ีตั้งสำนักงานศูนย์, ท่ีปรึกษา 

และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

เรื่อง  กำหนดชื่อศูนย์, ท่ีตั้งสำนักงานศูนย์ และแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการ 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   

………………………………………. 

4.  ชื่อ   :   ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทักษิณด่านชัย  (ศูนย์  4) 
     ที่ตั้งสำนักงานศูนย์   :   โรงเรียนบ้านตะเคียน 
     ที่ปรึกษา   :   1. นายศิลป  กนกธาดาสกุล กำนันตำบลตะเคียน 
     2. นายมงคล  ชาลีเครือ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียน 
     3. นายประกาย  เสียดขุนทด ข้าราชการบำนาญ 
 

     คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   ประกอบด้วย 
4.1 นายสายัณห์  เจริญพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียน        ประธานศูนย์  
4.2 นายวัสตร์สินธุ์  วรรณารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน   รองประธานศูนย์ 
4.3 นายพลเดช  รัตนเพศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองละมั่ง    รองประธานศูนย์ 
4.4 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม)                       กรรมการ 
4.5 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนด่านใน       กรรมการ 
4.6 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี      กรรมการ 
4.7 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกรกลึก       กรรมการ 
4.8 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระจรเข้       กรรมการ 
4.9 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)     กรรมการ 
4.10 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบง       กรรมการ 
4.11 ผู้อำนวยการโรงเรียนชมุชนบ้านกุดม่วง      กรรมการ 
4.12 ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยณรงค์วิทยา       กรรมการ 
4.13 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินหล่อง              กรรมการ 
4.14 นายนิวัฒน์  กอมขุนทด คร ูโรงเรียนบ้านหนองละมั่ง/ผู้แทนครู   กรรมการ 

   4.15 นายณภัทร  พงษ์ไพบูลย์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกุดม่วง/ผู้แทนครู   กรรมการ 
4.16 น.ส.ณัฏฐาสภุัค  ไมขุนทด คร ูโรงเรียนบ้านหนองสาร/ผู้แทนครู   กรรมการ 
4.17 นายสุทิน  โสงขุนทด คร ูโรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี/ผู้แทนครู  กรรมการ 
4.18 นายวรพงษ์  พรมสวัสดิ์ คร ูโรงเรียนบ้านหนองบง/ผู้แทนครู   กรรมการ 
4.19 นายชาญชัย  พิงขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสาร    กรรมการและเลขานุการ 
4.20 น.ส.อารีย์รัตน์  ศิลปสงูเนิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาด         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
4.21 นายไพฑูรย์  ลือชา  คร ูโรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน/ผู้แทนครู                  ผู้ชว่ยเลขานุการ 
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และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

เรื่อง  กำหนดชื่อศูนย์, ท่ีตั้งสำนักงานศูนย์ และแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการ 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   

………………………………………. 

5.  ชื่อ   :   ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพชรบูรพา  (ศูนย์  5) 
     ที่ตั้งสำนักงานศูนย์   :   โรงเรียนบ้านหนองไทร 
     ที่ปรึกษา   :   1. นายธวัฒน์  ศิริปริญญานันท์   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     2. นายเจริญ  ชอบเรียบร้อย  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
     3. นายชัดชน  ชาติวชิรวธุ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   ประกอบด้วย 
      5.1 นายสำรอง  ตึกตะคุ    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไทร                    ประธานศูนย ์

5.2 นายนุกูล  ขันขะ    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวละคร     รองประธานศูนย์ 
5.3 นายวิชัย  สิงห์ใหม่    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์)   รองประธานศูนย์ 
5.4 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแปรง       กรรมการ 
5.5 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝายโบสถ์       กรรมการ 
5.6 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประดู่งาม            กรรมการ 
5.7 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะแก       กรรมการ 
5.8 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแดง       กรรมการ 
5.9 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสามัคคี       กรรมการ 
5.10 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเมือง       กรรมการ 
5.11 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเต็ง       กรรมการ 
5.12 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโค้งตะคร้อ          กรรมการ 
5.13 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองแค          กรรมการ 
5.14 นายวชิัย  ระจิตดำรงค์ คร ูโรงเรียนบ้านหนองปรือ/ผู้แทนครู   กรรมการ 
5.15 นายบุญโฮม  วานเก่าน้อย คร ูโรงเรียนบ้านหนองแดง/ผู้แทนครู   กรรมการ 
5.16 นางสารินี  สงขาว  คร ูโรงเรียนบ้านโนนเมือง/ผู้แทนครู   กรรมการ 
5.17 นายมนัสถา  สีทอง  คร ูโรงเรียนบ้านเขื่อนฯ/ผู้แทนครู    กรรมการ 
5.18 นางพิชามญชุ์  เกิดคล้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ    กรรมการและเลขานุการ 
5.19 น.ส.พิมพ์พร  แสนพันธุ์ คร ูโรงเรียนบ้านหนองไทร/ผู้แทนครู     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

เรื่อง  กำหนดชื่อศูนย์, ท่ีตั้งสำนักงานศูนย์ และแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการ 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   

………………………………………. 

6.  ชื่อ   :   ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหินดาดห้วยบง  (ศูนย์  6) 
     ที่ตั้งสำนักงานศูนย์   :   โรงเรียนบ้านห้วยบง 
     ที่ปรึกษา   :   1. นายเผอิญ  บำรุงศิลป์ ข้าราชการบำนาญ 
     2. นายสมเกียรติ  จิตจำนงค์ ข้าราชการบำนาญ 
        3. นายสวุิช  คมพยัคฆ์  ข้าราชการบำนาญ 
     คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   ประกอบด้วย 

6.1 นายวงษ์สุวัฒน์  โด่งพิมาย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบง                  ประธานศูนย์ 
6.2 นายพัฒนพงษ์  ซาชิโย   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยจระเข้             รองประธานศูนย์            
6.3 นายผดุงศักดิ์  ชื่นสันเทียะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินดาด        รองประธานศูนย์ 
6.4 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย      กรรมการ 
6.5 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา       กรรมการ 
6.6 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่ายทะยิง               กรรมการ 
6.7 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ารังงาม               กรรมการ 
6.8 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับยาง              กรรมการ 
6.9 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาท            กรรมการ  
6.10 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่         กรรมการ  
6.11 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก      กรรมการ 
6.12 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับพลู        กรรมการ 
6.13 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี        กรรมการ 
6.14 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินเพิง            กรรมการ 
6.15 นายพรชัย  คมพยัคฆ์    คร ูโรงเรียนบ้านป่ารังงาม/ผู้แทนครู   กรรมการ 
6.16 นายเอนก   มูลทรา     คร ูโรงเรียนบ้านหินดาด/ผู้แทนครู   กรรมการ 
6.17 นางจุไรรัตน์  คำสระ    คร ูโรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย/ผู้แทนครู  กรรมการ 
6.18 นายวชิัย  พุตจันทึก     คร ูโรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี/ผู้แทนครู  กรรมการ 
6.19 นายพิษณุ  ก่ำสระน้อย     คร ูโรงเรียนบ้านห้วยจรเข/้ผู้แทนครู    กรรมการ 
6.20 นายเกษม  มิกขุนทด    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าข้ีเหล็ก    กรรมการและเลขานุการ 
6.21 น.ส.นิภาพร  เจนจิตร    คร ูโรงเรียนบ้านห้วยบง             ผู้ช่วยเลขานุการ 
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และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

เรื่อง  กำหนดชื่อศูนย์, ท่ีตั้งสำนักงานศูนย์ และแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการ 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   

………………………………………. 
7.  ชื่อ   :   ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขามทะเลสอ  (ศูนย์  7) 
     ที่ตั้งสำนักงานศูนย์ : ศูนย์ประสานงาน อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 
     ที่ปรึกษา   :   1. นายมาโนช  มะลิขาว   นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 
    2. พ.ต.อ.วุฒิชัย  สุคนธวิท  ผกก.สภ.ขามทะเลสอ 
    3. ทันตแพทย์พิศิษฐ์  สมผดุง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขามทะเลสอ 
     คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ประกอบด้วย  

7.1 นายเตชทัต  แก้วทิตย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา                  ประธานศูนย ์
7.2 นายประทีป  เพิ่มชีวา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตาล               รองประธานศูนย์ 
7.3 น.ส.ทานตะวัน  กิ่งโคกกรวด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคค ี   รองประธานศูนย์ 
7.4 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา      กรรมการ 
7.5 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแขวน       กรรมการ 
7.6 ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค ์      กรรมการ 
7.7 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสรวง       กรรมการ 
7.8 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี          กรรมการ 
7.9 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกก       กรรมการ 
7.10 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกรกกระหาด      กรรมการ 
7.11 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามทะเลสอ       กรรมการ 
7.12 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแฝก       กรรมการ 
7.13 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนน       กรรมการ 
7.14 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุระไหว       กรรมการ 
7.15 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงอ้อ(ปุ่นอุปถัมภ์)      กรรมการ 
7.16 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตระครอง      กรรมการ 
7.17 นายศุภมิตร  กฤตเวทิน ครู โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา/ผู้แทนครู   กรรมการ 
7.18 นายธีรวุฒิ  เหวขุนทด ครู โรงเรียนบ้านโนนตาล/ผู้แทนครู    กรรมการ 
7.19 นายฐาปนา  รัตนานุสรณ์   ครู โรงเรียนบ้านพันดุง/ผู้แทนครู     กรรมการ 
7.20 น.ส.ทัศนีย์  ยะสูงเนิน ครู โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี/ผู้แทนครู     กรรมการ 
7.21 นายจุฑานนท์  โพธิวรรณ ครู โรงเรียนบ้านโคกแฝก/ผู้แทนครู    กรรมการ 
7.22 น.ส.สุทธิรักษ์  คงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันดุง      กรรมการและเลขานุการ 
7.23 น.ส.ศศิธร  ธนูปกรณ์ รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์     ผู้ช่วยเลขานุการ 
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บัญชีกำหนดชื่อศูนย์, ท่ีตั้งสำนักงานศูนย์, ท่ีปรึกษา 

และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

เรื่อง  กำหนดชื่อศูนย์, ท่ีตั้งสำนักงานศูนย์ และแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการ 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   

………………………………………. 

8.  ชื่อ   :   ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเทพารักษ์  (ศูนย์  8)   
     ที่ตั้งสำนักงานศูนย์   :   โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ 
     ที่ปรึกษา   :   1. นายเสกสรร  วิวัฒน์สกุลรัตน์  สมาชิกสภาจังหวัดนครราชสีมา เขตอำเภอเทพารักษ์ 
     2. นายศุภโชค  ภูมิโคกรักษ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ   
     3. นางสิริกาญจน์  รัตนกระจ่างธนัช ผู้จัดการบริษัทเทพารักษ์กิจสำราญ จำกัด   
     คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   ประกอบด้วย 

8.1 นายพิทักษ์  ชมภูมิ่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ         ประธานศูนย ์
8.2 นายสังวาล  กองขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์    รองประธานศูนย์ 
8.3 นายสุทธิพจน์  ทองโม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม                 รองประธานศูนย์ 
8.4 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพานหิน       กรรมการ 
8.5 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง       กรรมการ 
8.6 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงปรือ       กรรมการ 
8.7 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว       กรรมการ 
8.8 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์       กรรมการ 

 8.9 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยายทอง       กรรมการ 
 8.10 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทอง       กรรมการ 

8.11 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกระบือ       กรรมการ 
8.12 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง      กรรมการ 
8.13 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหิงห้อย       กรรมการ  
8.14 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองขามป้อม      กรรมการ  
8.15 นายอนุสรณ์  ชาพันดุง คร ูโรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์/ผู้แทนครู   กรรมการ 
8.16 นายปุณพัฒน์  ทิพยะกัน คร ูโรงเรียนบ้านหิงห้อย/ผู้แทนครู    กรรมการ 
8.17 นายเทิดศักดิ์  มิมขุนทด คร ูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม/ผู้แทนครู     กรรมการ 
8.18 นางนงนุช  บุญท ี  คร ูโรงเรียนบ้านโคกกระบือ/ผู้แทนครู   กรรมการ 
8.19 นายอนันต์  มุ่งขอบกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล          กรรมการและเลขานุการ 

 8.20 นางยุพิน  เกงขุนทด คร ูโรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ/ผู้แทนครู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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บัญชีกำหนดชื่อศูนย์, ที่ตั้งสำนักงานศูนย์, ท่ีปรึกษา 

และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

เรื่อง  กำหนดชื่อศูนย์, ท่ีตั้งสำนักงานศูนย์ และแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการ 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   

………………………………………. 

9.  ชื่อ   :   ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสันเทียะ  (ศูนย์  9)   
     ที่ตั้งสำนักงานศูนย์ : ศูนย์ประสานงานอำเภอโนนไทย  
     ที่ปรึกษา   :    1. นายเกียรติชัย  สารีภาวงษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโนนไทย 
    2. นายดำรง  เอ่ียมโพธิ์ทอง ข้าราชการบำนาญ 
    3. นายขันธ์เพชร  ถาวรพรหม ข้าราชการบำนาญ 
     คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ประกอบด้วย  

9.1 นายวรเอก  อามาตย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหอกลองกระสังฯ            ประธานศูนย ์
9.2 นายประสาท ญาญบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก         รองประธานศูนย์ 
9.3 นายวิชาญ  คงรัสม ี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถนนโพธิ์             รองประธานศูนย์ 
9.4 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะคร้อ       กรรมการ 
9.5 ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนไทย        กรรมการ 
9.6 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนพุทรา                กรรมการ 
9.7 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระจรเข้        กรรมการ 
9.8 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหวาย       กรรมการ 
9.9 ผู้อำนวยการโรงเรียนศิริบ้านไร่          กรรมการ 
9.10 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดุม        กรรมการ 
9.11 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม      กรรมการ 
9.12 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านกรงกราง        กรรมการ 
9.13 ผู้อำนวยการโรงเรยีนบ้านดอนสระจันทร์                        กรรมการ 
9.14 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะเกลือโกรกกระสัง      กรรมการ 
9.15 นางระเบียบ  งามเจริญ      คร ูโรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก/ผู้แทนครู  กรรมการ  

 9.16 นายทวีพงษ์  จั่นขุนทด      คร ูโรงเรียนบ้านตะคร้อ/ผู้แทนครู   กรรมการ 
 9.17 นายสดุคะนงึ  จารุพิพฒันานนท์   คร ูโรงเรียนบ้านหนองดุม/ผู้แทนครู   กรรมการ 
 9.18 นายธนา  เฉียบสูงเนิน      คร ูโรงเรียนถนนโพธิ์/ผู้แทนครู   กรรมการ 

9.19 นายอดุลเดช  เพชรทองหลาง    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง      กรรมการและเลขานุการ 
9.20 นางชัชฎาภรณ์  ไทยประสงค์    คร ูโรงเรียนบ้านหอกลองกระสังฯ/ผู้แทนครู           กรรมการและ 

  ผู้ช่วยเลขานุการ 
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บัญชีกำหนดชื่อศูนย์, ท่ีตั้งสำนักงานศูนย์, ท่ีปรึกษา 

และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

เรื่อง  กำหนดชื่อศูนย์, ท่ีตั้งสำนักงานศูนย์ และแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการ 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   

………………………………………. 

10.  ชื่อ   :   ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทศพัฒน์  (ศูนย์  10) 
       ที่ตั้งสำนักงานศูนย์  :  โรงเรียนศรีชลสินธุ ์
        ที่ปรึกษา   :   1.  นายมีชัย  จงสันเทียะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง 
      2.  นายมงคล  ศรีบงกช  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง 

    3.  ว่าที่ร้อยโทอนุลักษณ์  พูนน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู 
       คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   ประกอบด้วย  

10.1 นายสุวัฒน ์ ดีมิตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีชลสินธุ์                        ประธานศูนย์ 
10.2 นายนิลชัย  ดาดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนารายณ์         รองประธานศูนย์ 
10.3 นายชาญชัย  เพียกขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจาน     รองประธานศูนย์ 
10.4 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา       กรรมการ 
10.5 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้างพลู                      กรรมการ 
10.6 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองประดู่      กรรมการ 
10.7 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกำปัง            กรรมการ 
10.8 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซินหนองเขวา(คุรุราษฎร์บำรุง)    กรรมการ  
10.9 ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์      กรรมการ 
10.10 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรงธรรม        กรรมการ 
10.11 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรง        กรรมการ 
10.12 นายสำเรียง  เงี่ยงไธสง    คร ูโรงเรียนบ้านอ้อไพล/ผู้แทนครู   กรรมการ 
10.13 นายประสงค์  มหาวีระ    คร ูโรงเรียนบ้านนา/ผู้แทนครู    กรรมการ 
10.14 นางกรรณิการ์  ชาวไร่    คร ูโรงเรียนบ้านนารายณ์/ผู้แทนครู   กรรมการ 
10.15 นางกันยา  เวียงสันเทียะ    คร ูโรงเรียนบ้านค้างพล/ผู้แทนครู   กรรมการ 
10.16 นางสรวีย ์ เคียนสันเทียะ    คร ูโรงเรียนบ้านกะพ้ี/ผู้แทนครู    กรรมการ 
10.17 น.ส.ยุพา  ทองสาย    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อไพล             กรรมการและเลขานุการ 
10.18 น.ส.อรสา  ระหารนอก    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะพี้/ผู้แทนครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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บัญชีกำหนดชื่อศูนย์, ท่ีตั้งสำนักงานศูนย์, ท่ีปรึกษา 

และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

เรื่อง  กำหนดชื่อศูนย์, ท่ีตั้งสำนักงานศูนย์ และแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการ 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   

………………………………………. 

11.  ชื่อ   :   ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาลำเชียงไกร  (ศูนย์  11)   
       ที่ตั้งสำนักงานศูนย์  : ศูนย์ประสานงานอำเภอโนนไทย 
        ที่ปรึกษา   :   1. นายฐนเดช  จุฑาจินดากุล  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโคกสวาย 
     2. ร.ต.ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรตันา  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบัลลังก์ 

   3. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง 
       คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ประกอบด้วย  

11.1 นายพรไชย  วัชรวิศิษฏ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกุล)         ประธานศูนย ์
11.2 นายปริญญา  วงศ์สุขสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย       รองประธานศูนย์ 
11.3 นายนิวัฒน์  วงษ์วาลย ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแจง                   รองประธานศูนย์ 
11.4 ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงคำคู        กรรมการ 
11.5 ผู้อำนวยการโรงเรียนสระตอง       กรรมการ 

 11.6 ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา          กรรมการ 
11.7 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์)       กรรมการ 
11.8 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองเก่า              กรรมการ   
11.9 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระตะเฆ่       กรรมการ 

 11.10 ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา   กรรมการ 
 11.11 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหนองไผ่   กรรมการ 
 11.12 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทพคงคา   กรรมการ 
 11.13 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี   กรรมการ 
 11.14 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุสายออ(บุญเขตบริหาร)   กรรมการ 

11.15 นางจิดาภา  กันสการ    รอง ผอ.รร.ชุมชนบ้านโคกสวาย/ผู้แทนครู  กรรมการ 
11.16 นายธนากร  ถอนโพธิ์    คร ูโรงเรียนบ้านสระตะเฆ่/ผู้แทนครู    กรรมการ 
11.17 นางดวงมณี  สำลีด่านกลาง  คร ูโรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา/ผู้แทนครู   กรรมการ 
11.18 นายเสรีภาพ  กองสูงเนิน     คร ูโรงเรียนบ้านบึงคำคู/ผู้แทนครู   กรรมการ 
11.19 น.ส.รุ่งธวิา  ภาละโถ    คร ูโรงเรียนบ้านสระตอง/ผู้แทนครู   กรรมการ 

 11.20 น.ส.อัจฉรา  สาธิมานนท์       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด     กรรมการและเลขานุการ 
11.21 น.ส.สุภารัตน์  โปสันเทียะ    ครธูุรการ โรงเรียนบ้านวังฯ/ผู้แทนครู              ผู้ช่วยเลขานุการ 
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และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

เรื่อง  กำหนดชื่อศูนย์, ท่ีตั้งสำนักงานศูนย์ และแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการ 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   

………………………………………. 
12.  ชื่อ   :   ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขามสะแกแสง  (ศูนย์  12) 
       ที่ตั้งสำนักงานศูนย์   :   โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง(ศรีรัฐประชานุเคราะห์) 
       ที่ปรึกษา   :  1. นายชวาล  พัฒนกำชัย  สมาชิกสภาจังหวัดนครราชสีมา 
      2. นายชอบ  แสงสี  ข้าราชการบำนาญ 
         3. นางดอกไม้  พากลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง 
       คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   ประกอบด้วย  

12.1 นางวัลภา  กิตติทนนท์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองไข่น้ำ                ประธานศูนย์ 
12.2 นางอันทนา  ทนโคกสูง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต   รองประธานศูนย์ 
12.3 นายอนิรุทธ์  อิสโร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนุก     รองประธานศูนย์     
12.4 ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง(ศรีรัฐประชานุเคราะห์)    กรรมการ 

   12.5 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์          กรรมการ 
12.6 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์)          กรรมการ 

 12.7 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุตะโก       กรรมการ 
 12.8 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจาน       กรรมการ 
 12.9 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์)     กรรมการ 

12.10 ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพัฒนาประชาร่วมจิตฯ     กรรมการ 
12.11 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนผักชี       กรรมการ 
12.12 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง      กรรมการ 
12.13 นายอุ่นจิต  หอมคำพัด  คร ูโรงเรียนบ้านชีวึกฯ/ผู้แทนครู   กรรมการ 
12.14 วา่ที่ ร.ต.สัมฤทธิ์  หมายซ่อนกลาง คร ูโรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสงฯ/ผู้แทนครู กรรมการ 
12.15 นายบุรุษศักดิ์  คิดฉลาด  คร ูโรงเรียนบ้านหนองจาน/ผู้แทนครู  กรรมการ 
12.16 นายธันยช์กรณ์  คุปตวุฒินันท์ คร ูโรงเรียนบ้านดอนพะงาดฯ/ผู้แทนครู  กรรมการ 
12.17 นายวัฒนะ  แถมวัฒนะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนพะงาดฯ           กรรมการและเลขานุการ 
12.18 นายเพลิน  แอบจันอัด   ครู โรงเรียนชุมชนบา้นหนองไข่น้ำ/ผู้แทนครู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

เรื่อง  กำหนดชื่อศูนย์, ท่ีตั้งสำนักงานศูนย์ และแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการ 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   

………………………………………. 

13.  ชื่อ   :   ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหนองหัวฟาน  (ศูนย์  13) 
       ที่ตั้งสำนักงานศูนย์   :   โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 
       ที่ปรึกษา   :   1. นายระยอง  พิมพ์ปรุ  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน 
       2. นายโสฐพล  บนภัทรวรรษ  ข้าราชการบำนาญ 
       3. นายสมพร  มั่งมี   ข้าราชการบำนาญ 
       คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   ประกอบด้วย    

13.1 นายปัญญา  หวังรวมกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน         ประธานศูนย ์
13.2 นายปรัชญา  ทาซ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ    รองประธานศูนย์ 
13.3 นายสมตระกูล  แช่มช้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเมืองฯ              รองประธานศูนย์ 
13.4 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูเมือง         กรรมการ 
13.5 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง         กรรมการ 
13.6 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์      กรรมการ 
13.7 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระแจง                        กรรมการ 
13.8 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านครึมม่วง       กรรมการ 
13.9 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่        กรรมการ 
13.10 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ      กรรมการ 
13.11 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้ว       กรรมการ 
13.12 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสมา       กรรมการ 
13.13 นายโกมินทร์  มหานาม      คร ูโรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง/ผู้แทนครู   กรรมการ 
13.14 นายสวุรรณ์  ปลั่งกลาง      คร ูโรงเรียนบ้านคูเมือง/ผู้แทนครู   กรรมการ 
13.15 นายอิศศรา  การถาง      คร ูโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน/ผู้แทนครู  กรรมการ 
13.16 น.ส.นันทิยา  วรจิตตานันท์     คร ูโรงเรียนบ้านเมืองนาท/ผู้แทนครู   กรรมการ 
13.17 นางภัทรวรินทร์  สีโพธิ์      คร ูโรงเรียนบ้านโนนเมืองฯ/ผู้แทนครู   กรรมการ 
13.18 นายเอกภพ  บำรุงกลาง      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจดฯ    กรรมการและเลขานุการ 
13.19 นายสนอง  จับสันเทยีะ      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองนาท  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

เรื่อง  กำหนดชื่อศูนย์, ท่ีตั้งสำนักงานศูนย์ และแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการ 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   

………………………………………. 

14.  ชื่อ   :   ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพระทองคำ  (ศูนย์  14)   
       ที่ตั้งสำนักงานศูนย์   :   โรงเรียนถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์) 
       ที่ปรึกษา   :   1. นางวรรณา  ฉิมนอก     ข้าราชการบำนาญ  
       2. นายไพฑูรย์  เพ็ญจันทร์     สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
       3. นายบรรเจิด  พงษ์ไพสิทธิ์     ผู้จัดการ หจก.พงษ์ไพสิทธิ์  
       คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   ประกอบด้วย 

14.1 นายจรัญ  ใจแน่น      ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)   ประธานศูนย์ 
14.2 นายบรรจงศักดิ์  งามประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนนสุรนารายณ์ฯ      รองประธานศูนย์ 
14.3 นายวิสูตร  จันทราศรี     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนขวาง    รองประธานศูนย์ 
14.4 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจริญผล         กรรมการ 
14.5 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสามขา         กรรมการ 
14.6 ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบกราดวิทยา       กรรมการ 
14.7 ผู้อำนวยการโรงเรียนสระพระขมาดไพร              กรรมการ 
14.8 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงิ้ว                กรรมการ 
14.9 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดไผ่                กรรมการ 
14.10 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ             กรรมการ 
14.11 นายชชัวาล  เหิมขุนทด  คร ูโรงเรียนถนนสุรนารายณ์ฯ/ผู้แทนครู  กรรมการ 
14.12 นายอดิศักดิ์  ตะเคียนเกลี้ยง  คร ูโรงเรียนสระพระขมาดไพร/ผู้แทนครู  กรรมการ 
14.13 นางโสพิศ  ศรีเนาวรตัน์  คร ูโรงเรียนมาบกราดวิทยา/ผู้แทนครู  กรรมการ 
14.14 น.ส.แพรวพรรณ  จรสายออ  คร ูโรงเรียนบ้านหนองยางฯ/ผู้แทนครู  กรรมการ 
14.15 นางณัฐสุชาวิรางค์ ไชยเดชกำจร รอง ผอ.รร.โรงเรียนกุดตาดำฯ/ผู้แทนครู   กรรมการ 
14.16 นายธีระ  วชัระธราดล    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยางฯ     กรรมการและเลขานุการ 
14.17 นางขวัญเรือน  ลาดนอก    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนงาม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

เรื่อง  กำหนดชื่อศูนย์, ท่ีตั้งสำนักงานศูนย์ และแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการ 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   

………………………………………. 

15.  ชื่อ   :   ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบุญเหลืออนุสรณ์  (ศูนย์  15)   
       ที่ตั้งสำนักงานศูนย์   :   โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) 
       ที่ปรึกษา   :   1. นายประวิช  แน่นสันเทียะ  ข้าราชการบำนาญ 
       2. นายวิฑูรย์  โคตรโยธา   ข้าราชการบำนาญ 
       3. นายจำลอง  ไวยขุนทด  ข้าราชการบำนาญ 
       คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ประกอบด้วย  

15.1 น.ส.ศิริพรรณ  ไชยวงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนไพล                    ประธานศูนย ์
15.2 นายถาวร  พันธ์สำโรง ผู้อำนวยการโรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2)     รองประธานศูนย์ 
15.3 นายอนันต์  ขำโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุเขว้า     รองประธานศูนย์ 
15.4 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถนนหัก         กรรมการ 
15.5 ผู้อำนวยการโรงเรียนชายพะเนาหนองโพธิ์        กรรมการ 
15.6 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกกตลุกผักไร            กรรมการ 
15.7 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหอย                 กรรมการ 
15.8 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกก       กรรมการ 
15.9 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเพกา           กรรมการ 
15.10 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกรกช้างน้อย                กรรมการ 
15.11 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดจิกหนองแห้ว      กรรมการ 
15.12 นายบุญประเสริฐ  พิรักษา  ครผูู้ช่วย โรงเรียนชายพะเนาหนองโพธิ์/ผู้แทนครู กรรมการ 
15.13 น.ส.ประทุมรัตน์  จงคูณกลาง   คร ูโรงเรียนบ้านบุเขว้า/ผู้แทนครู   กรรมการ 
15.14 นายแสวง  บวัหอม        คร ูโรงเรียนบ้านโพนไพล/ผู้แทนครู  กรรมการ 
15.15 นายวีระพงษ์  เหมือนสิงห์        คร ูโรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา/ผู้แทนครู  กรรมการ 
15.16 นายธีระพงศ์  กาญจน์สูงเนิน   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา    กรรมการและเลขานุการ 
15.17 นายอนุสรณ์  มะเดื่อชุมพร     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองหลาง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
15.18 น.ส.สภุาวดี  ซาชิโย      คร ูโรงเรียนพังเทียมฯ/ผู้แทนครู      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 



 

 

 
 

ระเบียบสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
ว่าดว้ยศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา  พ.ศ. 2558 

.............................................................. 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2553  จึงวางระเบียบว่าด้วยศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1   ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  
ว่าด้วยศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2558” 
  ข้อ 2   ให้ยกเลิกระเบียบสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ว่าด้วย
ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2556 
  ข้อ 3   ระเบียบนี้ให้บังคับใช้ตั้งแต่ถัดวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ 4   บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้ว  ซึ่งขัด 
หรือแย้งกับข้อกำหนดในระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 5   ในระเบียบนี้ 
  “ครู”  หมายความว่า  บุคลากรวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอน  

และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ และให้รวมถึง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานราชการ  
ครูอัตราจ้าง ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการในสถานศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  
ทั้งของรัฐและเอกชน 

  “ผู้บริหารสถานศึกษา”  หมายความว่า  บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหาร
สถานศึกษาแต่ละแห่ง ทั้งของรัฐและเอกชนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  
เขต 5  และให้รวมถึงผู้รักษาการในตำแหน่ง ผู้รักษาราชการแทนในสถานศึกษานั้น ๆ ด้วย 

  “สถานศึกษา”  หมายความว่า  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 5 

  “กรรมการศูนย์”  หมายความว่า  คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 

“ประธานศูนย์”  หมายความว่า  ประธานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษา 

  “รองประธานศูนย์”  หมายความว่า  รองประธานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษา 

  “เลขานุการ”  หมายความว่า  เลขานุการคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษา 
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  “ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา”  หมายความว่า การรวมสถานศึกษา 
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าด้วยกัน  

  “สำนักงานศูนย์”  หมายความว่า  สถานศึกษา ศูนย์ประสานงานที่ได้รับการเลือก 
และประกาศให้เป็นที่ตั้งสำนักงานศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

  “เครือข่ายวิชาการ”  หมายความว่า  การรวมกลุ่มของครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การจัดการศึกษาพิเศษ  (เด็กเรียนร่วม)  และการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยจัดเป็นคณะ
บริหารวิชาการท้ังในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

  “ครูเครือข่ายวิชาการ”  หมายความว่า  ครูที่เป็นสมาชิกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ทั้งนี้ 
ครูทุกคน ต้องเป็นสมาชิกในเครือข่ายวิชาการ อย่างน้อย 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  “หัวหน้าเครือข่ายวิชาการ”  หมายความว่า  ผู้อำนวยการสถานศึกษาท่ีได้รับเลือกตั้งจาก
กรรมการศูนย์ให้ปฏิบัติหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม ดูแลการจัดการศึกษาของเครือข่ายวิชาการ 

  “กลุ่มสาระการเรียนรู้”  หมายความว่า  กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการจัดการศึกษาปฐมวัย 

  “หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การจัดการศึกษาพิเศษ  
(เด็กเรียนร่วม) และการจัดการศึกษาปฐมวัย”  หมายความว่า  ครูที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาชิกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการศึกษาพิเศษ (เด็กเรียนร่วม) และการจัดการศึกษาปฐมวัย 

  “รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้”  หมายความว่า  ครูที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การจัดการศึกษาพิเศษ (เด็กเรียนร่วม)  และการจัดการศึกษาปฐมวัย  พิจารณาเลือก  
จำนวน  1  คน 

  “การพัฒนาคุณภาพการศึกษา”  หมายความว่า  กระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่
คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยกำหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบและโครงสร้าง   
การวางแผนและการดำเนินงานตามแผน รวมทั้งการสร้างสำนึกและความรับผิดชอบร่วมกัน 

  “คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา”  หมายความว่า  องค์คณะบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่การดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจำ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหาร 
และดำเนินการ  เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา 

  “ศึกษานิเทศก์”  หมายความว่า  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 5 

  “รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา”  หมายความว่า  รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

  “ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา”  หมายความว่า  ผู้อำนวยการสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

  “สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา”  หมายความว่า  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 5 
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หมวด 1 
บททั่วไป 

 ข้อ 6   วัตถุประสงค์ของศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  มีดังต่อไปนี้ 
(1) เพ่ือการประสานงานและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกฝ่าย โดยคำนึงถงึประสิทธิภาพ 

และคุณภาพการจัดการศึกษา โดยไม่เพ่ิมข้ันตอนและความซ้ำซ้อนของการบริหารจัดการ 
(2) เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(3) เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
(4) เพ่ือส่งเสริมจรรยาบรรณและพัฒนาวิชาชีพครู 
(5) เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
หมวด 2 

โครงสร้างและวิธีการแบ่งศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

 ข้อ 7   ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เป็นศูนย์ดำเนินงานเพ่ือร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษาภายในศูนย์ให้สูงขึ้นและใกล้เคียงกัน 
 ข้อ 8   ให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยรวมสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
เข้าเป็นศูนย์ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษาภายในศูนยแ์ละระหว่างศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ตลอดจนสามารถใช้ทรัพยากรดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยคำนึงถึงความสะดวกในอันที่จะให้สถานศึกษาภายในศูนย์ได้ร่วมมือกัน ช่วยเหลือ
กันเป็นหลัก  โดยวิธีรวมสถานศึกษาเป็นศูนย์ตามสภาพพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์  และสะดวกในการคมนาคม ตลอดจน
คำนึงถึงที่ตั้งในระดับตำบลหรือสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันด้วย  ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) หนึ่งศูนย์  ให้มีจำนวนสถานศึกษาไม่น้อยกว่าสิบโรงเรียน แต่ไม่เกินยี่สิบโรงเรียน 
(2) ในกรณีที่มีความจำเป็นในการเสนอจัดตั้งศูนย์ที่มีจำนวนสถานศึกษาน้อยกว่า หรือมากกว่า 

ทีก่ำหนดไว้ในข้อ 8 (1)  ก็ได้  แต่ต้องแสดงเหตุผลและความจำเป็นต่อคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาให้
ความเห็นชอบเป็นกรณีพิเศษ 
  การจัดตั้งศูนย์ตามวรรคหนึ่ง  ให้ตั้งศูนย์โดยเขียนชื่อศูนย์กำกับต่อจากคำว่า  “ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา.......................”  และจัดทำเป็นประกาศของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยที่ตั้งศูนย์ ให้
คณะกรรมการศูนย์เลือกและเสนอที่ตั้งต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประกาศจัดตั้ง 
 ข้อ 9  ให้คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา พิจารณาสถานที่ตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา  โดยความเห็นชอบของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
 ข้อ 10  ในกรณีเปลี่ยนแปลงที่ตั้งศูนย์  ให้คณะกรรมการศูนย์พิจารณาสถานที่ตั้งศูนย์ แล้วเสนอสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและจัดทำเป็นประกาศของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 



๔ 

 

 ข้อ 11  ให้มีคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ประกอบด้วย 
(1) ประธานศูนย์ 
(2) รองประธานศูนย์ 
(3) กรรมการ  โดยผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง 
(4) ครูที่มาจากการสรรหาโดย ข้อ 11 (3)  จำนวน  5  คน  ของโรงเรียนภายในศูนย์   

ทั้งนี้เป็นกรรมการได้ไม่เกินโรงเรียนละ  1  คน 
(5) กรรมการและเลขานุการ 
วิธีการสรรหาและการให้ได้มาของคณะกรรมการ  ข้อ 11 (4)  ให้เป็นไปตามที่ผู้อำนวยการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กำหนด   ทั้งนี้   ในการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการศูนย์ก่อนครบวาระ ให้ดำเนินการ
ภายในสามสิบวัน 

ให้คณะกรรมการตาม  ข้อ 11 (1) และ (4)   มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ  2  ปีการศึกษา   
และเมื่อพ้นจากตำแหน่งแล้ว สามารถดำรงตำแหน่งได้อีกไม่เกิน  2  วาระติดต่อกัน  
 ข้อ 12  ให้คณะกรรมการศูนย์ตามข้อ 11 (3) และ (4)  เลือกประธานศูนย์จากคณะกรรมการโดยตำแหน่ง 
ข้อ 11 (3) 
 ข้อ 13  ให้ประธานศูนย์  เสนอแต่งตั้งรองประธานศูนย์  2  คน  กรรมการและเลขานุการ  1  คน   
จากผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ  1  คน  ต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
             เมื่อกำหนดเลือกตั้งประธานศูนย์ และดำเนินการสรรหากรรมการทุกฝ่ายแล้ว  ให้ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์   
 ข้อ 14  การพ้นจากตำแหน่งกรรมการศูนย์ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) พ้นจากตำแหน่งในสถานศึกษาภายในศูนย์นั้น 
(4) ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่นอกศูนย์ หรือลาศึกษาต่อเป็นเวลาเกินกว่าเก้าสิบวัน 
(5) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  มีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง 

      รองประธานศูนย์  เลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการศูนย ์ พ้นจากตำแหน่งเมื่อประธานศูนย์ซึ่งเป็น 
ผู้แต่งตั้งพ้นจากตำแหน่ง 
 ข้อ 15  ในกรณีท่ีประธานศูนย์  รองประธานศูนย์ว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ  ให้ดำเนินการเลือกตั้ง 

และเสนอแต่งตั้ง  ภายในสิบห้าวัน 
  ประธานศูนย์  รองประธานศูนย์ที่ได้รับเลือกเข้ามาแทนตำแหน่งที่ว่าง  ให้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระ
ที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน 
 ข้อ 16  ในการประชุมคณะกรรมการศูนย์  จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 
  ในกรณีประธานศูนย์และรองประธานศูนย์ไม่อยู่ในที่ประชุม  หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธาน
การประชุมได้  ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในการประชุม 



๕ 

 

  ในการออกเสียงลงมติ  ให้ถือเสียงข้างมากของที่ประชุม  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียง  ถ้าการ
ลงคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียง 
 ข้อ 17  คณะกรรมการศูนย์  มีบทบาทหน้าที ่ ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ เสนอต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(2) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
(3) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากรเพื่อให้จัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(4) นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในศูนย์ 
(5) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายวิชาการ 
(6) จัดทำรายงานสรุปผลการบริหารงานบุคคลภายในศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

เพ่ือเสนอต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(7) พิจารณาการจัดทำคำของบประมาณประจำปี เสนอต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(8) ส่งเสริมให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมตามนโยบายของศูนย์ 

และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ 18  ให้คณะกรรมการศูนย์เสนอชื่อบุคคลที่ไม่เป็นข้าราชการประจำในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5   เป็นที่ปรึกษา  จำนวน  3  คน  ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้ง 

 

หมวด 3 
สำนักงานศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

 ข้อ 19  ให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแต่ละแห่ง  มีศูนย์ประสานงานหนึ่งแห่ง  โดยให้
คณะกรรมการศูนย์พิจารณาเลือกสถานศึกษาหรือศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ที่มีความพร้อม 
ด้านอาคาร  สถานที่  การสื่อสาร  การคมนาคมและด้านอ่ืน ๆ   เสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประกาศจัดตั้งสำนักงานศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ข้อ 20  สำนักงานศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  มีบทบาทหน้าที่ในการประสานงาน 

การดำเนินงานในการจัดการศึกษา และประสานงานหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
(1) ส่งเสริม เร่งรัดสถานศึกษา  พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเป้าหมายความสำเร็จ   
(2) ส่งเสริมการพัฒนาวิชาการ และระบบประกันคุณภาพการศึกษา นวัตกรรม เทคโนโลยี  

ทางการศึกษา และการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 
(3) ส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาคุณภาพการศึกษากับเครือข่ายวิชาการ เครือข่ายนิเทศ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ 
(4) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 
(5) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมของสถานศึกษาภายในศูนย์ 
(6) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามอบหมาย 

ข้อ 21  ภายใตร้ะเบียบนี้  ให้ประธานศูนย์มีหน้าที่รับผิดชอบ กำกับ ดูแลการดำเนินงานของสำนักงาน 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 



๖ 

 

หมวด 4 
คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

ของเขตพื้นที่การศึกษาประจำศูนย์ 

ข้อ 22  ให้มีคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ประกอบด้วย 
(1) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา      ประธาน 
(2) ประธานศูนย์       รองประธาน 
(3) เลขานุการศูนย์      กรรมการ 
(4) หัวหน้าเครือข่ายวิชาการศูนย์     กรรมการ 
(5) ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์     กรรมการและเลขานุการ 
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะอนุกรรมการ 

ตามข้อ 22  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากำหนด 
 ข้อ 23  ให้คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  มีบทบาทหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(1) ส่งเสริม สนับสนุน การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ของสถานศึกษาภายในศูนย์ 

(2) เสนอแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบรหิารและการดำเนินการของสถานศึกษาภายในศูนย์ 
(3) จัดทำแผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

ของสถานศึกษาภายในศูนย์ 
(4) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล นิเทศและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด 
(5) ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการศึกษา 
(6) ประสานการดำเนินการกับคณะกรรมการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้อำนวยการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามอบหมาย 
 

หมวด 5 
เครือข่ายวิชาการ 

 

 ข้อ 24  ศูนย์ต้องจัดให้มีเครือข่ายวิชาการ  คือ  เครือข่ายปฐมวัย  เครือข่ายประถมศึกษา  เครือข่าย
มัธยมศึกษา เครือข่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเครือข่ายการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) ศูนย์จัดให้มีเครือข่ายวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามระดับการศึกษา 
(2) คณะกรรมการเป็นผู้ร่วมกันกำหนดสถานศึกษาเป็นที่ตั้งศูนย์เครือข่ายวิชาการ 
(3) ครูทุกคนต้องเป็นสมาชิกกลุ่มสาระการเรียนรู้  อย่างน้อยหนึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้   

เพ่ือพัฒนาวิชาการและวิชาชีพทางการศึกษา 
(4) ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เลือกกันเอง  ให้ได้กรรมการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ไม่เกิน  15  คน ประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หนึ่งคน  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หนึ่งคน  กรรมการ
และเลขานุการหนึ่งคน ที่เหลือเป็นกรรมการ  และให้จัดทำเป็นประกาศศูนย์ 



๗ 

 

(5) เครือข่ายวิชาการ  ให้ประสานความร่วมมือจาก  5  เครือข่ายความร่วมมือ  ประกอบด้วย  
เครือข่าย ก.ต.ป.น.  เครือข่ายศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  เครือข่ายศึกษานิเทศก์  เครือข่ายผู้บริหาร
และเครือข่ายครูวิชาการ มีการนำพันธกิจของแต่ละเครือข่ายมาบูรณาการประสานปฏิบัติร่วมพันธกิจ 
ของเครือข่ายวิชาการ 

(6) นำพันธกิจของ  5  เครือข่ายความร่วมมือมาบูรณาการเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ประกอบด้วย 
1) การประเมินความรู้ 
2) การพัฒนากิจกรรมอ่านคล่อง เขียนคล่อง 
3) การขับเคลื่อนการคิดสู่ห้องเรียน 
4) การส่งเสริมกิจกรรมค่ายทักษะการเรียนรู้ 
5) การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
6) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้  ICT 
7) การส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนววิถีพุทธและเศรษฐกิจพอเพียง 
8) การส่งเสริมวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา 
ให้กรรมการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีการศึกษา และเมื่อ  

พ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว  ให้สามารถดำรงตำแหน่งได้อีกโดยไม่จำกัดวาระ  หากได้รับการเลือกตั้ง 
 ข้อ 25  ให้คณะกรรมการศูนย์เลือกกรรมการศูนย์โดยตำแหน่งคนใดคนหนึ่ง เป็นหัวหน้าเครือข่ายวิชาการ
หนึ่งคน เลือกกรรมการศูนย์คนใดคนหนึ่งเป็นรองหัวหน้าเครือข่ายวิชาการหนึ่งคน  และให้หัวหน้าเครือข่ายวิชาการ
เลือกหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คนใดคนหนึ่งเป็นกรรมการเลขานุการ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ที่เหลือเป็น
กรรมการ 
 ข้อ 26  กรรมการพัฒนาเครือข่ายวิชาการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย/ลาออก 
(2) พ้นจากตำแหน่งในสถานศึกษาในศูนย์นั้น ๆ 
(3) ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกศูนย์ หรือลาศึกษาต่อเป็นเวลาเกินกว่าเก้าสิบวัน 
(4) ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีคำสั่งพ้นจากตำแหน่ง 
(5) คณะกรรมการศูนย์มีมติเห็นชอบให้พ้นจากตำแหน่ง สำหรับหัวหน้าเครือข่ายวิชาการ   

รองหัวหน้าเครือข่ายวิชาการ สำหรับเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายวิชาการ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ 
หัวหน้าเครือข่ายวิชาการพ้นจากตำแหน่ง 

ในกรณีที่กรรมการพัฒนาเครือข่ายวิชาการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ  ให้ดำเนินการ 
เลือกตั้งภายในสามสิบวัน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศูนย์ และจัดทำเป็นประกาศของศูนย์ เว้นแต่ 
วาระท่ีเหลืออยู่ไม่ถึงหกสิบวัน  อาจไม่เลือกตั้งก็ได้ 
  กรรมการพัฒนาเครือข่ายวิชาการที่ได้รับเลือกตั้ง  อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ 
ของผู้ที่ตนแทน 
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 ข้อ 27  เครือข่ายวิชาการ   มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) รับสมัครสมาชิก  จัดทำทะเบียนสมาชิกเครือข่ายวิชาการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(2) จัดทำแผนงาน  โครงการพัฒนางานด้านวิชาการของศูนย์  เสนอต่อคณะกรรมการศูนย์ 
(3) เสนอแนวทางเพ่ือประสานงานการดำเนินงานด้านวิชาการ และกิจกรรมอ่ืน ๆ  ของ 

สถานศึกษาภายในศูนย์ และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
(4)  เสนอแนวทางเพ่ือประสานการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรวิชาชีพต่อกรรมการศูนย์ และ 

คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(5) ประเมินผลและรายงานผลการงานด้านวิชาการต่อคณะกรรมการศูนย์ 
(6) จัดประชุม อบรม สัมมนาเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี 

ทางการศึกษา  การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
(7) ให้ความรู้ แนะนำ สนับสนุนเกี่ยวกับการผลิต การใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา  

รวมทั้งเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
(8) ปฏิบัติงานวิชาการอ่ืน ๆ  ตามที่คณะกรรมการศูนย์มอบหมาย 

ข้อ 28  หัวหน้าเครือข่ายวิชาการ  มีหน้าที่ประสานการดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายวิชาการทุกกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อ 29  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีหน้าที่พัฒนาการเรียนรู้  การผลิต และการใช้สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ 
 ข้อ 30  กรรมการเครือข่ายวิชาการ  มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) ร่วมปฏิบัติงานจัดทำแผนงาน โครงการ งานด้านวิชาการอ่ืนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                                ที่ตนรับผิดชอบ 

(2) ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการศูนย์ในการพัฒนางานด้านวิชาการ 
(3) เป็นวิทยากรด้านวิชาการของศูนย์ 
(4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่กรรมการศูนย์มอบหมาย 

ข้อ 31  ครูเครือข่ายวิชาการ  มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) ออกแบบ และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา  

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
(2) เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนางานด้านวิชาการของศูนย์ 
(3) เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาวิชาการของศูนย์และหน่วยงานอื่นตามที่ศูนย์มอบหมาย 
(4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ศูนย์และเครือข่ายวิชาการมอบหมาย 

ข้อ 32  ให้ประธานศูนย์  มีหน้าที่ควบคุมกำกับ ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานของเครือข่ายวิชาการ 
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หมวด 6 
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ข้อ 33  ให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา   ซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนรู้   ให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมาย ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ต้องร่วมมือกันดำเนินการพัฒนา
งานทุกด้าน 
 ข้อ 34  ให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือสถานศึกษา จัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ  8  ประการ  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(2) จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน 
(3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
(4) ดำเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 
(5) จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
(6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
(7) จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
(8) จดัให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ข้อ 35  ให้มีคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ได้แก่ ผู้บริหาร และคณะครูภายในโรงเรียน  ที่ได้รับ 
มอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้นิเทศ  มีบทบาทดังนี้ 

(1) ร่วมวางแผนในการปฏิบัติงาน  โดยมีส่วนร่วมเก่ียวกับการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา  
และความต้องการ ร่วมกำหนดจุดหมายและกำหนดทางเลือก รวมทั้งวางแผนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

(2) วิทยากรผู้ให้ความรู้ในสิ่งที่ต้องปฏิบัติ  หากผู้นิเทศไม่มีความถนัดในเรื่องใดก็เป็นหน้าที่ของ  
ผู้นิเทศที่จะต้องแสวงหาวิทยากรจากแหล่งอ่ืนมาช่วยให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติ 

(3) ดำเนินการนิเทศการปฏิบัติงาน  โดยการมีส่วนร่วมในการทำงาน  ให้คำแนะนำปรึกษา 
ให้การช่วยเหลือ  ช่วยแก้ไขจุดบกพร่องและชี้แนะผู้รับการนิเทศให้ได้พัฒนาตนเอง 

(4) สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน  เพ่ือเป็นการกระตุ้นและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงาน 
ได้พัฒนาตนเองด้วยความมั่นใจ 

(5) ดำเนินการประเมินผลการจัดนิเทศการศึกษา  เพ่ือหาทางปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ  
 เพ่ือหาทางยกระดับคุณภาพของผลการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น 

(6) สรุปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานที่ประสบผลสำเร็จ 
ข้อ 36  กำหนดให้มีแนวทางและข้ันตอนในการนิเทศภายใน  ประกอบด้วย 

(1) การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ 
(2) การวางแผนและกำหนดทางเลือก 
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(3) การสร้างสื่อ เครื่องมือ และพัฒนาวิธีการ 
(4) การปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน 
(5) การประเมินผลและรายงาน 

ข้อ 37  การดำเนินงานอันเกี่ยวเนื่องจากระเบียบนี้  ที่ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือวิธีปฏิบัติ 
ไว้ในระเบียบนี้  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ทางราชการกำหนดโดยอนุโลม 

ข้อ 38  ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และในกรณี 
ทีไ่ม่อาจปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้ได้   ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาวินิจฉัย สั่งการ   
ตามที่เห็นสมควร 

   ประกาศ  ณ   วันที่  27  ตุลาคม  พ.ศ. 2558 

                        
(ลงชื่อ)              

                                       (นายจัตุพร  บุญระดม) 
               ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5  


