คำนำ
คูมือการปฏิบัติงานศึกษา วิเคราะห วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอน และกระบวนการ
เรียนรู จัดทำขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการดำเนินงานของนางจิรันธนิน คงจีน ตำแหนง ศึกษานิเทศก
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 ที่ไดรับมอบหมายในงานศึกษา วิเคราะห วิจัยเพื่อพัฒนา
หลักสูตรการสอน และกระบวนการเรียนรู ทั้งในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการปฏิบัติงานฯ ฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหกาวหนาตอไป
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คูมือการปฏิบัติงาน
งานศึกษา วิเคราะห วิจัย
เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอน และกระบวนการเรียนรู

นางจิรันธนิน คงจีน

ตำแหนง ศึกษานิเทศก วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ตามที่นางจิรันธนิน คงจีน ตำแหนง ศึกษานิเทศก วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ กลุมนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1
ไดรับมอบหมายคำสั่ง สพป.เพชรบูรณ เขต 1 ที่ 412/2563 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 จึงได
จัดทำคูมือการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบ ดังนี้

1. วัตถุประสงค
เพื่อใชเปน แนวทางในการดำเนิ นงานของนางจิร ันธนิน คงจีน ตำแหนง ศึกษานิเ ทศก
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 ที่ไดรับมอบหมายในงานศึกษา วิเคราะห วิจัยเพื่อพัฒนา
หลักสูตรการสอน และกระบวนการเรียนรู ทั้งในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

2. ขอบเขตของงาน
ขอบเขตงานตามคำสั่ง สพป.เพชรบูรณ เขต 1 ที่ 412/2563 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563
ใหปฏิบัติหนาที่กลุมงานศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอน และกระบวนการเรียนรู
ของผูเรียน มีหนาที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
งานประจำ (Function based)
1. ปฏิบัติหนาที่แทนหัวหนากลุมงาน กรณีหัวหนากลุมงานไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
2. งานศึกษา วิเคราะห วิจัยเพื่อพัฒนาการสอนและกระบวนการเรียนรูของผูเรียน
2.1 สงเสริม สนับสนุน ใหครูทำวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรูของครูและสงเสริมกระบวนการเรียนรูของผูเรียน
2.2 นิเทศ กำกับ ติดตาม ใหความชวยเหลือแนะนำผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน
เพื่อใหเกิดการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการเรียนรู และกระบวนการเรียนรู ของผูเรียนใหมีคุณภาพ
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2.3 นำผลการวิจัยมาใชเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาพครู
และคุณภาพนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
2.4 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรความรู และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการ
วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูและกระบวนการเรียนรูของผูเรียนโครงการกิจกรรมที่สงเสริมความ
เปนเลิศทางวิชาการในระดับกอนประถมศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาพิเศษ
3. ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4. งานพัฒนาคุณภาพกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา
4.1 ศึ กษา ค น คว า รวบรวม วิเคราะหเอกสารหลักสูตรในกลุมสาระการเรีย นรูที่
รับผิดชอบและเผยแพรแกผูเกี่ยวของ
4.2 สงเสริมพัฒนาหลักสูตรในกลุมสาระการเรียนรู ที่รับผิดชอบใหเหมาะสมกับทองถิ่น
4.3 เปนวิทยากรหรือใหคำปรึกษาเกี่ยวกับการใชหลักสูตรในกลุมสาระการเรียนรูที่
รับผิดชอบ
4.4 ศึกษา คนควา แนวคิด แนวปฏิบัติใหม ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูในกลุมสาระ
การเรียนรูที่รับผิดชอบ
4.5 ผลิตเผยแพรเอกสารทางวิชาการ คูมือแนวการสอนหรือเอกสารที่เกี่ยวของกับการ
จัดกระบวนการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูที่รับผิดชอบ
4.6 วางแผนปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรู ที่รับผิดชอบ
รวมกับโรงเรียน
4.7 เปนวิทยากรหรือใหคำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู ในกลุมสาระการ
เรียนรูที่รับผิดชอบ
4.8 วางแผนนิ เ ทศ กำหนดปฏิ ท ิ น การนิ เ ทศและดำเนิ น การนิ เ ทศ ติ ด ตาม และ
ประเมินผลในกลุม สาระการเรียนรูที่รับผิดชอบ
4.9 งานข อมู ล และสารสนเทศ เพื่ อการพั ฒนาคุ ณภาพการศึ กษาในกลุ  มสาระการ
รับผิดชอบ
4.10 งานวิเคราะห วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูในกลุมสาระการ
เรียนรูที่รับผิดชอบ
4.11 งานวัดผลประเมินผลในกลุมสาระการเรียนรูที่รับผิดชอบ
4.12 การผลิตและการจัดหาหรือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูที่
รับผิดชอบ
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งานนโยบาย (Agenda)
5. งานขับเคลื่อนกระบวนการ PLC “ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ”
6. งานขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning
7. งานลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
8. งานการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM Eeducation)
9. งานเสริมสรางความสามารถและทักษะตามระดับคุณภาพของการประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ (PISA) (วิทยาศาสตร)
10. ชวยงานโครงการสงเสริมผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21
งานนิเทศเชิงพื้นที่ (Area based)
11. การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาโรงเรียน ในกลุม
โรงเรียนเพชรวังโปง จำนวน ๙ โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนบานไรฝาย
2. โรงเรียนบานซับเปบ
3. โรงเรียนบานคลองน้ำคัน
4. โรงเรียนบานโนนตูม
5. โรงเรียนอนุบาลวังโปง
6. โรงเรียนบานทางขาม
7. โรงเรียนบานวังศาล
8. โรงเรียนบานวังแชกลอย
9. โรงเรียนบานดงลึก
12. งานวิจัย และพัฒนาคุณภาพนักเรียนครูผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน ในกลุม
โรงเรียนที่รับผิดชอบ
งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย (Another)
13. ปฏิบัติงานแทน นางนิลยา ทองศรี กรณีไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
14. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
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3. คําจํากัดความ
3.1 การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร (Curriculum Development) หมายถึ ง การดำเนิ น งาน
เพื่อใหไดมา ซึ่งองคประกอบตาง ๆ ของหลักสูตร โดยเปนการจัดทํา หรือปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยูแลว
ใหดียิ่งขึ้น หรือสราง หลักสูตรขึ้นมาใหมโดยไมมีหลักสูตรเติมเปนรากฐานอยูเลย การพัฒนาหลักสูตร
มีความครอบคลุมไปถึงการ จัดทําเอกสารประกอบหลักสูตรและเอกสารตาง ๆ สําหรับผูเรียนดวย
3.2 การสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (Teaching Instruction) หมายถึง
การ ดําเนินการของครูผูสอน ซึ่งครอบคลุมถึงการวางแผนการเรียนการสอน การออกแบบการเรียน
การสอน การ จัดการเรียนการสอน/จัดการเรียนรู การใชวิธีสอน เทคนิคการสอน รูปแบบการเรียน
การสอน ระบบการสอน สื่อการสอน การประเมินผลการเรียนการสอน รวมทั้งการใชทฤษฎีและ
หลักการเรียนรูและการสอนตาง ๆ เพื่อใหผูเรียน เกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค และบรรลุเปาหมาย
ของหลักสูตร
3.3 กระบวนการเรียนรูของผูเรียน (Learning Process) หมายถึง กระบวนการที่ผูเรียน
ใช ใ นการแสวงหาความรู  สร า งความเข า ใจ สร า งองค ค วามรู  และพั ฒ นาตนเองให ม ี ค วามรู
ความสามารถและมีศักยภาพตามที่มุงหวังในหลักสูตร
3.4 การวิ จ ั ย เพื ่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู  (Action Research) หมายถึ ง การบู ร ณาการ
กระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพผูเรียน และเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ เริ่มตั้งแตการ
วิเคราะห ปญหา วางแผนในการแกปญหาหรือพัฒนา การดําเนินการแกปญหาหรือพัฒนา การเก็บ
รวบรวมขอมูล จากการดําเนินการ การสรุปผลการแกปญหาและรายงานผล และนําผลการวิจัยไป
ประยุกตใช
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.1 ศึกษา วิเคราะห เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ทิศทาง แนวปฏิบัติ นโยบาย แผนงาน
ยุทธศาสตร
4.1.1 ศึกษานโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตรในพัฒนาการจัดการเรียนรู การพัฒนา
คุณภาพครูและผูเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4.1.2 ศึกษา วิเคราะห วิจัย เกี่ยวกับงานรับผิดชอบทั้งงานประจำ งานนโยบาย งาน
เชิงพื้นที่ และงานอื่น ๆ
4.1.3 ศึกษา วิเคราะห วิจัย และติดตามการพัฒนาและประเมินผลการดำเนินงาน
ในงานประจำ งานนโยบาย งานเชิงพื้นที่ และงานอื่นๆ
4.2 นิเทศ กำกับ ติดตาม ใหความชวยเหลือแนะนำผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน
เพื่อใหเกิดการวิจัยเพื่อพัฒนาที่เกี่ยวของกับงานประจำ งานนโยบาย งานเชิงพื้นที่ และงานอื่น ๆ
4.3 ติดตาม ประเมินผล วิจัยเกี่ยวของกับงานประจำ งานนโยบาย งานเชิงพื้นที่ และงาน
อื่นๆ และนําผลการวิจัยมาใชเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาพครูและ
คุณภาพนักเรียนทั้งในระดับเขตพื้น ที่การศึ กษาและสถานศึ กษา รวมทั้งกําหนดยุทธศาสตร และ
นโยบายในการ บริหารจัดการหลักสูตรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4.4 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรความรูและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับงานประจำ
งานนโยบาย งานเชิงพื้นที่ และงานอื่น ๆ
4.5 สรุปรายงานผลการดําเนินงานและเผยแพรประชาสัมพันธ
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สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑

5. Flowchart การปฏิบตั ิงานของนางจิรันธนิน คงจีน ตำแหนง ศึกษานิเทศก
หน้า | ๖

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางจิรน
ั ธนิน คงจีน ตําแหน่ง ศึกษานิเทศก์
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คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ที่ 412 / 2563
เรื่อง กาหนดหน้าที่ให้ข้าราชการและลูกจ้างในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ปฏิบัติและรับผิดชอบ
-----------------------------เพื่อให้ การมอบหมายงานตามภารกิจ ต่าง ๆ ในความรับผิ ด ชอบของกลุ่ ม นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีความครอบคลุม
สอดคล้องกับภารกิจ และเป็ นไปตามความเหมาะสม ซึ่งจะทาให้ งานมีประสิ ทธิภ าพและเกิดประโยชน์สู งสุ ด
จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2546 และ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 จึงยกเลิก คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ที่ 526 /2562 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 และคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ที่ 142 /2563 ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งกาหนด
รายละเอียดใหม่ให้ข้าราชการและลูกจ้างในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ปฏิบัติและรับผิดชอบ ดังนี้
กลุม่ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
1. นายพิน สงค์ประเสริฐ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
งานประจา (Function based)
1.1 กาหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานในกลุ่ม ควบคุม กากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานรวมทั้งให้คาปรึกษาแนะนาหรือแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มเกี่ ยวกับงาน ใน
ความรับผิดชอบ
1.2 ตรวจสอบตรวจร่างหนังสือกลั่นกรองงานของเจ้าหน้าที่และให้ความเห็นประกอบการบันทึก ของ
เจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องก่อนนาเสนอผู้บังคับบัญชา
1.3 รายงานผลความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
ต่อผู้บังคับบัญชาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
1.4 พัฒนาวิธีการดาเนินงานในกลุ่มที่รับผิดชอบเพื่อให้สะดวกต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ
1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่ม/หน่วย/ส่วนอื่นๆในสานักงานเพื่อ ให้งานในกลุ่ม
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
งานนิเทศเชิงพื้นที่ (Area based)
1.6 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัดตามภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมาย
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (Another)
1.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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2. นางสาววรกมลกฤษณ์ เฉลิมพิตรพิบูล ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ ชานาญ
การพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
งานประจา (Function based)
2.1 ก าหนดนโยบาย และแผนการปฏิ บั ติ ง านในกลุ่ ม งานควบคุ ม ก ากั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานรวมทั้งให้คาปรึกษาแนะนาหรือแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มงาน
๒.๒ ตรวจสอบ ตรวจร่ า งหนั ง สื อ กลั่ น กรองงานของเจ้ า หน้ า ที่ ภ ายในกลุ่ ม งาน และให้ ค วามเห็ น
ประกอบการบั น ทึก ของเจ้ าหน้ า ที่ ให้ เป็ น ไปตามระเบี ยบกฎหมายข้ อบั งคั บ และหนั ง สื อ สั่ ง การที่เ กี่ย วข้ อ ง
ก่อนนาเสนอผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
๒.๓ รายงานผลความก้า วหน้ า ปั ญหา อุ ปสรรคในการปฏิบั ติ ง านหรื อข้ อ มูล เกี่ ยวกั บ งานในความ
รับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
๒.๔ พัฒนาวิธีการดาเนินงานในกลุ่มงานที่รับผิดชอบเพื่อให้สะดวกต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ
๒.๕ ประสานงานกับ หน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่ ม /หน่ว ย/ส่ ว นอื่น ๆ ในส านักงาน เพื่อให้ งานใน
กลุ่มงานดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
๒.๖ กากับดูแลและกลั่นกรองงานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
๒.๗ งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
25๕๑
๒.๗.1 วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ หลักสูตรแกนกลาง
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 25๕๑ มาตรฐานการเรี ย นรู้ ตั ว ชี้ วั ด และสาระการเรี ย นรู้
แกนกลาง ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
๒.๗.2 ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนวทางการวัดผลและประเมินผล แนวทางการวัดผลและประเมิน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในพื้นที่ รวมทั้งศึกษาสภาพปัญหา บริบททางสังคม และ
ความต้องการของท้องถิ่นชุมชน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
๒.๗.3 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 25๕๑
๒.8 ดาเนินการจัดทากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ด้วยกระบวนการทางาน
แบบมีส่วนร่วม และเผยแพร่ให้สถานศึกษาในสังกัด นาไปใช้ในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
๒.8.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และความต้องการจุดเน้นของสถานศึกษาด้วยกระบวนการทางานแบบมีส่วนร่วม
๒.8.2 ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและ
ชุมชนอย่างสม่าเสมอ เพื่อร่วมมือช่วยเหลือกันในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา
๒.8.3 นิเทศ กากับ ติดตาม ให้คาแนะนา ช่วยเหลือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน เพื่อให้
เกิดการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
๒.8.4 ตรวจสอบและประเมินคุณภาพหลักสูตร
๒.8.5 สรุปรายงาน และเผยแพร่ผลการใช้/การพัฒนาหลักสูตร
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2.9 งานพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
๒.9.1 วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลจากเอกสาร และแหล่งข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับกรอบและ
ขอบข่ายของการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อนามาจัดทาเป็นกรอบสมรรถนะการเรียนรู้หลัก 10
ด้าน
๒.9.2 ศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาหลั ก สู ต รฐานสมรรถนะ แนวทางการจั ด การเรี ย นรู้
ฐานสมรรถนะ รวมทั้งศึกษาสภาพปัญหา บริบททางสังคม และความต้องการของท้องถิ่นชุมชน แนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต
๒.9.3 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาและใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ
๒.9.4 ดาเนินการจัดประชาสัมพันธ์กรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะด้วยกระบวนการทางาน
แบบมีส่วนร่วม และเผยแพร่ให้สถานศึกษาในสังกัด นาไปใช้ในการจัดทาหลักสูตรฐานสมรรถนะใน
สถานศึกษา
๒.9.5 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และความต้องการจุดเน้นของสถานศึกษาด้วยกระบวนการ
ทางานแบบมีส่วนร่วม
๒.9.6 ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและ
ชุมชนอย่างสม่าเสมอ เพื่อร่วมมือช่วยเหลือกันในการพัฒนาและใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ
๒.9.7 นิเทศ กากับ ติดตาม ให้คาแนะนา ช่วยเหลือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน เพื่อให้
เกิดการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้มีคุณภาพ
๒.9.8 ตรวจสอบและประเมินคุณภาพหลักสูตรหลักสูตรฐานสมรรถนะ
2.10 ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานกิจกรรมแนะแนว
๒.11 งานพัฒนาคุณภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านกิจกรรมแนะแนว ระดับประถมศึกษา
๒.11.1 ศึกษาค้นคว้ารวบรวมวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรกิจกรรมแนะแนวระดับประถมศึกษาที่
รับผิดชอบและเผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้อง
๒.11.2 ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมแนะแนว ระดับประถมศึกษาที่รับผิดชอบให้เหมาะสม
กับท้องถิ่น
๒.11.3 เป็ น วิ ท ยากร หรื อ ให้ ค าปรึก ษาเกี่ ย วกับ การใช้ ห ลั ก สู ต รกิ จ กรรมแนะแนว ระดั บ
ประถมศึกษาที่รับผิดชอบ
๒.11.4 ศึกษาค้นคว้าแนวคิดแนวปฏิบัติใหม่ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมแนะแนว
ระดับประถมศึกษาที่รับผิดชอบ
๒.11.5 ผลิต เผยแพร่เอกสารทางวิชาการ คู่มือ แนวการสอน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดกระบวนการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวระดับประถมศึกษาที่รับผิดชอบ
๒.11.6 วางแผน ปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมแนะแนว ระดับประถมศึกษาที่รับผิดชอบ
ร่วมกับโรงเรียน
๒.11.7 เป็นวิทยากร หรือให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรม แนะแนว
ระดับประถมศึกษาที่รับผิดชอบ
๒.11.8 วางแผนนิเทศกาหนดปฏิทินการนิเทศ และดาเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
กิจกรรมแนะแนวระดับประถมศึกษาที่รับผิดชอบ
๒.11.9 งานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษากิจกรรมแนะแนว ระดับ
ประถมศึกษาที่รับผิดชอบ
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๒.11.10 งานวิเคราะห์วิจัยการพัฒ นาหลั กสู ตรและกระบวนการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว
ระดับประถมศึกษาที่รับผิดชอบ
๒.11.11 งานวัดผลและประเมินผลกิจกรรมแนะแนวระดับประถมศึกษาที่รับผิดชอบ
๒.11.12 การผลิ ตและการจัดหาหรือพัฒนาสื่ อการเรียนการสอนกิจกรรมแนะแนว ระดับ
ประถมศึกษา ที่รับผิดชอบ
2.12 งานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเครือข่ายกิจกรรมแนะแนว ระดับประถมศึกษา
งานนโยบาย (Agenda)
๒.13 งานพั ฒ นาคุณ ภาพการศึก ษาสู่ ประชาคมอาเซีย น /การพัฒ นาหลั ก สู ตรแกนกลางอาเซีย น
(Asean Curriculum Sourcebook) / หลักสูตรอาเซียนศึกษา
2.131.1 งานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนต้นแบบอาเซียนศึก ษาของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ Asean Learning School (รร.อนุบาลเพชรบูรณ์)
2.13.2 งานพัฒนาคุณภาพศูนย์อาเซียนศึกษา 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์อาเซียนเขตพื้นที่การศึกษา
,ศูนย์อาเซียนศึกษาอาเภอเมืองเพชรบูรณ์(รร.อนุบาลเพชรบูรณ์) ศูนย์อาเซียนศึกษาอาเภอชนแดน
(รร.อนุบาลชนแดน) และศูนย์อาเซียนศึกษาอาเภอวังโป่ง (รร.บ้านวังหิน)
2.13.3 งานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเครือข่ายอาเซียนศึกษา ทั้ง 3 อาเภอ (36 โรงเรียน)
งานนิเทศเชิงพื้นที่ (Area based)
๒.๑4 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียน
วังชมภู จานวน 7 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนบ้าน กม.2
2. โรงเรียนบ้านคลองห้วยนา
3. โรงเรียนบ้านซับข่อย
4. โรงเรียนบ้านยางหัวลม
5. โรงเรียนบ้านยาวี–ห้วยโป่ง
6. โรงเรียนบ้านวังทอง
7. โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู
๒.15 งานวิจัย และพัฒ นาคุณ ภาพนักเรียน ครู ผู้ บริห ารสถานศึกษาในโรงเรียนในกลุ่ มโรงเรียน
ที่รับผิดชอบ
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (Another)
๒.16 ปฏิบัติงานแทน นางสาวลภัสรดา คามา กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๒.17 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. นางสาวลภัสรดา คามา ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
กลุ่มงานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
หลักสูตรการศึกษาพิเศษ มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
งานประจา (Function based)
3.1 ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มงาน กรณีหัวหน้ากลุ่มงานไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
3.2 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
3.2.1 วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่างๆ อาทิ หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ทิศทางการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย รวมทั้ง
ศึกษาสภาพปัญหาบริบททางสังคมและความต้องการของท้องถิ่นชุมชน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต
3.2.2 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
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3.2.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ด้วยกระบวนการทางานแบบมีส่วนร่วมและนาไปใช้จั บ
ประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกด้านอย่างสมดุล
3.2.4 ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและ
ชุมชน อย่างสม่าเสมอ เพื่อร่วมมือช่วยเหลือกันในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
3.2.5 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่ นที่จัดการศึกษาปฐมวัย เช่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกรมการศาสนา สานักงานตารวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น
3.2.6 นิเทศ กากับ ติดตาม ให้คาแนะนา ช่วยเหลือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน เพื่อให้
เกิดการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ
3.2.7 ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตร
3.2.8 สรุปรายงานและเผยแพร่ผลการใช้/การพัฒนาหลักสูตร
3.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
3.3.1 ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและเผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้อง
3.3.2 ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้เหมาะสมกับท้องถิ่น
3.3.3 เป็นวิทยากรหรือให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
3.3.4 ศึกษาค้นคว้าแนวคิดแนวปฏิบัติใหม่ๆเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาปฐมวัย
3.3.5 ผลิตเผยแพร่เอกสารทางวิ ชาการคู่มือแนวการสอนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัด
กระบวนการเรียนรู้ในระดับการศึกษาปฐมวัย
3.3.6 วางแผนปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรู้ในระดับการศึกษาปฐมวัยร่วมกับสถานศึกษา
3.3.7 เป็นวิทยากรหรือให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ในระดับการศึกษาปฐมวัย
3.3.8 วางแผนนิเทศกาหนดปฏิทินการนิเทศและดาเนินการนิเทศติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษาปฐมวัย
3.3.9 งานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับปฐมวัย
3.3.10 งานวิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ในระดับการศึกษาปฐมวัย
3.3.1๑ การผลิตและการจัดหาหรือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้านปฐมวัย
3.4 งานพัฒนาโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบและเครือข่าย
3.5 งานพัฒนาสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน 5 ประการ
3.6 ช่วยงานการศึกษาพิเศษ และงานพัฒนาโรงเรียนการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
งานนโยบาย (Agenda)
3.7 การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัย
3.8 งานพัฒนาโรงเรียนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย
งานนิเทศเชิงพื้นที่ (Area based)
3.9 การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนดงขุย
จานวน 14 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนบ้าน กม.28
2. โรงเรียนบ้านโป่งนกแก้ว
3. โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า
4. โรงเรียนบ้านหนองระมาน
5. โรงเรียนบ้านเขาน้อย
6. โรงเรียนบ้านเขาสัก
7. โรงเรียนบ้านดงขุยใต้
8. โรงเรียนบ้านกล้วย
9. โรงเรียนบ้านเขาชะโงก
10. โรงเรียนบ้านวังรวก
11. โรงเรียนบ้านดงขุย
12. โรงเรียนบ้านหนองกลอย
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13. โรงเรียนบ้านเขาคณฑา

14. โรงเรียนบ้านโคกสาราญ

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (Another)
3.10 ปฏิบัติงานแทนนายบวร บาเรอวงษ์ กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
3.11 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4. นายบวร บาเรอวงษ์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่กลุ่ม
งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตร
การศึกษาพิเศษ มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
งานประจา (Function based)
4.1 ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มงาน กรณีหัวหน้ากลุ่มงานไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
4.2 ประสานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
4.2.1 รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาปฐมวัย นโยบาย และแผนจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาพิเศษ
4.2.2 ประสานงาน ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษา
สาหรับผู้เรียนตามประเภทเด็กที่มีความต้องการพิเศษในรูปแบบที่เหมาะสม
4.2.3 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาพิเศษให้สามารถบริหารจัดการ และวางแผนจัดการศึกษาสาหรับ
ผู้เรียนตามประเภทเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
4.2.4 ส่งเสริมและประสานความร่วมมือ ระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา
และชุมชนอย่างสม่าเสมอ เพื่อร่วมมือช่วยเหลือกันในการดาเนินการจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนตาม
ประเภทเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
4.2.5 ประสานความร่วมมือ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การศึ กษาพิ เ ศษ เช่ น ส านั กบริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษ ศู น ย์ การศึ กษาพิ เ ศษประจาจั ง หวัด ศู น ย์
การศึกษาพิเศษระดับเขตพื้นที่การศึกษา
4.2.6 นิเทศ กากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ แนะนา ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
เพื่อให้สามารถคัดกรองและวินิจฉัยผู้เรียนสามารถปรับปรุง/พัฒนาแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพตามความต้องการเฉพาะบุคคลตามประเภทเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้มี
คุณภาพ
4.2.7 ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตร
4.2.8 สรุปรายงาน และเผยแพร่ผลการใช้/การพัฒนาหลักสูตร
4.3 งานพัฒนาโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนรวม เป็นโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม ประจาสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
4.4 งานพัฒนาโรงเรียนจัดการเรียนรวมทั่วไป เป็นโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนรวม ประจาสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
4.5 งานพัฒนาโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมเข้าสู่มาตรฐานการเรียนร่วม และจัดระบบประกันคุณภาพ
ทางการศึกษา ทั้งการบริหารจัดการคุณภาพครู และคุณภาพผู้เรียน
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4.6 งานพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม เป็นศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ (Student Support
Services: SSS) เป็นศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้ นวัตกรรม Best practices และแหล่งเรียนรู้( Resource Center)
ประจาสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
4.7 งานพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 8 ประการ
4.8 งานพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในโรงเรียนพื้นที่สูง
๔.9 ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๔.10 งานพัฒนาคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มัธยมศึกษา
๔.10.1 ศึกษาค้นคว้ารวบรวมวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
และเผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้อง
๔.10.2 ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบให้เหมาะสมกับท้องถิ่น
๔.10.3 เป็ นวิทยากรหรือให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
รับผิดชอบ
๔.10.4 ศึกษาค้นคว้าแนวคิดแนวปฏิบัติใหม่ๆเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่รับผิดชอบ
๔.10.5 ผลิตเผยแพร่เอกสารทางวิชาการคู่มือแนวการสอนหรื อเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัด
กระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
๔.10.6 วางแผนปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบร่วมกับ
โรงเรียน
๔.10.7 เป็ น วิ ท ยากรหรื อ ให้ ค าปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ ใ นกลุ่ ม สาระ
การเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
๔.10.8 วางแผนนิเทศกาหนดปฏิทินการนิเทศและดาเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
๔.10.9 งานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
รับผิดชอบ
๔.10.10 งานวิเคราะห์วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่รับผิดชอบ
๔.10.11 งานวัดผลประเมินผลในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
๔.10.12 การผลิต และการจัดหาหรือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
รับผิดชอบ
งานนโยบาย (Agenda)
4.11 งานพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมวินัยในโรงเรียน
4.12 ช่วยงานพัฒนาการจัดการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง
งานนิเทศเชิงพื้นที่ ( Area based )
4.13 การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนในกลุ่ม
โรงเรียนท้ายดงวังหิน จานวน 11 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน
2. โรงเรียนบ้านดงหลง
3. โรงเรียนบ้านด่านช้าง
4. โรงเรียนบ้านวังขอน
5. โรงเรียนบ้านวังชะนาง
6. โรงเรียนน้าอ้อมประชาสรรค์
7. โรงเรียนบ้านวังพลับ
8. โรงเรียนบ้านวังหิน
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9. โรงเรียนบ้านวังหินซอง
10. โรงเรียนบ้านวังใหญ่
11. โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน
4.14 งานวิจัย และพัฒนาคุณภาพนักเรียนครูผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนที่
รับผิดชอบ
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (Another)
4.15 ปฏิบัติงานแทน นางสาววรกมลกฤษณ์ เฉลิมพิตรพิบูล กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้
4.16 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
5. นางนิลยา ทองศรี ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
กลุ่มงานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน มีหน้าที่ และ
รับผิดชอบงาน ดังนี้
งานประจา (Function based)
5.1 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่ม คนที่ 1 กรณีที่ผู้อานวยการกลุ่มไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
5.2 กาหนดนโยบาย และแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานควบคุม กากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งให้คาปรึกษาแนะนา หรือแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มงาน
5.3 ตรวจสอบตรวจร่ า งหนั ง สื อ กลั่ น กรองงานของเจ้ า หน้ า ที่ ภ ายในกลุ่ ม งานและให้ ค วามเห็ น
ประกอบการบันทึกของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ก่อน
นาเสนอผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
5.4 รายงานผลความก้ า วหน้ า ปั ญ หาอุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ ง านหรื อ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ งานในความ
รับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
5.5 พัฒนาวิธีการดาเนินงานในกลุ่มงานที่รับผิดชอบเพื่อให้สะดวกต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ
5.6 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่ม/หน่วย/ส่วนอื่น ๆ ในสานักงานเพื่อให้งานในกลุ่ม
งานดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
5.7 กากับ ดูแลและกลั่นกรองงานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอน และกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียน
5.8 งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาการสอน และกระบวนการเรียนรู้ ของผู้เรียน
5.8.1 ส่งเสริมสนับสนุนผู้ บริหารสถานศึกษาและครู ให้ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาการ
สอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตร โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยปฏิบัติการและติดตามผล
การใช้หลักสูตร การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการนิเทศภายใน
5.8.๒ นิเทศ กากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเพื่อให้
เกิดการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ
5.8.๓ นาผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาคุณภาพครู และ
คุณภาพนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
5.8.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัย
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาพิเศษ
5.9 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เรียนรู้ภาษาไทย
5.10 งานพัฒนาคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
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5.10.1 ศึกษาค้นคว้ารวบรวมวิเคราะห์เอกสารหลักสู ตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
และเผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้อง
5.10.2 ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบให้เหมาะสมกับท้องถิ่น
5.10.3 เป็ น วิ ท ยากรหรื อ ให้ คาปรึ กษาเกี่ ยวกั บ การใช้ ห ลั ก สู ตรในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ที่
รับผิดชอบ
5.10.4 ศึกษาค้นคว้าแนวคิดแนวปฏิบัติใหม่ๆเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่รับผิดชอบ
5.10.5 ผลิตเผยแพร่เอกสารทางวิชาการคู่มือแนวการสอนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัด
กระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
5.10.6 วางแผนปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบร่วมกับ
โรงเรียน
5.10.7 เป็นวิทยากรหรือให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการจั ดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่ มสาระการ
เรียนรู้ที่รับผิดชอบ
5.10.8 วางแผนนิเทศกาหนดปฏิทินการนิเทศและดาเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
5.10.9 งานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
รับผิดชอบ
5.10.10 งานวิเคราะห์วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่รับผิดชอบ
5.10.11 งานวัดผลประเมินผลในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
5.10.12 การผลิต และการจัดหาหรือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
รับผิดชอบ
งานนโยบาย (Agenda)
5.๑1 การแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
5.12 การพัฒนาการอ่านคล่อง เขียนคล่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
5.๑3 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิด BBL (ภาษาไทย)
5.๑๔ งานเสริมสร้างความสามารถและทักษะตามระดับคุณภาพของการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ
(PISA)
5.๑๕ งานประสานการแข่งขันตอบปัญหาจากสารานุกรมไทย
5.16 โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่21
5.17 งานพัฒนาทักษะกระบวนการคิดในภาพรวม
งานนิเทศเชิงพื้นที่ ( Area based )
15.18 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การบริหาร และการจัดการศึกษาโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียน
บ้านโตกนายมชอนไพร จานวน 12 โรงเรียน ดังนี้
1.
3.
5.
7.
9.

โรงเรียนบ้านพี้
โรงเรียนบ้านขมวด
โรงเรียนบ้านนายม
โรงเรียนบ้านหัวนา
โรงเรียนบ้านคลองสาโรง

2. โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม)

4. โรงเรียนบ้านวังจาน
6. โรงเรียนบ้านถ้าน้าบัง
8. โรงเรียนบ้านโตกใต้
10. โรงเรียนบ้านชอนไพร
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11. โรงเรียนบ้านสักแห้ง
12. โรงเรียนบ้านโตก
5.๑9 งานวิจัย และพัฒนาคุณภาพนักเรียนครูผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
ในกลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบ
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (Another)
5.20 ปฏิบัติงานแทน นางจิรันธนิน คงจีน กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
5.21 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
6. นางจิรันธนิน คงจีน ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงาน
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน
ดังนี้
งานประจา (Function based)
6.1 ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มงาน กรณีหัวหน้ากลุ่มงานไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
6.๒ งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
6.๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูทาวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ของครูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
6.๒.๒ นิเทศ กากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเพื่อให้
เกิดการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ
6.๒.๓ นาผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาพครูและ
คุณภาพนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
6.๒.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัย
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาพิเศษ
6.๓ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6.4 งานพัฒนาคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา
6.4.1 ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์เอกสารหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่รับผิดชอบ
และเผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้อง
6.4.2 ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่รับผิดชอบให้เหมาะสมกับท้องถิ่น
6.4.3 เป็นวิทยากรหรือให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
6.4.4 ศึกษา ค้นคว้า แนวคิด แนวปฏิบัติใหม่ ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่รับผิดชอบ
6.4.5 ผลิตเผยแพร่เอกสารทางวิชาการ คู่มือแนวการสอนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัด
กระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
6.4.6 วางแผนปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่รับผิดชอบร่วมกับ
โรงเรียน
6.4.7 เป็ นวิทยากรหรือให้คาปรึกษาเกี่ ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ ในกลุ่ มสาระการ
เรียนรู้ที่รับผิดชอบ
6.4.8 วางแผนนิเทศ กาหนดปฏิทินการนิเทศและดาเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
6.4.9 งานข้อมูล และสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในกลุ่มสาระการรับผิดชอบ
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6.4.10 งานวิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
รับผิดชอบ
6.4.11 งานวัดผลประเมินผลในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
6.4.12 การผลิ ตและการจัดหาหรือพัฒนาสื่ อการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
รับผิดชอบ
งานนโยบาย (Agenda)
6.5 งานขับเคลื่อนกระบวนการ PLC “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”
6.6 งานขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
6.7 งานลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
6.8 งานการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)
6.9 งานเสริมสร้างความสามารถและทักษะตามระดับคุณภาพของการประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ (PISA) (วิทยาศาสตร์)
6.10 ช่วยงานโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21
งานนิเทศเชิงพื้นที่ (Area based)
6.11 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาโรงเรียน ในกลุ่มโรงเรียน
เพชรวังโป่ง จานวน ๙ โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านไร่ฝาย
2. โรงเรียนบ้านซับเปิบ
3. โรงเรียนบ้านคลองน้าคัน
4. โรงเรียนบ้านโนนตูม
5. โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง
6. โรงเรียนบ้านทางข้าม
7. โรงเรียนบ้านวังศาล
8. โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย
9. โรงเรียนบ้านดงลึก
6.12 งานวิจัย และพัฒนาคุณภาพนักเรียนครูผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน ในกลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบ
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (Another)
6.13 ปฏิบัติงานแทน นางนิลยา ทองศรี กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
6.14 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๗. นางสุมาลี ขจรไพร ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
กลุ่มงานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
งานประจา (Function based)
7.1 กาหนดนโยบาย และแผนการปฏิบัติงานในกลุ่ มงานควบคุมกากับติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานรวมทั้งให้คาปรึกษาแนะนาหรือแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มงาน
7.2 ตรวจสอบ ตรวจร่ า งหนั งสื อ กลั่ น กรองงานของเจ้ า หน้ า ที่ ภ าระในกลุ่ ม งานและให้ ค วามเห็ น
ประกอบการบันทึกของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อน
นาเสนอผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
7.3 รายงานผลความก้ า วหน้ า ปั ญ หาอุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ ง านหรื อ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ งานในความ
รับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
7.4 พัฒนาวิธีการดาเนินงานในกลุ่มงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้สะดวกต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ
7.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่ม/หน่วย/ส่วนอื่น ๆ ในสานักงานเพื่อให้งานในกลุ่ม
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งานดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
7.6 กากับ ดูแล และกลั่นกรองงานงานวิจัยพัฒนาส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน เกี่ยวกับการ
วัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
7.7 งานวิจัยพัฒนาส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมิน ระดับชาติ
(O-NET)
7.7.1 ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ /ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา
7.7.2 ประสานความร่วมมือระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึก ษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ เช่น สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
สานักทดสอบทางการศึกษา
7.7.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา
เกี่ยวกับการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ
7.7.4 ดาเนิ น การประเมินคุ ณภาพของผู้ เรียนตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการสถาบั น
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือสานักทดสอบทางการศึกษากาหนด และการเทียบโอนผลการเรียนรู้
7.7.5 ประเมินระดับชาติเพื่อวิเคราะห์/วิจัยคุณภาพผู้เรียน
7.7.6 รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรีย นระดับชาติต่อหน่ว ยงานต้นสั งกัดหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ต่อสถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษานาไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
7.7.7 นาผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติม าใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7.8 งานพัฒนาคุณภาพการวัดและประเมินผล ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา
7.8.1 ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียนและ
สถานศึกษา
7.8.2 เสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจทั ก ษะให้ กั บ ผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาครู แ ละบุ คลากรใน
สถานศึกษาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร
7.8.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจในแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตลอดจนความเข้าใจในแนวปฏิบัติวิธีการวัดและประเมินผล
ตลอดจนความเข้าใจในเทคนิควิธีการวัดผล
7.8.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานในการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ และจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ
7.8.5 สนับสนุนให้สถานศึกษาการดาเนินงานด้านการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ตาม
หลักสูตรของสถานศึกษา
7.8.6 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากร ทั้งระดับ สถานศึกษา
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเกี่ยวกับการวัดประเมินผลการศึกษา เอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผล
ระดั บ ชั้ น เรี ย นและสถานศึ กษา ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุน การประเมิ น คุณ ภาพผู้ เ รีย นระดั บ ชั้น เรี ยนและ
สถานศึกษาตามหลักสูตรระดับสถานศึกษา และนาผลการประเมินคุณภาพไปใช้ในการพัฒนา
7.8.7 นิเทศ ติดตามและให้คาปรึกษา แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา
ดาเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
7.8.8 งานวิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ด้านการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา
7.8.9 สรุปรายงานผลการดาเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียนและ
สถานศึกษา เพื่อนาผลมาใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาและเผยแพร่ผลการประเมิน
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คุณภาพเครื่องมือและคลั งข้อสอบที่เป็นมาตรฐานสาหรับใช้ประเมินคุณภาพผู้ เรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
๗.10 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๗.11 งานพัฒนาคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
๗.11.1 ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์เอกสารหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
และเผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้อง
๗.11.2 ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่รับผิดชอบให้เหมาะสมกับท้องถิ่น
๗.11.3 เป็ น วิ ทยากรหรือ ให้ ค าปรึก ษาเกี่ ย วกั บการใช้ ห ลั ก สู ต รในกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู้ ที่
รับผิดชอบ
๗.11.4 ศึกษาค้นคว้า แนวคิด แนวปฏิบัติใหม่ ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
๗.11.5 ผลิต เผยแพร่เอกสารทางวิชาการ คู่มือ แนวการสอนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัด
กระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
๗.11.6 วางแผนปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบร่วมกับ
โรงเรียน
๗.11.7 เป็นวิทยากรหรือให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่รับผิดชอบ
๗.11.8 วางแผนนิเทศ กาหนดปฏิทินการนิเทศและดาเนินการนิเทศติดตามและประเมินผลใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
๗.11.9 งานข้อมูล และสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
รับผิดชอบ
๗.11.10 งานวิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่รับผิดชอบ
๗.11.11 งานวัดผลประเมินผลในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
๗.11.12 การผลิตและการจัดหาหรือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
รับผิดชอบ
งานนโยบาย (Agenda)
๗.12 งานขับเคลื่อนตามนโยบายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
7.13 งานเสริมสร้างความสามารถและทักษะตามระดับคุณภาพของการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ
(PISA) (คณิตศาสตร์)
7.14 ช่วยงานการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)
7.15 ช่วยงานโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 ( ทักษะคิดเลขเป็น )
7.16 งานดาเนินงานข้อสอบปลายปี
7.17 ดูแลโปรแกรมระบบการบริหารสถานศึกษา (School Mis)
งานนิเทศเชิงพื้นที่ (Area based)
7.18 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การบริหาร และการจัดการศึกษาโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียน
เอราวัณตาดหมอก จานวน 7 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน
2. โรงเรียนบ้านตะเบาะ
3. โรงเรียนบ้านบง
4. โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ
5. โรงเรียนตาดหมอกวิทยา
6. โรงเรียนบ้านปากน้า
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7.โรงเรียนบ้านนาป่า
๗.19 งานวิจั ย และพัฒ นาคุณภาพนักเรียน ครู ผู้ บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนในกลุ่ มโรงเรียน
ที่รับผิดชอบ
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (Another)
7.20 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางวิลัยภรณ์ ปิ่นทะวงค์ กรณี ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
7.21 งานโรงเรียนร่วมพัฒนา
8. วิลัยภรณ์ ปิ่นทะวงค์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
กลุ่มงานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
งานประจา (Function based)
8.1 ประสานความร่วมมือระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.)
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
8.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับ
การวัดผลและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
8.3 งานวิ จั ย พั ฒ นาส่ ง เสริ ม ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลเกี่ ย วกั บ การวั ด และประเมิ น ผล
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT)
8.4 นิเทศ ติดตามการดาเนินการประเมินคุณภาพของผู้เรียนของสถานศึกษาในสังกัดในรูปแบบของ
คณะกรรมการ
8.5 ด าเนิ น การประเมิ น ผลคุ ณ ภาพนั ก เรี ย น น าผลไปพั ฒ นาการด าเนิ น งานด้ า นการวั ด ผลและ
ประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติ เพื่อนาผลมาใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา
8.6 สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด และ
เผยแพร่ต่อสถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษานาไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
8.7 นาผลการการประเมินคุณภาพผู้ เรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติมาใช้เป็นข้อมูลใน
การวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
8.8 งานพัฒนาคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา
8.8.1 ศึกษาค้นคว้ารวบรวมวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบและ
เผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้อง
8.8.2 ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบให้เหมาะสมกับท้องถิ่น
8.8.3 เป็นวิทยากรหรือให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทีรับผิดชอบ
8.8.4 ศึกษาค้นคว้าแนวคิดแนวปฏิบัติใหม่ๆเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
รับผิดชอบ
8.8.5 ผลิตเผยแพร่เอกสารทางวิชาการคู่มือแนวการสอนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัด
กระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
8.8.6 วางแผนปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบร่วมกับ
โรงเรียน
8.8.7 เป็นวิทยากรหรือให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่รับผิดชอบ
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8.8.8 วางแผนนิเทศกาหนดปฏิทินการนิเทศและดาเนินการนิเทศติดตามและประเมินผลใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
8.8.9 งานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
รับผิดชอบ
8.8.10 งานวิเคราะห์วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
รับผิดชอบ
8.8.11 งานวัดผลประเมินผลในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
8.8.12 การผลิต และการจัดหาหรือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
รับผิดชอบ
8.9 งานประเมินสมรรถนะสาคัญผู้เรียน ๕ ประการ
8.10 งานประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียน ๘ ประการ
8.11 งานประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)
งานนโยบาย (Agenda)
8.12 ช่วยงานขับเคลื่อนตามนโยบายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
8.13 งานการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
8.14 งานพัฒนาโรงเรียนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
งานนิเทศเชิงพื้นที่ (Area based)
8.14 งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนท่าข้าม
จานวน 8 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านกุฏิพระ
2. โรงเรียนบ้านศาลาลาย
3. โรงเรียนบ้านซับขลุง
4. โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น
5. โรงเรียนบ้านตะกุดเป้า
6. โรงเรียนบ้านท่าข้าม
7. โรงเรียนบ้านวังปลาช่อน
8. โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ
8.15 งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพนักเรียนครูผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบ
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (Another)
8.16 ปฏิบัติงานแทนนางสุมาลี ขจรไพร กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
8.17 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
9. นางพิบุลขวัญ กลิ่นมิ่ง ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย พัฒนา ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมินติดตาม
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
งานประจา (Function based)
9.1 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มคนที่ 2 กรณีที่ผู้อานวยการกลุ่มไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
9.2 กาหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงาน ควบคุม กากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งให้คาปรึกษา แนะนา หรือแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มงาน
9.3 ตรวจสอบ ตรวจร่างหนังสือ กลั่นกรองงานของเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มงานและให้ความเห็นประกอบ
การบันทึกของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อนนาเสนอ
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
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9.4 รายงานผลความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเกี่ยวกับงาน ในความ
รับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
9.5 พัฒนาวิธีการดาเนินงานในกลุ่มงาน เพื่อให้สะดวกต่อการปฏิบัติงาน และการให้บริการ
9.6 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกลุ่ม/หน่วย/ส่วนอื่นๆ ในสานัก งานเพื่อให้งานในกลุ่ม
งานดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
9.7 กากับ ดูแลและกลั่นกรองงานงานวิจัย พั ฒนา ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและประกันคุณภาพ
การศึกษา ประเมินติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาการศึกษา
9.8 งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
9.8.1 ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ ระเบียบ มาตรฐาน แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
และมาตรฐานหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
9.8.2 จัดทามาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา นาเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่ให้
ความเห็นชอบและประกาศใช้
9.8.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่าง
เป็นระบบ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษากาหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน/ท้องถิ่น รวมทั้งการกาหนดตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ในการแปล
ผลและตัดสินการผ่านมาตรฐานพร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน
9.8.๔ นิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
9.8.๕ ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ตามระบบประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา และวิเคราะห์ผลการประเมิน และนาผลมาใช้เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
9.8.๖ สรุ ป รายงานผลการดาเนิ นการ จั ดท าเอกสารเผยแพร่ และนาผล การประเมิ นไป
วางแผนปรับปรุงการดาเนินงาน
9.9 งานวิจัยและพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
9.9.1 ศึกษา วิจัย เกี่ยวกับรูปแบบ เทคนิคและวิธีการ ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
9.9.2 ส่งเสริม สนับสนุนและหรือร่วมกับสถานศึกษาดาเนินการวิจัย เกี่ยวกับรูปแบบ เทคนิค
และวิธีการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
9.9.๓ นิเทศ ติดตาม การดาเนินการและการนาผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒ นาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
9.๙.๔ ประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อคัดเลือกรูปแบบ เทคนิคและวิธีการ ส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
9.๙.๕ สรุ ป รายงานผล รวบรวมและเผยแพร่ ผ ลการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
9.10 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยมาตรฐาน และการประกันคุณภาพในภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษา
9.11 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
9.1๒ งานพัฒนาคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับประถมศึกษา
และภาษาอื่นที่มิใช่ภาษาอังกฤษ
9.1๒.1 ศึกษาค้นคว้ารวบรวมวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
และเผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้อง
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9.1๒.2 ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่รับผิดชอบให้เหมาะสมกับท้องถิ่น
9.1๒.3 เป็ น วิทยากรหรือให้ คาปรึกษาเกี่ยวกั บการใช้ห ลั กสู ตรในกลุ่ มสาระการเรียนรู้ ที่
รับผิดชอบ
9.1๒.4 ศึกษา ค้นคว้า แนวคิด แนวปฏิบัติใหม่ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่รับผิดชอบ
9.1๒.5 ผลิตเผยแพร่เอกสารทางวิชาการ คู่มือแนวการสอนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัด
กระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
9.1๒.6 วางแผนปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบร่วมกับ
โรงเรียน
9.1๒.7 เป็นวิทยากรหรือให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่รับผิดชอบ
9.1๒.8 วางแผนนิเทศกาหนดปฏิทินการนิเทศและดาเนินการนิเทศติดตาม และประเมินผลใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
9.1๒.9 งานข้อมูล และสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
รับผิดชอบ
9.1๒.10 งานวิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่รับผิดชอบ
9.1๒.11 งานวัดผลและประเมินผลในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
9.1๒.12 การผลิตและการจัดหาหรือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
รับผิดชอบ
9.1๓ งานพัฒนาศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับประถมศึกษา
และภาษาอื่นที่มิใช่ภาษาอังกฤษ
9.1๔ งานบริหารโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Project Management) ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
งานนโยบาย (Agenda)
9.1๕ งานโรงเรียนมาตรฐานสากล
งานนิเทศเชิงพื้นที่ (Area based)
9.16 การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในกลุ่มโรงเรียน
ในเมือง จานวน ๕ โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านป่าแดง
2. โรงเรียนบ้านป่าเลา
3. โรงเรียนบ้านสะเดียง
4. โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์
5. โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
5.17 งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนที่
รับผิดชอบ
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (Another)
9.18 ปฏิบัติงานแทน นายธงชัย วงค์กาอินทร์ กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
9.19 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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10. นายธงชัย วงค์กาอินทร์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
เจ้ าหน้ าที่กลุ่ มงานวิจั ย พัฒนา ส่ งเสริ ม มาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมิน
ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
งานประจา (Function based)
10.1 ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มงาน กรณีหัวหน้ากลุ่มงานไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
10.2 งานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
10.2.๑ ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ ระเบียบ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ว่าด้วยการประกันคุณภาพ
การศึกษา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
10.2.๒ วางแผนการดาเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(1) จัดทาเครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(2) จัดทาปฏิทิน กาหนดเวลาการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
10.2.3 ดาเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดแต่ละระดับ
ทุกรอบปีการศึกษา
10.2.4 วิเคราะห์และสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(1) รวบรวมวิเคราะห์ผลการติดตามตรวจสอบฯรายสถานศึกษา
(2) สรุปผล สังเคราะห์ผล การติดตามตรวจสอบฯ ระดับเขตพื้นที่
10.2.5 รายงานและเผยแพร่ ผ ลการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษาและนาผลไปใช้เพื่อการพัฒนา
(1) รายงานรายสถานศึกษา
(2) รายงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(3) นาเสนอผลการติดตามตรวจสอบฯ ต่อสาธารณชน
(4) นาผลการประเมินคุณภาพไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
10.3 งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก
10.3.1 ประสานงานกับสถานศึกษาในสังกัดเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจาก สมศ. การส่งข้อมูล เอกสารเพิ่มเติม รวมทั้งติดตามกาหนดการประเมินคุณภาพภายนอก
ของสถานศึกษาในสังกัดตามรอบการประเมินจาก สมศ.
10.3.2 ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้นาผลการประเมินภายนอกจาก สมศ.ไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
10.3.3 ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ให้มีความรู้ความ
เข้าใจ ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กับหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก จาก
สมศ. ในทุกระดับการการศึกษา
10.3.4 นิเทศ ติดตาม กากับ ให้สถานศึกษาดาเนินการกับกับการเตรียมความพร้อมการรับการ
ประเมินภายนอกทุกแห่งในเขตพื้นที่ ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
10.3.5 ประเมินความพร้อมสถานศึกษาในสังกัดเพื่อพร้อมรับการการประเมินคุณภาพภายนอก
10.3.6 แต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่ร่วมประเมินกับ สมศ.
10.3.7 รวบรวมผลการประเมิน จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศการประเมินคุณภาพภายนอกให้
เป็ นปั จจุ บั น สะดวกส าหรั บการนาผลประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
10.3.8 จัดทาเอกสารรายงาน สังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก เผยแพร่ และนาผล
การประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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10.4 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมนักเรียน ได้แก่ ลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาดผู้บาเพ็ญประโยชน์
/กิจกรรมชุมนุม ชมรม และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา)
10.5 งานพัฒนาคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
10.5.1 ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์เอกสารหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
และเผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้อง
10.5.2 ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่รับผิดชอบให้เหมาะสมกับท้องถิ่น
10.5.3 เป็นวิทยากรหรือให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
10.5.4 ศึกษาค้นคว้า แนวคิด แนวปฏิบัติใหม่ๆ เกี่ยวกั บการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่รับผิดชอบ
10.5.5 ผลิต เผยแพร่เอกสารทางวิชาการ คู่มือ แนวการสอนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัด
กระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
10.5.6 วางแผนปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบร่วมกับ
โรงเรียน
10.5.7 เป็นวิทยากรหรือให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่รับผิดชอบ
10.5.8 วางแผนนิเทศ กาหนดปฏิทินการนิเทศและดาเนินการนิเทศติดตามและประเมินผลใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
10.5.9 งานข้อมูล และสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
รับผิดชอบ
10.5.10 งานวิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่รับผิดชอบ
10.5.11 งานวัดผลประเมินผลในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
10.5.12 การผลิตและการจัดหาหรือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
รับผิดชอบ
งานนโยบาย (Agenda)
10.6 โครงการโรงเรียนประชารัฐ
10.7 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)
10.8 งานส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมศึกษา และ โครงการโรงเรียนห้องเรียนสีเขียว (กฟผ.)
10.9 โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่สากล การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
งานนิเทศเชิงพื้นที่ (Area based)
10.10 งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนห้วย
ใหญ่ จานวน 6 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
2. โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
3. โรงเรียนบ้านน้าเดื่อใต้
4. โรงเรียนบ้านสะแกงาม
5. โรงเรียนบ้านน้าเดื่อ
๖. โรงเรียนบ้านห้วยแหน
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (Another)
10.๑1 ปฏิบัติงานแทน นางพิบุลขวัญ กลิ่นมิ่ง กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
10.๑2 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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11. นางภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์ ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติ
หน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่ และรับผิดชอบงาน ดังนี้
งานประจา (Function based)
11.1 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่ม คนที่ 3 กรณีที่ผู้อานวยการกลุ่มไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้
11.2 กาหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงาน ควบคุม กากับ ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงาน รวมทั้งให้คาปรึกษา แนะนา หรือแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มงาน
11.3 ตรวจสอบ ตรวจร่างหนั งสือ กลั่ นกรองงานของเจ้าหน้าที่ภ ายในกลุ่ มงานและให้ ความเห็ น
ประกอบ การบันทึกของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อน
นาเสนอผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
11.4 รายงานผลความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเกี่ยวกับงานในความ
รับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
11.5 พัฒนาวิธีการดาเนินงานในกลุ่มงาน เพื่อให้สะดวกต่อการปฏิบัติงาน และการให้บริการ
11.6 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องและกลุ่ม/หน่วย/ส่วนอื่นๆ ในสานักงานเพื่อให้งานใน
กลุ่มงานดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
11.7 กากับดูแล และกลั่นกรองงานงานวิจัย พัฒนา ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและประกันคุณภาพ
การศึกษา ประเมินติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาการศึกษา
11.8 งานส่งเสริม และพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้
11.8.1 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาระบบนิเทศ และการจัดการเรียนการสอน
11.8.๒ ศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการรับการนิเทศ
11.8.๓ จัดทาแผนส่งเสริม และพัฒนาระบบการนิเทศ
11.8.๔ กาหนดวิธี และแนวทางการนิเทศ สร้างและแสวงหาเครื่องมือนวัตกรรมเพื่อดาเนินการ
นิเทศการศึกษาและการเรียนการสอน
11.8.๕ ติดตาม และประเมินผลการนิเทศการศึกษา นาผลการประเมินไปกาหนดแนวทาง
การพัฒนาระบบการนิเทศ
11.8.๖ สรุปรายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อหน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษาและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
11.9 งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
11.9.1 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ตามสภาพปัญหา ความต้องการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา
11.9.2 จัดทาเกณฑ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ เครื่องมือ และวิธีการนิเทศ การตรวจสอบการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
11.9.3 สถานศึกษาประเมินตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
11.9.4 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์และตัวชี้วัด
วิจัย พัฒนารูปแบบ/วิธีการที่เหมาะสม
11.9.5 นาผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามเกณฑ์
และตัวชี้วัดมากาหนดเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และวางแผนการดาเนินงาน
11.9.6 สรุปผลการดาเนินงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
11.10 งานพัฒนาคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาระเทคโนโลยี)
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11.10.1 ศึ ก ษาค้ น คว้ า รวบรวมวิ เ คราะห์ เ อกสารหลั ก สู ต รใน กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ที่
รับผิดชอบ และเผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้อง
11.10.2 ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่รับผิดชอบให้เหมาะสมกับท้องถิ่น
11.10.3 เป็น วิทยากรหรือให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ห ลักสูตรในกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้
ที่รับผิดชอบ
11.10.4 ศึกษา ค้นคว้า แนวคิด แนวปฏิบัติใหม่ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่รับผิดชอบ
11.10.5 ผลิตเผยแพร่เอกสารทางวิชาการ คู่มือแนวการสอนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
11.10.6 วางแผนปรับ ปรุงการจัดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิ ดชอบ
ร่วมกับโรงเรียน
11.10.7 เป็นวิทยากรหรือให้คาปรึกษาเกี่ ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่รับผิดชอบ
11.10.8 วางแผนนิเทศกาหนดปฏิทินการนิเทศและดาเนินการนิเทศติดตาม และประเมินผล
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
11.10.9 งานข้อมูล และสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
รับผิดชอบ
11.10.10 งานวิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่รับผิดชอบ
11.10.11 งานวัดผลและประเมินผลในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
11.10.12 การผลิตและการจัดหาหรือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
รับผิดชอบ
11.11 งานวิจัย และพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนที่
รับผิดชอบ
11.12 งานพัฒนาระบบรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์
งานนโยบาย (Agenda)
11.13 งานจัดการเรียนรู้ coding
11.14 งานการพัฒนาทักษะ Digital literacy
11.15 ช่วยงานการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) สาระเทคโนโลยี
11.16 ช่ว ยงานโครงการส่ งเสริม ผู้ เ รีย นให้ มี คุณ ลั ก ษณะ และทั กษะในศตวรรษที่ 21 (ทั กษะ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี)
งานนิเทศเชิงพื้นที่ (Area based)
11.17 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การบริหาร และการจัดการศึกษาโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียน
เอราวัณตาดหมอก จานวน 7 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านเขาขาด
2. โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
3. โรงเรียนบ้านวังโค้ง
4. โรงเรียนชุมชนบ้านน้าร้อน
5. โรงเรียนบ้านป่าบง
6. โรงเรียนบ้านบุฉนวน
7. โรงเรียนบ้านกกไทร
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งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (Another)
11.18 ปฏิบัติงานแทน นางมนัสนันท์ กุลวงศ์ กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
11.19 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
12. นางมนัสนันท์ กุลวงศ์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
งานประจา (Function based)
12.1 ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มงาน กรณีหัวหน้ากลุ่มงานไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
12.2 งานส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น เครือข่ายการนิเ ทศของเขตพื้นที่ก ารศึกษาสถานศึ กษา หน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน
12.2.๑ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ศึกษาความต้องการการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการ
นิเทศทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
12.2.๒ จัดทาแผนสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ
12.2.๓ ประชุมสัมมนาเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ เพื่อสร้างความเข้าใจและกาหนดแนว
ทางการพัฒนา
12.2.๔ ดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น
เครื อข่ ายครู แ กนน า ครู ต้น แบบ ครู แห่ งชาติ ฯลฯ เครื อข่า ยระดับ ปฐมวั ย เครื อข่า ยประถมศึ กษา
เครือข่ายมัธยมศึกษา
12.2.๕ ประเมิน และสรุปผลการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ
12.2.๖ นาผลการประเมินไปกาหนดแนวทางการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ
12.2.๗ สรุป รายงานผลการดาเนินงานเครือข่ายการนิเทศ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
12.3 งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
12.4 ดาเนินการพิจารณา คัดเลือกรูปแบบ/วิธีการนิเทศที่ดี หรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิ ศ และเผยแพร่
วิธีการปฏิบัติที่ดี
12.5 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
12.6 งานพั ฒ นาคุ ณ ภาพกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษา ระดั บ ประถมศึ ก ษาและ
มัธยมศึกษา
12.6.1 ศึ ก ษา ค้ น คว้ า รวบรวม วิ เ คราะห์ เ อกสารหลั ก สู ต รในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ที่
รับผิดชอบและเผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้อง
12.6.2 ส่งเสริม พัฒนา หลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบให้เหมาะสมกับท้องถิ่น
12.6.3 เป็ น วิทยากรหรือให้ คาปรึกษาเกี่ ยวกับการใช้ห ลั ก สู ตรในกลุ่ ม สาระการเรียนรู้ ที่
รับผิดชอบ
12.6.4 ศึกษา ค้นคว้าแนวคิดแนวปฏิบัติใหม่ๆเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ การ
เรียนรู้ที่รับผิดชอบ
12.6.5 ผลิตเผยแพร่เอกสารทางวิชาการ คู่มือแนวการสอนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การจัด
กระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
12.6.6 วางแผน ปรับปรุง การจัดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบร่วมกับ
โรงเรียน
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12.6.7 เป็นวิทยากรหรือให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ การ
เรียนรู้ที่รับผิดชอบ
12.6.8 วางแผนนิเทศ กาหนดปฏิทินการนิเทศ และดาเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
12.6.9 งานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
รับผิดชอบ
12.6.10 งานวิเคราะห์วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระ การ
เรียนรู้ที่รับผิดชอบ
12.6.11 งานวัดผลประเมินผลในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
12.6.12 การผลิตและการจัดหา หรือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่
รับผิดชอบ
งานนโยบาย (Agenda)
12.7 การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
12.8 งานการจัดการศึกษาตามแนวพระบรมราโชบายของรัชกาลที่ ๑๐
12.9 งานโครงการโรงเรียนสุจริต
งานนิเทศเชิงพื้นที่ (Area based)
12.10 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาในกลุ่มโรงเรียน ห้วยสะแกระวิง จานวน 8 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านชัยมงคล
2. โรงเรียนบ้านเนินสง่า
3. โรงเรียนบ้านบ้านระวิง
4. โรงเรียนบ้านห้วยนาค
5. โรงเรียนบ้านห้วยสะแก
6. โรงเรียนบ้านยางกุด
7. โรงเรียนบ้านยางลาด
8. โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที่ ๑๓๗
12.11 งานวิจั ยและพัฒนาคุณภาพนักเรียนครูผู้ บริห ารสถานศึกษาในโรงเรียนในกลุ่ มโรงเรียนที่
รับผิดชอบ
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (Another)
12.12 ปฏิบัติงานแทน นางภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์ กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
12.13 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑3. นางสาวกาญจนา คูทิพย์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิ เทศก์ ชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริม และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา มีหน้าที่
และรับผิดชอบงาน ดังนี้
งานประจา (Function based)
๑3.1 กาหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงาน ควบคุม กากับ ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงาน รวมทั้งให้คาปรึกษา แนะนาหรือแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มงาน
13.2 ตรวจสอบ ตรวจร่ า งหนั ง สื อ กลั่ นกรองงานของเจ้ าหน้า ที่ ภ ายในกลุ่ ม งานและให้ ค วามเห็ น
ประกอบ การบันทึกของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อน
นาเสนอผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
13.3 รายงานผลความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเกี่ยวกับงาน
ในความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
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13.4 พัฒนาวิธีการดาเนินงานในกลุ่มงาน เพื่อให้สะดวกต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ
13.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกลุ่ม/หน่วย/ส่วนอื่นๆ ในสานักงานเพื่อให้งานในกลุ่ม
งานดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
๑3.6 งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
๑3.6.๑ ศึกษาข้อมูลความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการ
เรียนรู้
๑3.6.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิต พัฒนาและใช้สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาสาหรับการจัดการเรียนรู้
๑3.6.๓ พัฒนา สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
๑3.6.๔ สรุปผลการประเมินการผลิต การใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ใน
การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด
๑3.6.๕ ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา
การใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
13.7 งานส่งเสริมและพัฒนา ICT เพื่อการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา
๑3.7.1 ศึกษาวิเคราะห์วิจัยการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ ICT
๑3.7.2 ดาเนินการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ ICT ต้นแบบ
๑3.7.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ ICT
13.7.๔ ส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรม และ ICT
13.7.5 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม และ ICT
13.๙ งานห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดเขตพื้นที่การศึกษา
13.๑๐ การส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้สื่อโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV)
13.๑๑ การส่งเสริมและพัฒนาระบบ E-leaning เพื่อการเรียนการสอน
13.12 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
13.13 งานพัฒนาคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ระดับมัธยมศึกษา
13.13.1 ศึกษาค้นคว้ารวบรวมวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรีย นรู้ที่รับผิดชอบ
และเผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้อง
13.13.2 ส่งเสริม พัฒนาหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบให้เหมาะสมกับท้องถิ่น
13.๑3.3 เป็นวิทยากรหรือให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
รับผิดชอบ
13.๑3.4 ศึกษา ค้นคว้าแนวคิดแนวปฏิบั ติใหม่ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่รับผิดชอบ
13.๑3.5 ผลิต เผยแพร่เอกสารทางวิชาการคู่มือแนวการสอน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
13.๑3.6 วางแผน ปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบร่วมกับ
โรงเรียน
13.๑3.7 เป็นวิทยากรหรือให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่รับผิดชอบ
13.๑3.8 วางแผนนิเทศกาหนดปฏิทินการนิเทศ และดาเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
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13.๑3.9 งานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
รับผิดชอบ
13.๑3.10 งานวิเคราะห์วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่รับผิดชอบ
13.๑3.11 งานวัดผลประเมินผลในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
13.๑3.12 การผลิต และการจัดหาหรือพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
รับผิดชอบ
งานนโยบาย (Agenda)
๑3.14 งานพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
งานนิเทศเชิงพื้นที่ (Area based)
13.๑5 การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียน
ท่าพล–นางั่ว จานวน 9 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านคลองสาร
2. โรงเรียนบ้านป่าม่วง
3. โรงเรียนบ้านนางั่ว
4. โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง
5. โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม
6. โรงเรียนบ้านท่าพล
7. โรงเรียนบ้านดง
8. โรงเรียนบ้านอมกง
9. โรงเรียนบ้านวังซอง
๑3.๑6 งานวิจั ย และพัฒ นาคุณภาพนักเรี ยนครูผู้ บ ริห ารสถานศึกษาในโรงเรียนในกลุ่ มโรงเรียนที่
รับผิดชอบ
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (Another)
13.17 ปฏิบัติงานแทน นายนิพล พลกลาง กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
13.18 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑4. นายนิพล พลกลาง ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มงานวิเคราะห์
วิจัย พัฒนา ส่งเสริม และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
งานประจา (Function based)
14.1 ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มงาน กรณีหัวหน้ากลุ่มงานไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
14.2 งานส่งเสริม และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
14.2.1 จัดระบบบริการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ
ตามความต้องการของสถานศึกษา
14.2.2 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาใน
การจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
14.2.3 ประเมินการใช้ระบบบริการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการ
จัดการเรียนรู้
14.2.4 สรุปรายงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
14.3 งานส่งเสริม และพัฒนา ICT เพื่อการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษา
14.3.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ ICT
14.3.2 ดาเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ ICT ต้นแบบ
14.3.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ ICT
14.3.4 ส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรม และ ICT
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14.3.5 นิเทศติดตามและประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม และ ICT
14.4 งานศูนย์สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา
14.5 งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
14.6 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
14.7 งานพัฒนาคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
14.7.1 ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์เอกสารหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
และเผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้อง
14.7.2 ส่งเสริม พัฒนาหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบให้เหมาะสมกับท้องถิ่น
14.7.3 เป็นวิทยากร หรือให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ทรี่ ับผิดชอบ
14.7.4 ศึกษา ค้นคว้า แนวคิด แนวปฏิบัติใหม่ ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่รับผิดชอบ
14.7.5 ผลิต เผยแพร่เอกสารทางวิชาการ คู่มือ แนวการสอนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัด
กระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
14.7.6 วางแผน ปรับปรุง การจัดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิ ดชอบ
ร่วมกับโรงเรียน
14.7.7 เป็นวิทยากรหรือให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่รับผิดชอบ
14.7.8 วางแผนนิเทศ กาหนดปฏิทินการนิเทศ และดาเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
14.7.9 งานข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
รับผิดชอบ
14.7.10 งานวิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่รับผิดชอบ
14.7.11 งานวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
14.7.12 การผลิต และการจัดหา หรือพั ฒนาสื่อการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
รับผิดชอบ
งานนโยบาย (Agenda)
14.8 โครงการโรงเรียนคุณธรรม
14.9 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
14.10 งานโรงเรียนปริยัติธรรมและสอบธรรมศึกษา
14.11 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
14.12 ส่งเสริมค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ
งานนิเทศเชิงพื้นที่ (Area based)
14.๑3 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียน ในกลุ่มโรงเรียน
เพชรชนแดน จานวน 13 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
2. โรงเรียนบ้านน้าลัด
3. โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง
4. โรงเรียนอนุบาลชนแดน
5. โรงเรียนบ้านห้วยตูม
6. โรงเรียนบ้านหนองตาด
7. โรงเรียนบ้านผาทอง
8. โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ
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9. โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา
11. โรงเรียนบ้านโป่งตาเบ้า
13. โรงเรียนบ้านกกจั่น

10. โรงเรียนบ้านซับเจริญ
12. โรงเรียนบ้านลาดน้อย

14.14 งานวิจั ย และพัฒ นาคุณ ภาพนั กเรีย นครูผู้ บริ ห ารสถานศึก ษาในโรงเรีย นในกลุ่ ม โรงเรีย นที่
รับผิดชอบ
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (Another)
14.15 ปฏิบัติงานแทน นางสาวกาญจนา คูทิพย์ กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
14.16 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
15. นางสุพัตรา คงศิริกร ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา มีหน้าที่ และรับผิดชอบ ดังนี้
งานประจา (Function based)
15.1 กาหนดนโยบาย และแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงาน ควบคุม กากับ ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงานรวมทั้งให้คาปรึกษา แนะนา หรือแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มงาน
15.2 ตรวจสอบ ตรวจร่างหนังสือ กลั่นกรองงานของเจ้าหน้าที่ภาระในกลุ่มงานและให้ ความเห็น
ประกอบการบันทึกของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อน
นาเสนอผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
15.3 รายงานผลความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือข้อมูล เกี่ยวกับงานในความ
รับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
15.4 พัฒนาวิธีการดาเนินงานในกลุ่มงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้สะดวกต่อการปฏิบัติงานและกาให้บริการ
15.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่ม/หน่วย/ส่วนอื่น ๆ ในสานักงานเพื่อให้งานในกลุ่ม
งานดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
15.6 กากับดูแลและกลั่นกรองงานงานวิจัยพัฒนาส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการ
วัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
15.7 การพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ
15.7.1 กาหนดขอบข่ายของข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และ
บริหารทั่วไป ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยศึกษาจากนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติ
การประจาปี รายงานผลการปฏิบัติงานจากกลุ่มต่าง ๆ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
15.7.2 รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศ
15.7.3 ตรวจสอบข้อมูล และสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน
15.7.4 รายงานผลการวิเคราะห์สังเคราะห์ที่เป็นข้อมูล และสารสนเทศต่อคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ถึงจุดเด่นจุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ
15.7.5 เผยแพร่ข้อมูลเป็นเอกสาร และทางเว็บไซด์ในระบบเครือข่าย
15.8 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผล
15.8.1 ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการนิเทศตามแนวทางของ
คณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
15.8.2 รวบรวมวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล จากการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล
และการนิเทศ
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15.8.3 จัดทารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการนิเทศเสนอต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมิน และนิเทศการศึกษา
15.8.4 เผยแพร่รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการนิเทศการศึกษาต่อ
คณะกรรมการติด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ นผล และนิ เทศการศึ กษาส านัก งานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
15.9 งานพัฒนาคุณภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านกิจกรรมแนะแนว ระดับมัธยมศึกษา
15.10 งานพัฒนาศูนย์แนะแนว ประจาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
15.๑1 การจัดทาศูนย์บริการสื่อ เพื่อการแนะแนวการศึกษาและงานอาชีพ
15.12 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
15.13 งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษา
15.13.1 ศึก ษา ค้ น คว้ า รวบรวม วิเ คราะห์ เอกสารหลั กสู ต รในกลุ่ ม สาระ การเรีย นรู้ ที่
รับผิดชอบและเผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้อง
15.13.2 ส่งเสริม พัฒนาหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบให้เหมาะสมกับท้องถิ่น
15.13.3 เป็นวิทยากรหรือให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
รับผิดชอบ
15. 13.4 ศึกษา ค้นคว้า แนวคิดแนวปฏิบัติใหม่ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่รับผิดชอบ
15.13.5 ผลิต เผยแพร่ เอกสารทางวิชาการ คู่มือแนวการสอนหรือเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
15.13.6 วางแผน ปรับปรุง การจัดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่รับผิดชอบ
ร่วมกับโรงเรียน
15.13.7 เป็นวิทยากรหรือให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
รับผิดชอบ
15.13.8 วางแผนนิเทศ กาหนดปฏิทินการนิเทศ และดาเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
15.13.9 งานข้อมูล และสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
รับผิดชอบ
15.13.10 งานวิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่รับผิดชอบ
15.13.11 งานวัดผลประเมินผลในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
15.13.12 การผลิต และการจัดหา หรือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่รับผิดชอบ
งานนโยบาย (Agenda)
15.13 งานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ
15.14 งานพัฒนาทักษะชีวิตในระบบการเรียนการสอน
15.15 งานการจัดการศึกษาตามแนวพระบรมราโชบายของรัชกาลที่ 10 (ด้านการมีงานทา–มีอาชีพ)
15.16 โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ
การศึกษาภาคบังคับ
15.17 ช่วยงานโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 (ทักษะอาชีพ
และการเรียนรู้)
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งานนิเทศเชิงพื้นที่ (Area based)
15.19 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาในกลุ่มโรงเรียน
บ้านโคกดงมูลเหล็ก จานวน 9 โรงเรียน ดังนี้
1.
3.
5.
7.
9.

โรงเรียนบ้านท่ากกตาล
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
โรงเรียนบ้านกงกะยาง
โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก
โรงเรียนบ้านโนนตะแบก

2.
4.
6.
8.

โรงเรียนบ้านโคก
โรงเรียนบ้านห้วยผักไล
โรงเรียนบ้านน้าเลา
โรงเรียนบ้านคลองบง

15.20 งานวิจัย และพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบ
15.21 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (Another)
15.22 ปฏิบัติงานแทน นางสาวนัคมน สังข์ทอง กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
15.23 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
16. นางสาวนัคมน สังข์ทอง ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิ นผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา มี
หน้าที่ และรับผิดชอบ ดังนี้
งานประจา (Function based)
16.1 ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มงาน กรณีหัวหน้ากลุ่มงานไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
16.2 พัฒนาวิธีการดาเนินงานในกลุ่มงานที่รับผิดชอบเพื่อให้สะดวกต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ
16.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่ม/หน่วย/ส่วนอื่น ๆ ในสานักงานเพื่อให้งานในกลุ่ม
งานดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
16.4 การพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ
16.4.1 กาหนดขอบข่ายของข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และ
บริหารทั่วไป ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยศึกษาจากนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติ
การประจาปี รายงานผลการปฏิบัติงานจากกลุ่มต่าง ๆ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
16.4.2 รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศ
16.4.3 ตรวจสอบข้อมูล และสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน
16.4.4 รายงานผลการวิเคราะห์สังเคราะห์ที่เป็นข้อมูล และสารสนเทศต่อคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ถึงจุดเด่นจุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ
16.4.5 เผยแพร่ข้อมูลเป็นเอกสาร และทางเว็บไซด์ในระบบเครือข่าย
16.5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผล
16.5.1 ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการนิเทศตามแนวทางของคณะกรรมการ
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
16.5.2 รวบรวมวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลจากการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและการนิเทศ
16.5.3 จัดทารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการนิเทศเสนอต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมิน และนิเทศการศึกษา
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16.5.4 เผยแพร่รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการนิเทศการศึกษาต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
16.6. งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับประถมศึกษา
16.6.1 ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ เอกสารหลักสูตรในกลุ่มสาระ การเรียนรู้รับผิดชอบ
และเผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้อง
16.6.2 ส่งเสริม พัฒนาหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบให้เหมาะสมกับท้องถิ่น
16.6.3 เป็นวิทยากรหรือให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรในกลุ่มสาระ การเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
16.6.4 ศึกษา ค้นคว้า แนวคิดแนวปฏิบัติใหม่ ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่รับผิดชอบ
16.6.5 ผลิต เผยแพร่ เอกสารทางวิชาการ คู่มือแนวการสอนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัด
กระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
16.6.6 วางแผน ปรับปรุง การจัดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่รับผิดชอบ
ร่วมกับโรงเรียน
16.6.7 เป็นวิทยากรหรือให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ การเรียนรู้ที่
รับผิดชอบ
16.6.8 วางแผนนิเทศ กาหนดปฏิทินการนิเทศ และดาเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
16.6.9 งานข้อมูล และสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่รับผิดชอบ
16.6.10 งานวิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่รับผิดชอบ
16.6.11 งานวัดผลประเมินผลในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
16.6.12 การผลิต และการจัดหา หรือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ การเรียนรู้ที่
รับผิดชอบ
16.7 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลแลนิเทศ
การศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
16.8 การจัดทาเว็บไซต์กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
งานนโยบาย (Agenda)
16.9 งานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
16.10 งานดูแลระบบโปรแกรม Deep
งานนิเทศเชิงพื้นที่ (Area based)
16.11 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนลาดแค
จานวน 9 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านลาดแค
3. โรงเรียนบ้านถ้าแก้ว
5. โรงเรียนบ้านโคกหนองจอก
7. โรงเรียนธาราคีรี
9. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่

2.โรงเรียนบ้านโคกยาว
4. โรงเรียนลูกจันทน์ปิยะอุย
6. โรงเรียนสายสมร
8. โรงเรียนบ้านดงลาน
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16.12 งานวิจัย และพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มโรงเรียน ที่รับผิดชอบ
16.13 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (Another)
16.13 ปฏิบัติงานแทน นางสุพัตรา คงศิริกร กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
16.15 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑7. ว่าที่ร้อยตรี เข็มพร แก้วสงค์ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่ม
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
17.1 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของส่วนราชการในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
17.1.1 ศึกษา วิเคราะห์ภ ารกิจ และบทบาทหน้าที่ ของหน่ว ยงานในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อหาแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน
17.1.2 เสนอแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้มีอานาจพิจารณาตัดสินใจ
17.1.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่นภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย
17.1.4 ติดตามประเมินผล สรุปและรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงานภายในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา รวมทั้งเผยแพร่ผลงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
17.2 การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของส่วนราชการนอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
17.2.1 ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจ และบทบาทอานาจหน้าที่ของหน่วยงานนอกสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา เพื่อหาแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน
17.2.2 เสนอแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้มีอานาจพิจารณาตัดสินใจ
17.2.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่น
ภายนอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย
17.2.4 ติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงานภายนอกสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งเผยแพร่ผลงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑7.3 ปฏิบัติงานธุรการ
๑7.3.1 ศึกษาวิเคราะห์วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและงานสารบรรณของกลุ่มนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาให้สามารถดาเนินการตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑7.3.2 ออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑7.3.3 ตรวจสอบหนังสือรับ-ส่งระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาทั้งทาง Internet และ My-Office
๑7.3.4 จัดทาวาระการประชุม/รายงานการประชุม รอง ผอ.สพท./ผู้อานวยการกลุ่ม
การประชุมผู้บริหารโรงเรียน ประธานกลุ่มโรงเรียน และการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา
๑7.3.5 ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มงานภายในกลุ่มนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ตามที่ได้รับมอบหมาย 7 กลุ่มงาน ดังนี้
1) กลุ่มงานประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
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2) กลุ่มงานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอน และกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียน
3) กลุ่มงานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับการวัด
และประเมินผลการจัดการศึกษา
4) กลุ่มงานวิจัย พัฒนา ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
5) กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
6) กลุ่มงาน วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริม และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
7) กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
๑7.3.6 ประสานงาน ส่ งเสริม สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับทุกกลุ่ม ภายในเขตพื้นที่
การศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริห ารงานของกลุ่ มนิเทศติดตามและประเมินผลการจั ด
การศึกษา
๑7.3.7 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา
๑7.3.8 ประสานการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของกลุ่มนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ
17.4 ปฏิบัติงานแทน นายยศธร ไตรรัตนประพันธ์ กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้
๑7.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑8. นายยศธร ไตรรัตนประพันธ์ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่ม
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
18.1 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของส่วนราชการในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
18.1.1 ศึกษา วิเคราะห์ภ ารกิจ และบทบาทหน้าที่ ของหน่ว ยงานในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อหาแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน
18.1.2 เสนอแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้มีอานาจพิจารณาตัดสินใจ
18.1.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่นภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย
18.1.4 ติดตามประเมินผล สรุปและรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงานภายในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา รวมทั้งเผยแพร่ผลงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
18.2 การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของส่วนราชการนอกสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
18.2.1 ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจ และบทบาทอานาจหน้าที่ของหน่วยงานนอกสานักงานเขต
พื้นทีก่ ารศึกษา เพื่อหาแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน
18.2.2 เสนอแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้มีอานาจพิจารณาตัดสินใจ
18.2.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่น
ภายนอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย
18.2.4 ติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงานภายนอกสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งเผยแพร่ผลงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

33
๑8.3 ปฏิบัติงานธุรการ
๑8.3.1 ศึกษาวิเคราะห์วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและงานสารบรรณของกลุ่มนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาให้สามารถดาเนินการตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑8.3.2 ออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของสานักงาน
๑8.3.3 ตรวจสอบหนังสือรับ-ส่งระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาทั้งทาง Internet และ My-Office
๑8.3.4 ช่วยงานจัดทาวาระการประชุม/รายงานการประชุม รอง ผอ.สพท./ผู้อานวยการกลุ่ม
การประชุมผู้บริหารโรงเรียน ประธานกลุ่มโรงเรียน และการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา
๑8.3.5 ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มงานภายในกลุ่มนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ตามที่ได้รับมอบหมาย 7 กลุ่มงาน ดังนี้
1) กลุ่มงานประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
2) กลุ่มงานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอน และกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียน
3) กลุ่มงานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับการวัด
และประเมินผลการจัดการศึกษา
4) กลุ่มงานวิจัย พัฒนา ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
5) กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
6) กลุ่มงาน วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริม และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
7) กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
๑8.3.6 ประสานงาน ส่ ง เสริ ม สนั บสนุ นและปฏิ บั ติง านร่ว มกั บ ทุก กลุ่ ม ภายในเขตพื้ น ที่
การศึกษา ในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา
๑8.3.7 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
๑8.3.8 ประสานการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของกลุ่มนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป
18.4 ปฏิบัติงานแทน ว่าที่ ร.ต.เข็มพร แก้วสงค์ กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๑8.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3 เป็นต้นไป ยกเว้น รายที่ 4 และ 16
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3

