คู่มือ การปฏิบัติงาน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แนวคิด
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต
25 เป็นกลุ่มงานดาเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพเท่ าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียน ทั้งในระบบ นอก
ระบบและตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการปฏิบัติราชการของบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา
๒. เพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๓. เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในบทบาท หน้าที่ และ
ภารกิจของศึกษานิเทศก์

ตอนที่ ๑
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์
๑. งานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตาแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ทุกคน ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25 ปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับงาน
วิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ดังนี้
๑.๑ งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการ
เรียนรู้ มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการวัดและ ประเมินผล
การศึกษา พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
๑.๒ การศึกษา ค้นคว้าทางวิช าการ เพื่อจัดทาเป็นเอกสาร คู่มือและสื่ อใช้ในการปฏิบัติงานและ
เผยแพร่ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน
๑.๓ การวิ เ คราะห์ วิ จั ย เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รและกระบวนการเรี ย นรู้ สื่ อ นวั ต กรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒ นาระบบการบริห ารงานวิชาการ พัฒ นามาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้สนใจทั่วไป
๑.๔ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนการ นิเทศ
และการพัฒนางานวิชาการ
๑.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒. งานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต
25 เป็นกลุ่มงานที่ดาเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การพัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ในการบริหาร และจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียน ทั้งระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของการศึกษา โดย ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงาน
วิชาการและงานนิเทศการศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ศึกษา ค้าคว้าทางวิชาการและ
วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อพัฒนาการจัดการ เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยให้มีความรู้ ความ เข้าใจในหลักการนิเทศการศึกษา หลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ การวัด การประเมินผลการศึกษา การ ประกันคุณภาพการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือครู
และผู้เรียนในระดับสูง มีความสามารถในการวาง แผนการนิเทศการศึกษา งานวิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการจัดการศึกษา และจัดทารายงานโดยแสดงให้เห็นว่ามีการวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้ใหม่
เพื่อนาผลไปใช้ในการพัฒนาการ นิเทศการศึกษา มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง มีการถ่ายทอดและได้รับการ
ยอมรับและมีการพัฒนาตน และพัฒนาวิชาชีพ มีเทคนิคชั้นสูงในการนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
สามารถพัฒนา นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเป็นแบบอย่างแก่วิชาชีพส่งผลให้ครูและบุคลากรในเขตพื้นที่
การศึกษา สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้บรรลุเป้ าหมายของหลักสูตร มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
เขต พื้นที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ภารกิจ สาระความรู้ และ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. การนิเทศการศึกษา ได้แก่ หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและกระบวนการนิเทศ กลยุทธ์
การนิเทศการศึกษาใน เรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสร้างทักษะในการนิเทศ การใช้กล
ยุทธ์ในการนิเทศ การนานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ การควบคุมและการประเมินเพื่อ การพัฒนา

คุณภาพการศึกษา การนิเทศภายใน โดยสามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมให้ข้อเสนอแนะเพื่อ พัฒนาระบบการ
นิเทศภายในสถานศึกษาได้ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการ เรียนรู้การสอนและการ
บริหารจัดการการศึกษา ประสาน สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศ การศึกษาแก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่างหลากหลายด้านความเป็นกัลยาณมิตร
๒. นโยบายและการวางแผนการศึกษา ได้แก่ ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริบททาง เศรษฐกิจ
สังคมและการเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่างๆ การวิเคราะห์และ
กาหนดนโยบายการศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและประเมิน นโยบายการศึกษา
โดย สามารถให้คาแนะนา ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพื่อ จัดทานโยบาย แผนและ
การติดตามประเมินผลด้านการศึกษา ให้คาแนะนาปรึกษาเกี่ยวกับการกาหนด นโยบายและการวางแผน
ดาเนินงานและการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ให้คาแนะนา ปรึกษา
เกี่ยวกับกำรจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่มุ่งให้เกิดผลดี คุ้มค่ำต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สังคม
และสิ่งแวดล้อม
๓. กำรพัฒนำหลักสูตรและกำรสอน ได้แก่ ควำมรู้เกี่ยวกับหลักสูตร กำรสร้ำงหลักสูตร สถำนศึกษำ
หลักกำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้ จิตวิทยำกำรศึกษำ กำรวัดและกำรประเมินผล กำรจัดกำรศึกษำ
พิเศษ โดยสำมำรถให้คำแนะนำ คำปรึกษำ เกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำ
สำธิตแนะนำครูให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ได้เต็มศักยภำพของผู้เรียน ประเมินหลักสูตรและกำรนำ
หลักสูตรไปใช้
๔. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้แก่ กำรบริหำรคุณภำพ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ มำตรฐำน
คุณภำพกำรศึกษำ กระบวนกำรประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ สำมำรถศึกษำ วิเครำะห์
วิจัย กำรจัดทำมำตรฐำน และกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ โดยนิเทศ กำกับ
ติดตำมและประเมินผลกำประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ให้คำปรึกษำ ข้อเสนอแนะและ กำรวำง
ระบบกำรจัดทำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและ พร้อมรับกำร
ประเมินภำยนอก
๕. กำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ ได้แก่ หลักและระบบขอบข่ำยกำรจัดกำรศึกษำ หลักกำร บริหำร
จัดกำรกำรศึกษำโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน กำรปฏิรูปกำรศึกษำ กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ กำรจัดกำร
ศึกษำโดยสำมำรถให้คำปรึกษำแนะนำกำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมเจตนำรมณ์ ของกำรนิเทศ
กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำไปสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ บริหำรจัดกำรศึกษำโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐำน
๖. กำรวิจั ยทำงกำรศึกษำ ได้แก่ ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนกำรวิจัย กำรนำผลกำรวิจัยไปใช้ โดย
สำมำรถให้คำแนะนำ ปรึกษำเกี่ยวกับกำรน ำกระบวนกำรวิจัยไปใช้ในกำรแก้ปัญหำและพัฒนำกำรเรียน กำร
สอน ให้คำแนะนำปรึกษำเกี่ยวกับกำรนำผลกำรวิจัยไปใช้ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ดำเนินกำร
วิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ๆ ด้ำนกำรเรียนรู้และกำรจัดกำรศึกษำ
๗. กลวิธีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงำนทำงวิชำกำร ได้แก่ กลวิธีกำร นำเสนอ
ควำมรู้แนวคิดทฤษฎีที่เหมำะสมกับกำรเรียนรู้ กำรเขียนรำยงำน บทควำม ผลงำน ผลกำรศึกษำ ค้นคว้ำ ฯลฯ
กำรวิเครำะห์ วิจำรณ์ผลงำนวิชำกำรอย่ำงสร้ำงสรรค์ โดยสำมำรถเขียนเอกสำรทำงวิชำกำร ประเภทต่ำงๆ
แนะนำและให้คำปรึกษำกำรเขียนเอกสำรทำงวิชำกำรแก่คุณครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นำเสนอควำมรู้
แนวคิด ทฤษฎีด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย และเหมำะสมต่อกำรเรียนรู้
๘. กำรบริหำรจั ดกำรเทคโนโลยี สำรสนเทศ ได้แก่ หลักกำรใช้เทคโนโลยีส ำรสนเทศอินเทอร์เน็ต
คอมพิว เตอร์ ช่ ว ยสอน ระบบมั ล ติมี เ ดี ย แบบ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ส ำนัก งำนอั ต โนมั ติ โดยสำมำรถใช้เ ทคโนโลยี

สำรสนเทศเพื่อกำรพัฒนำตนและกำรพัฒนำงำนได้อย่ำงเหมำะสม ให้คำปรึกษำ แนะนำกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ เพื่อพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำแก่สถำนศึกษำ
๙. คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับศึกษำนิเทศก์ ได้แก่ คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับศึกษำนิเทศก์
จรรยำบรรณของวิชำชีพศึกษำนิเทศก์ กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี (Good Governance) โดยปฏิบัติตน
ตำมจรรยำบรรณของวิชำชีพศึกษำนิเทศก์ มีหลักธรรมในกำรนิเทศและ ประพฤติเป็นแบบอย่ำงที่ดี
ขอบข่ายภารกิจ
๑. ภารกิจในงานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
มีหน้าที่ความรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ค่อนข้ำงสูงเกี่ยวกับงำนธุรกำรและงำนสำรบรรณ ที่มี
ลักษณะค่อนข้ำงยำกมำ ปฏิบัติงำนโดยไม่จำเป็นต้องมีกำรกำกับ ตรวจสอบ หรือแนะนำและปฏิบัติ หน้ำที่อื่น
ตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยปฏิบัติงำนที่ค่อนข้ำงยำกมำกเกี่ยวกับงำนธุรกำรและงำนสำรบรรณ โดยปฏิบัติงำน
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง เช่น ร่ำงโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ประมวลรำยงำนที่ต้อง ใช้ควำมรู้ทำง
เทคนิคหรือวิชำกำรด้ำนใดด้ำนหนึ่ง ได้แก่ ควำมรู้เกี่ยวกับงำนช่ำงสำขำต่ำงๆ วิทยำศำสตร์ หรือเศรษฐกิจและ
สังคม ฯลฯ กำรรวบรวม กำรตรวจสอบ ติดตำม แก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำร เก็บรักษำ ทรัพย์สินและเอกสำร
สำคัญทำงรำชกำร กำรรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสำรและจดบันทึกรำยงำนกำรประชุ ม เป็นต้น ตอบ
ปัญหำ ชี้แจงเรื่อง ต่ำงๆ เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ ฝึกอบรมและให้คำปรึกษำ แนะนำกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่
ระดับรองลงมำและปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ภารกิจ สาระความรู้ และ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. วิเครำะห์ วำงแผนจั ดระบบข้อมูลสำรสนเทศและกำรบริ ห ำรงำนของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ให้สำมำรถดำเนินงำนตำมภำรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๒. วิเครำะห์สภำพของกลุ่มและออกแบบระบบงำนสำรบรรณให้เหมำะสมและสอดคล้องกับงำน สำร
บรรณของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๓. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประชุมกลุ่มและหัวหน้ำกลุ่ม
๔. ประสำนงำนกับกลุ่มอื่นในสำนักงำน หน่วยงำนและสถำนศึกษำในงำนธุรกำรที่เกี่ยวข้องกับ กำร
บริหำรกลุ่ม
๕. ประสำนดำเนิน กำรประชำสัมพันธ์ ข้อมูลข่ำวสำรและผลงำนของกลุ่มให้ครู บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ และประชำชนทั่วไปทรำบ
๖. จัดทำระบบสำรสนเทศของกลุ่ม
๗. จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของกลุ่ม
๘.ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๒. ภารกิจในกลุ่มภารกิจที่ ๑ นิเทศ ติดตาม วัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา
๑. งานวัดและประเมินผลการศึกษา
(๑.๑) งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา ได้แก่ ส่งเสริมให้ครูพัฒนำตนเอง โดยศึกษำหำ
ควำมรู้เกี่ยวกับวิธีกำรวัดผล และประเมินผลกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และ กำรศึกษำตำม
อัธยำศัย ส่งเสริมและพัฒนำผู้บริหำร ครูให้ใช้วิธีกำรที่หลำกหลำยในกำรวัดและประเมินผล ในสถำนศึกษำทั้ง
กำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ศึกษำ วิเครำะห์ รูปแบบ วิธีกำรในกำร
พัฒนำแนวทำงกำรวัดผลกและประเมินผลในสถำนศึกษำทั้งกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และ

กำรศึกษำตำมอัธยำศัย จัดทำคู่มือกำรวัดผลเทียบโอนผลกำรศึกษำสำหรับ กำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอก
ระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
(๑.๒) งานส่งเสริมเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา ได้แก่ รวบรวมเครื่องมือ
กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ ศึกษำ วิเครำะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มี ผู้จัดทำแล้ว คัดเลือกให้
เหมำะสมกับเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำร จัดทำและพัฒนำเครื่องมือวัด
และประเมินผลให้ครอบคลุมด้ำนต่อไปนี้ (๑๐.๒.๑) เครื่องมือวัดและ ประเมินผลตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ๘
กลุ่มสำระ (๑๐.๒.๒) เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตำมประเภท ของกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (๑๐.๒.๓)
เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตำมสภำพจริง (๑๐.๒.๔) เครื่องมือ วัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึ่ง
ประสงค์(๑๐.๒.๕) เครื่องมือวัดผลและประเมินผลควำมสำมำรถใน กำรอ่ำน คิด วิเครำะห์ และกำรเขียน สื่อ
ควำม (๑๐.๒.๖) บริกำรเครื่องมือวัดและประเมินผลทำงกำร ศึกษำแก่สถำนศึกษำ
(๑.๓) งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา ได้แก่ (๑) ศึกษำ
วิเครำะห์ แนวทำง ในกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรศึกษำ (๒) ดำเนินกำร ติดตำม ตรวจสอบ
และประเมินผลกำรศึกษำ (๓) จัดทำรำยงำน กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล กำรศึกษำ (๔) เผยแพร่
ผล กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรศึกษำ
(๑.๔) งานทดสอบทางการศึกษา ได้แก่ ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบ วิธีกำร เครื่องมือวัด
และประเมินผล กำรศึกษำ วำงแผนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ ให้ครอบคลุมสำระกำรเรียนรู้ ทั้ง ๘ กลุ่มสำระ
ของสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำหนดแนวทำงในกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ ให้สอดคล้อง ตำมที่กระทรวง
ศึกษำธิกำรและสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติกำหนด ประสำนควำมร่วมมือกับ สถำบันทดสอบทำง
กำรศึกษำแห่งชำติ ดำเนินกำรทดสอบทำงกำรศึกษำและให้บริกำรสอบวัดควำมรู้ ควำมสำมำรถให้กับนักเรียน
พัฒนำคลังข้อสอบมำตรฐำนกำรศึกษำ จัดสร้ำงโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภำพกำรศึกษำของผู้เรียนทุกกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้
๒. งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบการบริหารจัดการศึกษา
(๒.๑ ) งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดการะบวนการเรียนรู้ ได้แก่ รวบรวม
จัดทำระบบข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับพัฒนำระบบกำรนิเทศและกำรจัดกำระบวนกำร เรียนรู้ ศึกษำสภำพ
ปัญหำ ควำมต้องกำร ของกำรนิเทศและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ จัดทำแผนกำร ส่งเสริมและพัฒนำระบบ
กำรนิเทศและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ดำเนินกำรนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน และโครงกำรเป็นฐำน และ
ดังนี้ (๑) กำรนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน เช่น ส่งเสริมฝ่ำยบริหำรเป็นหลักใน กำรนิเทศภำยใน ส่งเสริมครู
เป็นผู้สร้ำงกัลยำณมิตร นิเทศภำยใน ส่งเสริมเครือข่ำยกำรนิเทศครูต้นแบบ ครูแกนนำผู้ปกครอง ชุมชน และ
ภูมิปัญญำ ส่งเสริมกำรนิเทศภำยนอก รวมทั้งส่งเสริมกำรนิเทศที่มีกำร รวมพลังจำกทุกฝ่ำย (๒) กำรนิเทศโดย
ใช้โครงกำรเป็นฐำน เช่น โครงกำรนำร่อง (Pilot Study) โครงกำรร่วมพัฒนำ (Joint Project) เป็นต้น จัดทำ
สรุปรำยงำนและเผยแพร่เทคนิคกำรนิเทศ และกำรจัดกำระบวนกำรเรียนรู้ที่ประสบผลสำเร็จ
(๒.๒) งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน ได้แก่ ประสำนกำรจัดทำระบบข้อมูลสำรสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ำย กำรนิเทศในเขตพื้นที่
กำรศึกษำ จัดทำแผนกำรส่ งเสริ มสนั บสนุ นเครือข่ำยกำรนิเทศในเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ
ดำเนินกำรและร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องพัฒนำเครือข่ ำยกำรนิเทศในรูปแบบต่ำง ๆ ที่หลำกหลำย
พัฒนำห้องเรียนหรือสถำนศึกษำ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้จัดตั้งและดำเนินกำรในรูปแบบของ เครือข่ำยชุมชน จัด
เวทีวิชำกำรให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดเครือข่ำยบุคคล เช่น ครูแกนนำ ครูต้นแบบ ครูแห่งชำติ เป็นต้น
จัดทำสรุปรำยงำนและเผยแพร่เทคนิค วิธีกำร สื่อ เครื่องมือหรือรูปแบบเครือข่ำยกำร นิเทศ

(๒.๓) งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการบริหาร และการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ได้แก่ จัดทำระบบข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรนิเทศ และติดตำมกำร
บริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสถำนศึกษำ ศึกษำวิเครำะห์และจัดทำเกณฑ์ ดัชนีชี้วัดควำมสำเร็จ
ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ ดำเนินกำรนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและ ประเมินผลกำรบริหำรและกำร
จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสถำนศึกษำ สรุปผลกำรนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดทำ
รำยงำนเผยแพร่
(๒.๔) งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา ได้แก่ ศึกษำ
ค้นคว้ำ วิเครำะห์สภำพปัญหำเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ ดำเนินกำรวิจัยเกี่ยวกับ
กำรพัฒนำระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ กำรพัฒนำระบบบริหำรและกำรจัด กำรศึกษำ กำรนิเทศ
ติดตำม ประเมินผล กำรพัฒนำเครือข่ำยกำรนิเทศ สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่ กำรวิเครำะห์ วิจัย
เกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
๓. ภารกิจในกลุ่มภารกิจที่ ๒ ส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและเลขานุการ ก.ต.ป.น.
๑. งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
(๑.๑) งานส่งเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้แก่ ศึกษำระบบ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำตลอดจน กฎเกณฑ์ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ศึกษำ
ค้นคว้ำ หลักกำร แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับกำรจัดทำมำตรฐำนกำรศึกษำแล้วนำมำ วิเครำะห์เปรียบเทียบ
กับมำตรฐำนกำรศึกษำชำติและระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ สถำนศึกษำสร้ำงควำมตะ
หนัก ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรพัฒนำคุณภำพและกำรประกันคุณภำพ กำรศึกษำแก่บุคลำกรทุกคน
ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำกำหนดมำตรฐำนระดับสถำนศึกษำให้ สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมและ
ควำมต้องกำรของชุมชน/ ท้องถิ่น รวมทั้งกำรกำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ ในกำรแปลผลและตัดสินกำรผ่ำน
มำตรฐำนพร้อมทั้งจัดให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่ำสถำนศึกษำ ด้วยกัน ร่วมกำหนดกลยุทธ์ในกำรพัฒนำ
ระบบประกันคุณภำพทั้งระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำและระดับ สถำนศึกษำ ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัด สร้ำง
ระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ โดยมีหลักกำรและ แนวคิดอยู่บนพื้นฐำนกำรปรับปรุงพัฒนำนิเทศ
ติดตำม กำรจัด สร้ำง พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพ ภำยในสถำนศึกษำ
(๑.๒) งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้แก่ จัดทำระบบกำรตรวจสอบ คุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ นิเทศสถำนศึกษำเพื่อให้สำมำรถดำเนินกำร ประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำโดยกำรประเมินตนเอง ร่วมกับสถำนศึกษำวิเครำะห์ ผลกำรประเมินเพื่อนหำจุด
พัฒนำและนำมำเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงสถำนศึกษำที่ยังไม่ได้มำตรฐำน ตำมเกณฑ์ จัดตั้งคณะทำงำนเพื่อ
รั บ ผิ ด ชอบและให้ ค วำมช่ ว ยเหลื อ สถำนศึ ก ษำที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ม ำตรฐำนตำม เกณฑ์ อ ย่ ำ งเป็ น ระบบจั ด ตั้ ง
คณะกรรมกำรระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ดำเนินกำรตรวจสอบ วิเครำะห์ผลกำร ประเมินคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ เพื่อกำหนดนโยบำยในกำรพัฒนำกำรประกันคุณภำพภำยใน สถำนศึกษำ จัดทำระบบสำรสนเทศ
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ จัดทำเอกสำรเผยแพร่ตัวอย่ำงสถำนศึกษำที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
มำตรฐำนจำกคณะกรรมกำรระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ นิเทศ ติดตำม กำกับ สถำนศึกษำทุกแห่งให้ได้มำตรฐำน
ตำมเกณฑ์
(๑.๓) งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา ได้แก่
ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำประเมินตนเองและจัดทำรำยงำนกำรประเมิน ตนเองของสถำนศึกษำ
พิจำรณำให้ข้อเสนอแนะกับสถำนศึกษำในกำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเองของ สถำนศึกษำ ประสำนงำน
กับสถำนศึกษำที่มีควำมพร้อมรับกำรประเมินภำยนอก เพื่อเสนอรำยชื่อ สถำนศึกษำต่อสำนักงำนรับรอง

มำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) ประสำนงำนกั บสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) เมื่อถึงกำหนดกำรประเมินคุณภำพ ภำยนอกของสถำนศึกษำ ประสำน ติ ดตำมผล
กำรประเมินภำยนอก เพื่อนำมำใช้ประโยชน์ในกำรจัด กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
(๑.๔) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ศึกษำ
วิเครำะห์ วิจัย มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพ ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำของแต่ละ หน่วยงำน ส่งเสริม
สนับสนุน และหรือร่วมกับสถำนศึกษำดำเนินกำรวิจัยมำตรฐำนและกำรประกัน คุณภำพกำรศึกษำ ส่งเสริม
สนับสนุนให้สถำนศึกษำนำผลกำรวิจัยมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพ กำรศึกษำมำใช้ในกำรพัฒนำระบบ
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ รวบรวมและเผยแพร่ผลกำรวิจัย มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพ
กำรศึก ษำของสถำนศึ กษำ นิ เทศ ติ ดตำม กำรวิ จัยมำตรฐำนและกำร ประกัน คุณภำพกำรศึก ษำของ
สถำนศึกษำและนำผลมำใช้ในกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยใน สถำนศึกษำ
๒. งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
(๒.๑) งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ ได้แก่ ดำเนินกำรให้มีฐำนข้อมูลด้ำน วิชำกำร
บริหำรงำนบุคคล บริหำรงบประมำณ และบริหำรงำนทั่วไป ของเขตพื้นที่กำรศึกษำ รวบรวม วิเครำะห์ และ
บันทึกข้อมูลทำงด้ำนวิชำกำร ด้ำนบริหำรงำนบุคคลด้ำนบริหำรงำนงบประมำณ และด้ำน บริหำรงำนทั่งไป ใน
ระบบฐำนข้อมูล ปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลให้เ ป็นปัจจุบัน เผยแพร่ข้อมูลในระบบ เครือข่ำยและ Internet
รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ ข้อมูลต่อคณะกรรมกำร ติดตำม ตรวจสอบและ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของ
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
(๒.๒) งานวางแผนการติด ตาม ตรวจสอบ ประเมิน ผลและนิเทศการศึกษา ได้แก่ รวบรวม
วิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ จัดทำแผน ยุทธศำสตร์
กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ เสนอแผนยุทธศำสตร์ต่อ คณะกรรมกำรติดตำม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศกำรศึกษำเพื่อดำเนินกำรตำมแผน
(๒.๓) งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ได้แก่ รวบรวม ประมวล
วิเครำะห์ข้อมูลจำกเครื่องมือกำรนิเทศ ติดตำม และประเมนผลกำรบริหำรและกำรจัด กำรศึกษำจัดทำสรุป
และรำยงำนผลกำรติดตำมตรวจสอบ ประเมินผลและนิ เทศกำรศึกษำต่อ คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำต่อคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
๔. ภารกิจในกลุ่มภารกิจที่ ๓ ส่งเสริม พัฒนาหลักสูตร สื่อ และ ICT
๑. งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย
(๑.๑) งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาพิเศษ ผู้ด้วยโอกาส และผู้มี
ความสามารถพิเศษ ได้แก่ ศึกษำนโยบำยของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร และสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน รวมทั้งวิเครำะห์แนวโน้ มและทิศทำงในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำรศึกษำพิเศษ ผู้
ด้วยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิ เศษ ศึกษำหลักสูตรกำรศึกษำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำรศึกษำ พิเศษ
ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษทั้งในและต่ำงประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ สถำนศึกษำมีควำม
พร้อมในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำรศึกษำพิเศษ ผู้ด้อยโอกำสและผู้ มีควำมสำมำรถ พิเศษ ในรูปแบบที่
เหมำะสมกับศักยภำพของสถำนศึกษำ โดยพัฒนำครู ผู้บริหำร ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สมำรถจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัยกำรศึกษำพิเศษ ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ และกรเนินกำรวิจัย ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนำ
หลักสูตรได้ กำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำและ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำร
จัดทำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำรศึกษำพิเศษ ผู้ด้อยโอกำส และผู้มี ควำมสำมำรถพิเศษ นิเทศ ติดตำม

และประเมินผลกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำรศึกษำพิเศษ ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถ
พิเศษ และให้ควำมช่วยเหลื่อสถำนศึกษำในด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตร อย่ำงต่อเนื่อง ประสำนควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนอื่น ที่จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำรศึกษำพิเศษผู้ด้วยโอกำส และมีควำมสำมำรถพิเศษ เช่น องค์กร
ปรกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
(๑.๒) งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ศึกษำหลักสูตร กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) และมำตรฐำนกำรเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสำระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียน ศึกษำ รวบรวมข้อมูลและจัดทำระบบสำรสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถำนศึกษำดำเนินกำร ดังนี้
(๒.๑) ศึกษำหลักกำร แนวคิด ทฤษฎีและงำนวิจัยเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร (๒.๒) รวบรวม
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่นที่เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร พัฒนำครู ผู้บริหำร สถำนศึกษำ
ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรจัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำ จัดทำหลักสูตร
สถำนศึกษำ โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย ส่งเสริมและสนับสนุนให้ สถำนศึกษำจัดหลักสูตร
เฉพำะด้ำน เช่น โรงเรียน ๒ ภำษำ โรงเรียนตำมแนวพุทธ โรงเรียนกีฬำ โรงเรียน วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนอัจฉริยะส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำตำมอัธยำศัย เช่น Home School กำรศึกษำที่จัดใน
สถำนประกอบกำร ฯลฯ เป็นต้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบ กำรเรียนรู้และจัดกำรเรียนรู้ตำมแนว
ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมและ สนับสนุนให้ สถำนศึกษำ พัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำ โดยใช้ข้อมูลจำกกำร วิจัยในชั้นเรียนและกำรนิเทศ ภำยในดำเนินกำรนิเทศ กำกับ ติดตำมกำร
พัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสถำนศึกษำ และนำข้อมูลมำใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำ
(๑.๓) งานศึกษา ค้นคว้าเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ ศึกษำสภำพปัญหำ
งำนวิจั ยเกี่ย วกับ กำรพัฒ นำหลั กสู ตรและกระบวนกำรเรียนรู้ดำเนินกำรวิจัยกำร บริหำรหลั กสู ตรและ
กระบวนกำรเรียนรู้สนับสนุนกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำหลักสูตร และกำร พัฒนำกระบวนกำร
เรียนรู้ของครู ผู้บริหำรตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง เผยแพร่ผลงำนกำรศึกษำ วิจัยเกี่ยวกับกำร พัฒนำหลักสูตร และ
กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ นำผลกำรวิจัยไปกำหนด นโยบำยเพื่อพัฒนำงำน บริหำรหลักสู ตร และ
กระบวนกำรเรียนรู้
๒. งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
(๒.๑) งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้แก่ ศึกษำ ควำมต้องกำร
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ ดำเนินกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบ
ของหน่วยงำนเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือตำมควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ ส่งเสริมและ พัฒนำครู ผู้บริหำร ให้มี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี นิเทศติดตำม และประเมินผลกำรพัฒนำสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ เพื่อนำผลมำปรับปรุงและพัฒนำ ให้มีประสิทธิภำพ ประสำนควำม
ร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนในกำรส่งเสริมกำรใช้สื่อ นวัตกรรมแลเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ เผยแพร่
ประชำสัมพันธ์กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ทำงกำรศึกษำ
(๒.๒) งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยี ทำงกำรศึกษำ ได้แก่ ศึกษำ
ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยีทำงกำร ศึกษำ วิจัยเพื่อพัฒนำสื่อต้นแบบ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทำงกำรศึกษำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร ของสถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถำนศึกษำที่ดำเนินกำร ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ ได้มีโอกำส
และเปลี่ยนผลกำรวิเครำะห์ วิจัย นำไปใช้ และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษา

๓ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ หมำยถึง องค์ควำมรู้ ทักษะและค่ำนิยมที่ผู้เรียนควรเรียนรู้ เพื่อจะช่วยนำพำให้
บรรลุคุณภำพตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ หมำยถึง กลุ่มขององค์ควำมรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่กำหนดไว้ในมำตรฐำน
กำรเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตำมศำสตร์ต่ำงๆ โดยหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จัดแบ่ง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้เป็น ๘ กลุ่ม ได้แก่ ๑) ภำษำไทย ๒) คณิตศำสตร์ ๓) วิทยำศำสตร์ ๔) สังคม ศึกษำ
ศำสนำและวัฒนธรรม ๕) สุขศึกษำและพลศึกษำ ๖) ศิล ปะ ๗) กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี และ ๘)
ภำษำต่ำงประเทศ
มาตรฐานการเรียนรู้ (Content standards/Academic standards/Learning standards หมำยถึง
คุณภำพที่ต้องกำรให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนเป็นสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้เมื่อจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะและคุณลักษณะที่ระบุไว้ในมำตรฐำนกำรเรียนรู้ถือเป็นสิ่งจำเป็น สำหรับผู้เรียนทุกคน
ดังนั้น หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทำงกำรศึกษำทั้งระดับชำติ เขตพื้นที่กำรศึกษำและ สถำนศึกษำ มีหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบในกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้บรรลุคุณภำพตำมที่ มำตรฐำนกำหนด มำตรฐำนกำร
เรียนรู้ขั้นพื้นฐำนถือเป็นเครื่องมือสำคัญในกำรขับเคลื่อนและพัฒนำ คุณภำพกำรศึกษำ เป็นเป้ ำหมำยและ
กรอบทิศทำงในกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำทั้งในระบบ นอกระบบ ตำมอัธยำศัยและใช้สำหรับผู้เรียนทุกคน
ในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน แนวคิดดังกล่ำวอยู่บนฐำนควำมเชื่อ ที่ว่ำ ผู้เรียนทุกคนสำมำรถพัฒนำอย่ำงมี
คุณภำพเท่ำเทียมกันได้
ตัวชี้วัด (Indicators) หมำยถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ ซึ่งสะท้อนถึงมำตรฐำนกำรเรียนรู้
ตัวชี้วัดมีลักษณะเฉพำะเจำะจงและมีควำมเป็นรูปธรรมในกำรนำไปใช้ในกำรกำหนดเนื้อหำ กำรเรียนกำรสอน
และเป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับกำรวัดและประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภำพผู้เรียน โดยทั่วไปจะมีกำร กำหนด
ตัวชี้วัดเพื่อใช้ในกำรตรวจสอบผู้เรียนเป็นระยะๆ ในกำรพัฒนำไปสู่มำตรฐำนกำรเรียนรู้ กำรกำหนดตัวชี้วัด
ดังกล่ำวนั้น ในระบบกำรศึกษำบำงแห่งอำจกำหนดไว้เป็นช่วงๆ ทุก ๓-๔ ปี แต่บำงแห่งอำจ กำหนดทุก
ระดับชั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสมกับบริบทกำรศึกษำแต่ละแห่ง (สำนักวิชำกำรและ มำตรฐำนกำรศึกษำ
, ๒๕๕๓)
งำนกลุ่ มสำระกำรเรี ย นรู้ เป็ น กิจกรรมที่ศึกษำนิเทศก์ต้องปฏิบัติเพื่อพัฒ นำงำนสถำนศึกษำหรือ
ครูผู้สอนในด้ำนกำรพัฒนำองค์ ควำมรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่กำหนดไว้ในมำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตำมศำสตร์ต่ำงๆ โดยหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จัดแบ่งกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
เป็น ๘ กลุ่ม ได้แก่ ๑) ภำษำไทย ๒) คณิตศำสตร์ ๓) วิทยำศำสตร์ ๔) สังคมศึกษำ ศำสนำและ วัฒนธรรม
๕) สุขศึกษำและพลศึกษำ ๖) ศิลปะ ๗) กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี และ ๘) ภำษำต่ำงประเทศ
๔ งานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
ภาคีเครือข่าย หมำยถึง กลุ่มบุคคล องค์กรที่มีเป้ำหมำยร่วมกัน มำรวมตัวกันด้วยควำมสมัครใจ เพื่อ
ทำกิจกรรมให้บรรลุเป้ำหมำย (ร่วมคิด / วำงแผน ร่วมทำ ร่วมประเมินผล) โดยมีควำมสัมพันธ์ แนวรำบ มี
ควำมเสมอภำค และเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงต่อเนื่อง งำนกลุ่มเครือข่ำยสถำนศึกษำ เป็นกิจกรรมที่ศึกษำนิเทศก์
ต้องปฏิบัติเพื่อพัฒนำงำนของ สถำนศึกษำในรูปของภำคีเครือข่ำย ในกำรทำงำนร่วมกันกับกลุ่มสถำนศึกษำใน
ลักษณะของเครือข่ำยใน ด้ำนกำรประสำนงำน (Coordination) ควำมร่วมมือ (Cooperation) กำรทำงำน
ร่วมกัน (Collaboration) และกำรมีส่วนร่วม (Participation) ในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำและกำร
ปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำครอบคลุม ๔ ภำระงำน ได้แก่ กำรบริหำรงำนวิชำกำร กำรบริหำรงำน งบประมำณ
กำรบริหำรงำนบุคคล และกำรบริหำรงำนทั่วไป

๕ งานพิเศษ
งำนโครงกำรและตัวชี้วัด งำนพิเศษ งำนโครงกำรและตัวชี้วัด เป็นกิจกรรมที่ศึกษำนิเทศก์ต้องปฏิบัติ
เพื่อพัฒนำงำนในหน้ำที่ ของศึกษำนิเทศก์ที่เกี่ยวข้องกับงำนพิเศษที่ไม่ใช่งำนตำมมำตรฐำนตำแหน่ง รวมถึง
งำนโครงกำรและ ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนของศึกษำนิเทศก์ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับกำรพัฒนำ
คุณภำพ กำรศึกษำ รวมถึงเป็ นฐำนข้อมูล ในกำรปฏิบัติงำนหรือพัฒนำงำนในปีต่อไปในระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ

ตอนที่ ๒
การจัดโครงสร้างการบริหารและการจัดวางบุคลากร
1. การจัดบุคลากรตามกลุ่มภารกิจ กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
2) การจัดบุคลากรตามภารกิจทั้ง ๓ กลุม่
กลุ่มภำรกิจ
ภำระงำน
รวม(คน)
หมำยเหตุ
๑
งำนวัดผล (3)
งำนนิเทศ (2)
5
๒
งำนประกัน (2)
งำนเลขำ (๒)
4
๓
งำนหลั ก สู ต รและ ง ำ น ก ำ ร ศึ ก ษ ำ 6
กำรเรียนรู้ (3)
พิเศษ(1)
งำนสื่อ (2)
งานธุรการ (๑)
๑
รายชื่อบุคลากรในแต่ละกลุ่มภารกิจ
๑. งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
1.1 นำงสุกัญญำ อนรรฆพันธ์
1.2 นำยจีรัฐติกุล ดอนวิจำรณ์ขจร
1.3 นำงสิรินันท์ สุรไพฑูรย์ แซ่ผุง
2. งานวัดและประเมินผลการศึกษา
2.1 นำยกัมพล ขันธะวงษ์
2.2 นำงพรผกำ หนูจันทร์
2.3 นำงสำวสุพรรษำ ธรรมสโรช
3. งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
3.1 นำงสุชีรำ สำฆ้อง
3.2 นำยคมศร บุญเรือง
4. งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4.1 นำยพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์
4.2 นำยคเชนทร์ กองพิลำ
5. งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบการบริหารจัดการศึกษา
5.1 นำยนิคม กองเพชร
5.2 นำยสุนันท์ พันธุลำวัณย์
6. งานการศึกษาพิเศษ
6.1 นำงปิยะดำ รุณธำตุ
6.2 นำงสิรินันท์ สุรไพฑูรย์ แซ่ผุง
6. งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
6.1 นำงจินตนำ คงอำนนท์
6.2 นำงสำวยุวะภำ รำวี

๒) งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่
กลุ่มสาระการเรียนรู้
1
ภำษำไทย
2

คณิตศำสตร์

3

วิทยำศำสตร์ละเทคโนโลยี

4
5
6

สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
ศิลปะ
กำรงำนอำชีพ

7
8
9

สุขศึกษำและพลศึกษำ
ภำษำต่ำงประเทศ
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน

ผู้รับผิดชอบ
นำยนิคม กองเพชร
นำงสิรินันท์ สุรไพฑูรย์ แซ่ผุง
นำงจินตนำ คงอำนนท์
นำงสำวสุพรรษำ ธรรมสโรช
นำยกัมพล ขันธะวงษ์
นำงพรผกำ หนูจันทร์
นำงยุวะภำ รำวี
นำงสุชีรำ สำฆ้อง
นำงสุกัญญำ อนรรฆพันธ์ นำยคเชนทร์ กองพิลำ
นำยพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์
นำยคมศร บุญเรือง
นำยสุนันท์ พันธุลำวัณย์
นำยจีรัฐติกุล ดอนวิจำรณ์ขจร
นำงปิยะดำ รุณธำตุ

๓) งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
ที่
สหวิทยาเขต
ผู้รับผิดชอบ
1
เมืองขอนแก่น
นำงสุกัญญำ อนรรฆพันธ์ นำงสำวสุพรรษำ ธรรมสโรช
แก่นนครราชพฤกษ์
2
นำยคเชนทร์ กองพิลำ
กัลยาณมิตร
3
นำยพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์
อุดมคงคาคีรี
4
นำงปิยะดำ รุณธำตุ
นำงยุวภำ รำวี
ปราสาทพญาไผ่
5
นำยกัมพล ขันธะวงษ์
หนองสองห้อง-พล
6
นำยคมศร บุญเรือง
แวงใหญ่
7
นำงสุชีรำ สำฆ้อง นำงสิรินันท์ สุรไพฑูรย์ แซ่ผุง
พระธาตุขามแก่น
8
นำยนิคม กองเพชร
น้าพอง-กระนวน
9
นำยสุนันท์ พันธุลำวัณย์
10 เวียงเรือคา
นำยจีรัฐติกุล ดอนวิจำรณ์ขจร
11 ชุมแพ
นำงจินตนำ คงอำนนท์ นำงพรผกำ หนูจันทร์

๔) งานพิเศษ
ที่
งานพิเศษ
1
โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรงำนอำชีพ
2
โครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล
3
เครื อ ข่ ำ ยส่ ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรจั ด กำรมั ธ ยมศึ ก ษำจั ง หวั ด
ขอนแก่น
4
โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์
5
โรงเรียนในโครงกำรสะเต็มศึกษำและมูลนิธิคีนันท์
6
โครงกำรส่ งเสริ มประสิทธิภำพระบบกำรตรวจสอบ นิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
7
โครงกำรโรงเรียนขนำดเล็ก
8
โครงกำรเขตสุจริต
9
โครงกำรยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท ำงกำรเรี ย นกลุ่ ม สำระกำรเรี ย นรู้
ภำษำไทย
10 โครงกำรพัฒนำทักษะกำรสอนภำษำไทย
11 โครงกำรห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียน (ห้องสมุด 3 D)
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21

ผู้รับผิดชอบ
นำงสุกัญญำ อนรรฆพันธ์
นำงสุกัญญำ อนรรฆพันธ์
นำงสุกัญญำ อนรรฆพันธ์
นำงจินตนำ คงอำนนท์
นำงจินตนำ คงอำนนท์
นำงจินตนำ คงอำนนท์
นำงจินตนำ คงอำนนท์
นำงจินตนำ คงอำนนท์
นำยนิคม กองเพชร

นำยนิคม กองเพชร
นำยนิคม กองเพชร
นำงสิรินันท์ สุรไพฑูรย์
แซ่ผุง
โครงกำร “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้”
นำยนิคม กองเพชร
นำงจินตนำ คงอำนนท์
งำนเครือข่ำยกำรนิเทศกำรมัธยมศึกษำ เครือข่ำยที่ ๑๒ (ร้อย แก่น นำยนิคม กองเพชร
สำร สินธุ์)
โครงกำรยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท ำงกำรเรี ย นกลุ่ ม สำระกำรเรี ย นรู้ นำยสุนันท์ พันธุลำวัณย์
ภำษำต่ำงประเทศ
ศูนย์ ERIC
นำยสุนันท์ พันธุลำวัณย์
โครงกำรพั ฒ นำครู ด้ ำ นกำรเรี ย นกำรสอนภำษำอั ง กฤษ (Boot นำยสุนันท์ พันธุลำวัณย์
Camps)
โครงกำร KKU Smart Learning
นำยสุนันท์ พันธุลำวัณย์
นำงจินตนำ คงอำนนท์
นำ ยกั ม พล ขั นธ ะว ง ษ์
นำงพรผกำ หนูจันทร์
โครงกำร Education Hub
นำยสุนันท์ พันธุลำวัณย์
โครงกำรยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท ำงกำรเรี ย นกลุ่ ม สำระกำรเรี ย นรู้ นำยพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
โครงกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นำยพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์
โครงกำรขยำยผลกำรพัฒนำหลั กสู ตรต้นแบบกำรเรียนกำรสอนผ่ ำน นำยพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์
ระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต ฯ

๔) งานพิเศษ
ที่
งานพิเศษ
22 โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตและพัฒนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนำทักษะ
อำชีพระดับประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ
23 โครงกำรนิเทศ ติดตำมกำรขับเคลื่อนโรงเรียนแกนนำ DLIT
24 โครงกำรขับเคลื่อนโรงเรียนในฝันสู่มำตรฐำนสำกล
25 โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนโดยใช้ PLC-kksec 25
Model
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ผู้รับผิดชอบ
นำยพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์

นำยคเชนทร์ กองพิลำ
นำยคเชนทร์ กองพิลำ
นำยคเชนทร์ กองพิลำ
นำงสิรินันท์ สุรไพฑูรย์ แซ่ผุง
นำงพรผกำ หนูจันทร์
โครงกำรจัดกำรเรียนรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21
นำยจีรัฐติกุล ดอนวิจำรณ์ขจร
โครงกำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนทำ นำสู่ไทยแลนด์ 4.0
นำยจีรัฐติกุล ดอนวิจำรณ์ขจร
ศูนย์แนะแนว /จิตวิทยำ
นำยจีรัฐติกุล ดอนวิจำรณ์ขจร
โครงกำรจัดกำรเรียนเรียนรู้ Active Learning
นำยจี รัฐ ติ กุ ล ดอนวิ จ ำรณ์ ข จร
นำงสิรินันท์ สุรไพฑูรย์ แซ่ผุง
โครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ
นำงปิยะดำ รุณธำตุ
โครงกำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนทำ
นำงปิยะดำ รุณธำตุ
ศูนย์แนะแนว /จิตวิทยำ
นำงปิยะดำ รุณธำตุ
โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิทยำศำสตร์
นำยกัมพล ขันธะวงษ์
โครงกำรโรงเรียนในฝัน
นำยกัมพล ขันธะวงษ์
โครงกำรโรงเรียนใกล้บ้ำนประชำรัฐ
นำงสุชีรำ สำฆ้อง
โครงกำรกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือเพื่อ นำงสุชีรำ สำฆ้อง
เรียนรู้ร่วมกันพัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำ
โครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล
นำงสุชีรำ สำฆ้อง
โครงกำรยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุ ข นำยคมศร บุญเรือง
ศึกษำและพลศึกษำ
โครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
นำยคมศร บุญเรือง
โรงเรียนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงหรือศำสตร์พระรำชำ
นำยคมศร บุญเรือง
โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม
นำยคมศร บุญเรือง
โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิทยำศำสตร์
นำงพรผกำ หนูจันทร์
โครงกำรยกระดับผลสั มฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สั งคม นำงยุวะภำ รำวี
ศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม
นำงยุวะภำ รำวี
โครงกำรอำเซียนศึกษำ
นำงสิรินันท์ สุรไพฑูรย์ แซ่ผุง

๔) งานพิเศษ
ที่
งานพิเศษ
46 โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์
47 โครงกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ PISA
หมำยเหตุ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ดูแล กำกับ ติดตำมทุกงำน

ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวสุพรรษำ ธรรมสโรช
นำงสำวสุพรรษำ ธรรมสโรช

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ที่รับผิดชอบดูและกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(นำงสุกัญญำ อนรรฆพันธ์)

กลุ่มงานภารกิจที่ 1

กลุ่มงานภารกิจที่ 2

กลุ่มงานภารกิจที่ 3
-งานพัฒนาหลักสูตรการและกระบวนการเรียนรู้

-งานวัดและประเมินผลการศึกษา
(นำยกัมพล ขันธะวงษ นำงพรผกำ หนูจันทร์
นำงสำวสุพรรษำ ธรรมสโรช)

-งานนิเทศการศึกษา
(นำยนิคม กองเพชร นำยสุนนั ท์ พันธุลำวัณย์)

-งานประกันคุณภาพการศึกษา
(นำยคมศร บุญเรือง นำงสุชีรำ สำฆ้อง)

(นำงสุกัญญำ อนรรฆพันธ์
นำยจีรัฐติกุล ดอนวิจำรณ์ขจร
นำงสิรินันท์ สุรไพฑูรย์ แซ่ผุง)

-งานการศึกษาพิเศษ
-งานเลขานุการ ก.ต.ป.น.

(นำงปิยะดำ รุณธำตุ นำงสิรนิ นั ท์ สุรไพฑูรย์ แซ่ผุง)

(นำงจินตนำ คงอำนนท์ นำงสำวยุวะภำ รำวี)

-งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
(นำยคเชนทร์ กองพิลำ นำยพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์)

๒) การมอบหมายงาน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25 ได้จัดทำคำสั่งมอบหมำยหน้ำที่รับผิดชอบของ
ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง ตำมคำสั่ง สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25 ที่ 34 /2562
ลงวันที่ 5 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. นางสุกัญญา อนรรฆพันธ์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
มีหน้ำที่รับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนทุกภำรกิจงำนของกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ทั้ง
ภำรกิจหลัก ภำรกิจรอง ภำรกิจเสริม และภำรกิจอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย คำสั่ง
ข้อบังคับ และธรรมเนียมปฏิบัติของทำงรำชกำร ตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และรับผิดชอบ ในกำร
ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ ดังนี้
1.1 กำกับ ติดตำมผลกำรดำเนินงำนกลุ่มงำนต่ำงๆของกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำให้
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิผล และประสิทธิภำพ โดยมีขอบข่ำยของงำนแต่ละกลุ่มงำน ดังนี้
1) กลุ่มงำนธุรกำร
(1) งำนสำรบรรณ
(2) งำนบริหำรทั่วไป
2) กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้
(1) งำนส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำกำรศึกษำพิเศษ
(2) งำนส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
(3) งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้
3) กลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
(1) งำนส่งเสริมกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
(2) งำนส่งเสริมและพัฒนำเครื่องมือวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
(3) งำนติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรวัด และประเมินผลกำรศึกษำ
(4) งำนทดสอบทำงกำรศึกษำ
4 ) ก ลุ่ ม ง ำ น ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น ำ สื่ อ น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ท ำ ง ก ำ ร ศึ ก ษ ำ
(1)
งำนส่ ง เสริ ม พั ฒ นำสื่ อ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ท ำงกำรศึ ก ษำ
(2) งำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
5) กลุ่ ม งำนนิ เ ทศ ติ ด ตำมและประเมิ น ผลระบบบริ ห ำร และกำรจั ด กำรศึ ก ษำ
(1) งำ นส่ ง เสริ มแล ะพั ฒ นำร ะบบ กำ รนิ เ ทศแ ละก ำรจั ดกร ะบว นกำ รเรี ยน รู้
(2) งำนส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น เครื อ ข่ ำ ยกำรนิ เ ทศของเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ สถำนศึ ก ษำ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และชุมชน
(3) งำนนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ของสถำนศึกษำ
(4) งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัยกำรพัฒนำระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ

6) กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
(1) งำนส่งเสริมกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
(2) งำนตรวจสอบคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
(3) งำนส่งเสริมและประสำนงำนกำรประกันคุณภำพภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
(4) งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
7) กลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
(1) งำนพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศ
(2) งำนวำงแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
(3) งำนรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
8) กลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ (กำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนรวม)
(๑) งำนพัฒนำหลักสูตร กำรเรียนกำรสอนและส่งต่อกำรศึกษำพิเศษ
(๒) งำนส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือแนะนำในกำรคัดกรองและวินิจฉัยผู้เรียน พัฒนำปรับปรุง
แผนจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคลตำมประเภทเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษ
(๓) งำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย สื่อและนวัตกรรมกำรศึกษำพิเศษ (เรียนรวม)
(๔) งำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำพิเศษ (เรียนรวม)
1.๒ เป็นหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ รับผิดชอบกำรวิเครำะห์ วิจัยกำรพัฒนำ
หลักสูตรกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรนิเทศกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ ดังนี้
1) พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ
2) พัฒนำระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีกำร สื่อและเครื่องมือในกำรจัดกำรเรียนรู้ วิธีกำรวัดและ
ประเมินผล กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ
3) วิเครำะห์ วิจัยกำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรนิเทศ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
กำรงำนอำชีพ
4) ให้กำรสนับสนุน ส่งเสริมครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ เพื่อขอปรับปรุง
กำรกำหนดตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
๑.๓ รับผิดชอบกำรจัดกำรเรียนสอนภำษำต่ำงประเทศที่สอง (ภำษำจีน)
1.๔ รับผิดชอบกำรนิเทศ ติดตำมผล รำยงำนผลและประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนมัธยมศึกษำในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25 ทุกโรงเรียน
นิเทศ ติดตำม และประเมินผลเป็นกรณีพิเศษ ในสหวิทยำเขตเมืองขอนแก่น จำนวน 5 โรงเรียน
1.๕ รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม ดังนี้
1) โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรงำนอำชีพ
2) โครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล
3) เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรมัธยมศึกษำจังหวัดขอนแก่น
1.๖ ให้ คำปรึ กษำ แนะน ำ และกำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกลุ่ มงำนทุกคนให้
ปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุผลตำมจุดมุ่งหมำย
1.๗ พิจำรณำตรวจสอบควำมถูกต้องของบันทึกข้อควำม หนังสือรำชกำร กำรบริหำรงบประมำณ
ตลอดจนให้ควำมเห็นในกำรปฏิบัติรำชกำรให้เป็นตำมระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับ หนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง

ก่อนนำเสนอ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ และผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2๕
1.8 ในกรณีที่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ ให้นำเสนองำนที่สำคัญและเร่งด่วน
นั้น ๆ ต่อรองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25 ที่กำกับดูแล แล้วแจ้งผลกำร
ดำเนินงำนให้ผู้อำนวยกำรกลุ่มทรำบภำยหลัง
1.9 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
2. นางจินตนา คงอานนท์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
2.1 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
กำรศึกษำและรับผิดชอบงำนส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำสังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25
ทุกโรงเรียน ในกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ มีหน้ำที่ และรับผิดชอบงำน ดังนี้
1) กำกับ เร่งรัดงำนของกลุ่มงำนเลขำนุกำร คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผล และนิเทศ
กำรศึกษำ
2) ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มอื่น ๆ ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยม
ศึกษำ เขต 25 เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ดำเนิน ไป
ด้วยควำมเรียบร้อย
3) งำนพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศ
(1) ดำเนินกำรให้มีฐำนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ ของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25
(2) รวบรวม วิเครำะห์ และบันทึกข้อมูล กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ และหรือข้อมูลอื่น
ที่จำเป็นในกำรวำงแผนกำรนิเทศในระบบฐำนข้อมูล
(3) ปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
(4) เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ำย และ Internet
(5) รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลต่อคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25 ถึงจุดเด่น จุดด้อย รวมถึงข้อเสนอแนะ
4) งำนวำงแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
(1) จัดทำแผนกลยุทธ์กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
(2) เสนอแผนยุทธศำสตร์ต่อคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25
(3) ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25 เพื่อดำเนินกำรตำมแผน
5) งำนรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
(1) รวบรวมวิเครำะห์ข้อมูล จำกกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
(2) จัดทำสรุปและรำยงำนผลกำรตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ เสนอ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
6) จัดประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25 (ก.ต.ป.น.)

2.2 เป็นหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ซึ่งมีภำระงำนในกำรนิเทศ ติดตำม ส่งเสริม และ
พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ดังนี้
1) พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้กลุ่มสำระคณิตศำสตร์
2) พัฒนำระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีกำร สื่อและเครื่องมือในกำรจัดกำรเรียนรู้ วิธีกำรวัดและ
ประเมินผล กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
3) วิเครำะห์ วิจัยกำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้และกำรนิเทศ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
4) ให้กำรสนับสนุน ส่งเสริมครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ เพื่อขอปรับปรุงกำรกำหนด
ตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
2.3 รับผิดชอบกำรนิเทศ ติดตำมผล รำยงำนผล และประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำ ของโรงเรียนมัธยมศึกษำในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25 ทุก
โรงเรียนและนิเทศ ติดตำมและประเมินผลเป็นกรณีพิเศษ ในสหวิทยำเขตชุมแพม่ำนชมพู จำนวน 11 โรงเรียน
2.4 รับผิดชอบโครงกำร /กิจกรรม ดังนี้
1) โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์
2) โรงเรียนในโครงกำรสะเต็มศึกษำและมูลนิธิคีนันท์
3) โครงกำรส่งเสริมประสิทธิภำพระบบกำรตรวจสอบ นิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
4) โครงกำรโรงเรียนขนำดเล็ก
5) โครงกำรโรงเรียนสุจริต
6) โครงกำร “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้”
7) โครงกำร KKU Smart Learning
2.5 สรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เมื่อเสร็จสิ้นงำน /โครงกำร และสิ้นปีงบประมำณ พร้อมนำเสนอ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 25 ที่กำกับดูแลและผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25
2.6 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
3. นายนิคม กองเพชร ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
3.1 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำร และกำรจัดกำรศึกษำ มี
หน้ำที่ควำมรับผิ ดชอบ ศึกษำ วิเครำะห์ วิจั ย และพัฒนำงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
รวมทั้งกำรพัฒนำสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25 ทุกโรงเรียนให้มีคุณภำพ
มำตรฐำน ตลอดจนประสำนงำนกับสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและหน่วยงำนอื่น เพื่อพัฒนำงำนใน
ควำมรับผิดชอบไปสู่ควำมสำเร็จ ตำมวัตถุประสงค์ด้วยควำมมีประสิทธิภำพ และรับผิดชอบงำนอื่น ๆ ดังนี้
1) กำกับและเร่งรัดงำนของกลุ่มงำนนิเทศติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยทันเวลำ
2) ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและกลุ่มอื่น ๆ ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 25 เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน ของกลุ่มงำนนิเทศติดตำม และประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย
3) สรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มงำนนิเทศติดตำม และประเมินผลระบบบริหำรและ กำร
จัดกำรศึกษำ เมื่อสิ้นงำน/โครงกำรและสิ้นปีงบประมำณ และนำเสนอผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ และผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25

4) งำนส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรนิเทศและจัดกระบวนกำรกำรเรียนรู้ ดังนี้
(1) วิเครำะห์ภำระงำน ศึกษำสภำพปัญหำและควำมต้องกำรรับกำรนิเทศและกำรจัดกำรศึกษำ
(2) จัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรนิเทศและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
(3) กำหนดวิธีกำร แนวทำงกำรนิเทศ สร้ำงแสวงหำเครื่องมือ นวัตกรรมรูปแบบต่ำง ๆ เพื่อ
ดำเนินกำรนิเทศกำรศึกษำ
(4) ติดตำมและประเมินผลกำรนิเทศ นำผลกำรประเมินไปกำหนดแนวทำงพัฒนำระบบนิเทศ
และกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ในครำวต่อไป
(5) สรุป รำยงำนและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ต่อสถำนศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 25 และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
5) งำนส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ำยกำรนิเทศเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ หน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องและชุมชน
6) งำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ดังนี้
(1) รวบรวม จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศ ตำมสภำพปัญหำ ควำมต้องกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำ
(2) จัดทำเกณฑ์ ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ เครื่องมือ และวิธีกำรนิเทศ กำรตรวจสอบกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ
(3) สถำนศึกษำประเมินตนเอง และตรวจสอบตำมเกณฑ์ /ตัวชี้วัดกำรจัดกำรของสถำนศึกษำ
(4) นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมเกณฑ์ /ตัวชี้วัด
(5) ดำเนินกำร พิจำรณำ คัดเลือกรูปแบบ วิธีกำรที่เหมำะสมในกำรปฏิบัติงำน เพื่อพัฒนำรูปแบบ
(6) สรุป รำยงำนและเผยแพร่ผลกำรนิเทศ ต่อหน่วยงำนต้นสังกัดและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
3.2 เป็นหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ซึ่งมีภำระงำนในกำรนิเทศ ติดตำม ส่งเสริม และ
พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ดังนี้
1) พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้กลุ่มสำระภำษำไทย
2) พัฒนำระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีกำร สื่อและเครื่องมือในกำรจัดกำรเรียนรู้ วิธีกำรวัดและ
ประเมินผล กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
3) วิเครำะห์ วิจัยกำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรนิเทศ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
4) ให้กำรสนับสนุน ส่งเสริมครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย เพื่อขอปรับปรุงกำรกำหนด
ตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
3.3 รับผิดชอบกำรนิเทศ ติดตำมผล รำยงำนผล และประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำร
บริหำรและ กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนมัธยมศึกษำในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25 ทุก
โรงเรียน และนิเทศ ติดตำมและประเมินผลเป็นกรณีพิเศษโรงเรียนมัธยมศึกษำ ในสหวิทยำเขตพระธำตุ ขำม
แก่น จำนวน 9 โรงเรียน
3.4 รับผิดชอบงำน โครงกำร /กิจกรรม ดังนี้
๑) โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
๒) โครงกำรพัฒนำทักษะกำรสอนภำษำไทย
๓) โครงกำรห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียน (ห้องสมุด 3 D)
4) โครงกำร “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้”
๕) งำนเครือข่ำยกำรนิเทศกำรมัธยมศึกษำ เครือข่ำยที่ ๑๒ (ร้อย แก่น สำร สินธุ์)

3.5 สรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เมื่อเสร็จสิ้นงำน /โครงกำร และสิ้นปีงบประมำณ พร้อมนำเสนอ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 25 ที่กำกับดูแล และผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25
3.6 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
4. นายสุนันท์ พันธุลาวัณย์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
4.1 ปฏิบัติหน้ำที่ ในกลุ่มงำนนิเทศ ติดตำม และประเมินผลระบบบริหำร และกำรจัดกำรศึกษำมีหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบในกำร ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
รวมทั้งกำรพัฒนำสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25 ให้มีคุณภำพ มำตรฐำน
ตลอดจนประสำนงำนกับสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และหน่วยงำนอื่น เพื่อพัฒนำงำน ใน
ควำมรับผิดชอบไปสู่ควำมสำเร็จ ตำมวัตถุประสงค์ด้วยควำมมีประสิทธิภำพ
4.2 เป็นหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ซึ่งมีภำระงำนในกำรนิเทศ ติดตำม ส่งเสริม และ
พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ดังนี้
1) พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ
2) พัฒนำระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีกำร สื่อและเครื่องมือในกำรจัดกำรเรียนรู้ วิธีกำรวัดและ
ประเมินผล กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
3) วิเครำะห์ วิจัยกำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรนิเทศ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ
4) ให้กำรสนับสนุน ส่งเสริมครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ เพื่อขอปรับปรุง
กำรกำหนดตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
4.3 รับผิดชอบกำรนิเทศ ติดตำมผล รำยงำนผล และประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำร
บริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนมัธยมศึกษำในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25 ทุก
โรงเรียนและนิเทศ ติดตำมและประเมินผลเป็นกรณีพิเศษโรงเรียนมัธยมศึกษำ ในสหวิทยำเขต
น้ำ
พอง-กระนวน จำนวน 6 โรงเรียน
4.4 รับผิดชอบโครงกำร / กิจกรรม ดังนี้
1) โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
2) ศูนย์ ERIC
3) โครงกำรพัฒนำครูด้ำนกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ (Boot Camps)
๔) โครงกำร KKU Smart Learning
๕) โครงกำร Education Hub
4.5 สรุ ปรำยงำนผลกำรปฏิบั ติงำน เมื่อเสร็จสิ้ นงำน /โครงกำร และสิ้ นปีงบประมำณ พร้อมนำเสนอ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 25 ที่กำกับดูแล และผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25
4.6 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

5. นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
5.1 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำงำนสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำรวมทั้งกำรพัฒนำสถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 25 ให้มีคุณภำพมำตรฐำน ตลอดจนประสำนงำนกับสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และ
หน่วยงำนอื่น เพื่อพัฒนำงำนในควำมรับผิดชอบไปสู่ควำมสำเร็จ ตำมวัตถุประสงค์ด้วยควำมมีประสิทธิภำพ
และ รับผิดชอบงำน ดังนี้
1) กำกับและเร่งรั ดงำนของกลุ่มงำนส่ งเสริมพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยทันเวลำ
2) ให้คำปรึกษำแนะนำ และกำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกลุ่มงำนทุกคนให้ปฏิบัติงำน
ที่รับผิดชอบให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุผลตำมจุดมุ่งหมำย
3) ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและกลุ่มอื่น ๆ ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 25
4) สรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำร
ศึกษำ เมื่อเสร็ จสิ้ น งำน/โครงกำร และสิ้ นปีงบประมำณและนำเสนอผู้ อำนวยกำรกลุ่ มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ และผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25
5) งำนส่งเสริม พัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
(1) ศึกษำ ควำมต้องกำรสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
(2) ดำเนินกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงำนเพื่อ
สนับสนุนช่วยเหลือตำมควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ
(3) ส่งเสริมและพัฒนำครู ผู้บริหำร ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี
(4) นิเทศติดตำม และประเมินผลกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำเพื่อนำ
ผลมำปรับปรุงและพัฒนำให้มีประสิทธิภำพ
(5) ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนในกำรส่งเสริมกำรใช้สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
(6) เผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
6) งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทำงกำรศึกษำ
(1) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย เกี่ยวกับกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
(2) วิจัยเพื่อพัฒนำสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทำงกำรศึกษำให้สอดคล้องกับ ควำม
ต้องกำรของสถำนศึกษำ
(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำที่ดำเนินกำร ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ ได้มีโอกำสแลกเปลี่ยนผลกำรวิเครำะห์ วิจัย นำไปใช้และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
5.2 เป็นหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งมีภำระงำนในกำรนิเทศ ติดตำม
ส่งเสริมและพัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ดังนี้

1) พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้กลุ่มสำระเทคโนโลยีสำรสนเทศ
2) พัฒนำระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีกำร สื่อและเครื่องมือในกำรจัดกำรเรียนรู้ วิธีกำรวัด และ
ประเมินผล กลุ่มสำระกำรเรียนรู้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
3) วิเครำะห์ วิจัยกำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรนิเทศ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
4) ให้กำรสนับสนุน ส่งเสริมครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อขอปรับปรุง
กำรกำหนดตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
5.3 รับผิดชอบโครงกำร /กิจกรรม ดังนี้
1) โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
2) โครงกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
๓) โครงกำรขยำยผลกำรพัฒนำหลักสูตรต้นแบบกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต ฯ
๔) โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตและพัฒนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนำทักษะอำชีพระดับประถมศึกษำ
และมัธยมศึกษำ
5.4 รับผิดชอบกำรนิเทศ ติดตำมผล รำยงำนผล และประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำ ของโรงเรียนมัธยมศึกษำในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25 ทุกโรงเรียนและ
นิเทศ ติดตำมและประเมินผลเป็นกรณีพิเศษ ในสหวิทยำเขตกัลยำณมิตร จำนวน 6 โรงเรียน
5.5 สรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เมื่อเสร็จสิ้นงำน /โครงกำร และสิ้นปีงบประมำณ พร้อมนำเสนอ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 25 ที่กำกับดูแล และผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25
5.6 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
6. นายคเชนทร์ กองพิลา ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
6.1 ปฏิบัติหน้ำที่ในกลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ มีหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบในกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัยและพัฒนำงำนสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ รวมทั้ง
กำรพัฒนำสถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25 ให้มีคุณภำพ มำตรฐำน ตลอดจน
ประสำนงำนกับสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และหน่วยงำนอื่น เพื่อพัฒนำงำน ในควำม
รับผิดชอบไปสู่ควำมสำเร็จ ตำมวัตถุประสงค์ด้วยควำมมีประสิทธิภำพ และรับผิดชอบงำน ดังนี้
1) งำนส่งเสริม พัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
(1) ศึกษำ ควำมต้องกำรสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
(2) ดำเนินกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงำน
เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือตำมควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ
(3) ส่งเสริมและพัฒนำครู ผู้บริหำร ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี
(4) นิเทศติดตำม และประเมินผลกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ เพื่อ
นำผลมำปรับปรุงและพัฒนำให้มีประสิทธิภำพ
(5) ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนในกำรส่งเสริมกำรใช้สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ

(6) เผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำง กำรศึกษำ
๒) งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทำงกำรศึกษำ
(1) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย เกี่ยวกับกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
(2) วิจัยเพื่อพัฒนำสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทำงกำรศึกษำให้สอดคล้องกับ ควำม
ต้องกำรของสถำนศึกษำ
(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำที่ดำเนินกำร ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ ได้มีโอกำสแลกเปลี่ยนผลกำรวิเครำะห์ วิจัย นำไปใช้และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
6.2 รับผิดชอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งมีภำระงำนในกำรนิเทศ ติดตำม ส่งเสริม
และพัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ดังนี้
1) พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้กลุ่มสำระเทคโนโลยีสำรสนเทศ
2) พัฒนำระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีกำร สื่อและเครื่องมือในกำรจัดกำรเรียนรู้ วิธีกำรวัดและ
ประเมินผล กลุ่มสำระกำรเรียนรู้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
3) วิเครำะห์ วิจัยกำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรนิเทศ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
4) ให้กำรสนับสนุน ส่งเสริมครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อขอปรับปรุง
กำรกำหนดตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
๖.๓ ปฏิบัติหน้ำที่ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ รับผิดชอบกำรวิเครำะห์ วิจัยกำรพัฒนำหลักสูตร
กำรจัดกำรเรียนรู้และกำรนิเทศกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ ดังนี้
1) พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ
2) พัฒนำระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีกำร สื่อและเครื่องมือในกำรจัดกำรเรียนรู้ วิธีกำรวัดและ
ประเมินผล กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ
3) วิเครำะห์ วิจัยกำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรนิเทศ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
กำรงำนอำชีพ
4) ให้กำรสนับสนุน ส่งเสริมครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ เพื่อขอปรับปรุงกำร
กำหนดตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
6.๔ ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนวิจัย มีหน้ำที่
1) ศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ สรุปผลวิจัยกำรพัฒนำระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ วิจัย
สถำนศึกษำ วิจัยสถำบัน /องค์กรกร ตลอดจนวิจัยกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้
2) ประสำนสนับสนุนกำรจัดหำทุนวิจัย และประสำนหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมให้เกิด
กระบวนกำรทำวิจัย
3) งำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกำรกำรวิจัย
6.๕ รับผิดชอบโครงกำร /กิจกรรม ดังนี้
1) โครงกำรนิเทศ ติดตำมกำรขับเคลื่อนโรงเรียนแกนนำ DLIT
2) โครงกำรขับเคลื่อนโรงเรียนในฝันสู่มำตรฐำนสำกล
๓) โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนโดยใช้ PLC-kksec 25 Model

6.๖ รับผิดชอบกำรนิเทศ ติดตำมผล รำยงำนผล และประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำ ของโรงเรียนมัธยมศึกษำในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25
ทุก
โรงเรียนและนิเทศ ติดตำมและประเมินผลเป็นกรณีพิเศษ ในสหวิทยำเขตแก่นนครรำชพฤกษ์ จำนวน 9
โรงเรียน
6.๗ สรุ ปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เมื่อเสร็จสิ้นงำน /โครงกำร และสิ้นปีงบประมำณ พร้อมนำเสนอ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 25 ที่กำกับดูแลและผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25
6.๘ ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
7. นายจีรัฐติกุล ดอนวิจารณ์ขจร ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
๗.๑ ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และกระบวนกำรเรียนรู้ และ
รับผิดชอบงำนส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25 มี
หน้ำที่ส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษสำหรับบุคคลที่มีควำมต้องกำรพิเศษ ได้แก่ เด็กปัญญำเลิศ และ
ส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ศึกษำค้นคว้ำ
วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ และรับผิดชอบงำนอื่น ๆ ดังนี้
1) กำกับและเร่งรัดงำนของกลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระบวนกำร
เรียนรู้ และนิเทศกำรศึกษำให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยทันเวลำ
2) ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและกลุ่มอื่น ๆ ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกมัธยมศึกษำ
เขต 25 เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน ของกลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และกระบวนกำรเรียนรู้
ดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย
3) งำนส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
(1) ศึกษำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช 2551 และมำตรฐำนกำรเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสำระ
(2) ศึกษำ รวบรวมข้อมูล แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น และจัดทำระบบสำรสนเทศรวมทั้ง
ส่งเสริมให้สถำนศึกษำดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร
(3) ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำ ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลำง และกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ตำมควำมต้องกำรและจุดเน้นของสถำนศึกษำโดยกระบวนกำรมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย
(4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบกำรเรียนรู้และจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวปฏิรูปกระบวนกำร
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำ พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ โดยใช้ข้อมูลจำกกำรวิจัย
ในชั้นเรียนและกำรนิเทศภำยใน
(6) ดำเนินกำรนิเทศ กำกับ ติดตำมกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสถำนศึกษำ
และนำข้อมูลมำใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำต่อไป
4) งำนประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ
(1) พัฒนำครู ผู้บริหำร ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถจัดกำรศึกษำพิเศษ และผู้มีควำมสำมำรถ
พิเศษ และดำเนินกำรวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนำหลักสูตรได้

(2) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และหน่วยงำน
เกี่ยวข้องในกำรจัดทำหลักสูตรกำรศึกษำกำรศึกษำพิเศษ และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ
(3) นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ และผู้มีควำมสำมำรถ
พิเศษ และให้ควำมช่วยเหลือสถำนศึกษำในด้ำนพัฒนำหลักสูตรอย่ำงต่อเนื่อง
(4) ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอื่น ที่จัดกำรศึกษำพิเศษ สำหรับผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ
เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นต้น
(5) ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำตำมอัธยำศัย เช่น Home School กำรจัดศึกษำ
ที่จัดในสถำนประกอบกำร ฯลฯ เป็นต้น
7.2 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ซึ่งมีภำระงำนในกำรนิเทศ ติดตำม ส่งเสริม และ
พัฒนำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ดังนี้
1) พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
2) พัฒนำระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีกำร สื่อและเครื่องมือในกำรจัดกำรเรียนรู้ วิธีกำรวัดและ
ประเมินผล กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
3) วิเครำะห์ วิจัยกำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรนิเทศ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
4) ให้กำรสนับสนุน ส่งเสริมครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน เพื่อขอปรับปรุงกำรกำหนดตำแหน่ง
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
7.3 รับผิดชอบกำรนิเทศ ติดตำมผล รำยงำนผล และประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนมัธยมศึกษำในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25 ทุกโรงเรียน และ
นิเทศ ติดตำมและประเมินผลเป็นกรณีพิเศษโรงเรียนมัธยมศึกษำในสหวิทยำเขตเวียงเรือคำ จำนวน 8 โรงเรียน
7.4 รับผิดชอบโครงกำร /กิจกรรม ดังนี้
1) โครงกำรจัดกำรเรียนรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21
2) โครงกำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนทำ นำสู่ไทยแลนด์ 4.0
3) ศูนย์แนะแนว /จิตวิทยำ
4) โครงกำรจัดกำรเรียนเรียนรู้ Active Learning
5) โครงกำรเขตสุจริต
7.5 สรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เมื่อเสร็จสิ้ นงำน /โครงกำร และสิ้นปีงบประมำณ พร้อมนำเสนอ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 25 ที่กำกับดูแล และผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25
7.6 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
8. นางปิยะดา รุณธาตุ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
8.1 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ (กำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนรวม) มีหน้ำที่รับผิดชอบ
กำกับ ดูแล ส่งเสริมสนับสนุน นิเทศติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน งำนธุรกำรและข้อมูลสำรสนเทศ
กำรศึกษำพิเศษ งำนควำมร่วมมือ สหวิชำชีพ ภำคีเครือข่ำยและอำชีพกำรศึกษำพิเศษ งำนพัฒนำหลักสูตร
กำรเรียนกำรสอน และส่งต่อกำรศึกษำพิเศษ งำนศึกษำ ค้นคว้ ำ วิจัย สื่อ และนวัตกรรมกำรศึกษำพิเศษ
งำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำพิเศษ และงำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก สื่อ บริกำรและควำมช่วยเหลืออื่น
ใดตำมกฎกระทรวงฯกำรศึกษำพิเศษ ดังนี้

1) นิเทศ กำกับ ติดตำม ให้ควำมช่วยเหลือแนะนำผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้สอน
เพื่อให้
สำมำรถคัดกรองและวินิจฉัยผู้เรียน สำมำรถปรับปรุงพัฒนำแผนจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล
เพื่อพัฒนำ
ผู้เรียนเต็มศักยภำพตำมควำมต้องกำรเฉพำะบุคคลตำมประเภทเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษ
2) ตรวจสอบและประเมินคุณภำพหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ (เรียนรวม)
3) กำรพัฒนำหลักสูตร กำรเรียนกำรสอนและส่งต่อกำรศึกษำพิเศษ
4) สรุปรำยงำนและเผยแพร่ผลกำรใช้ /กำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ (เรียนรวม)
8.2 ปฏิบัติหน้ำที่ในกลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ซึ่งมีภำระงำนในกำรนิเทศ ติดตำม ส่งเสริม
และ
พัฒนำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ดังนี้
1) พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
2) พัฒนำระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีกำร สื่อและเครื่องมือในกำรจัดกำรเรียนรู้ วิธีกำรวัดและ
ประเมินผล กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
3) วิเครำะห์ วิจัยกำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรนิเทศ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
4) ให้กำรสนับสนุน ส่งเสริมครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน เพื่อขอปรับปรุงกำรกำหนดตำแหน่ง
และแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
8.3 รับผิดชอบกำรนิเทศ ติดตำมผล รำยงำนผล และประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำ ของโรงเรียนมัธยมศึกษำในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25 ทุกโรงเรียน
นิเทศ ติดตำมและประเมินผลเป็นกรณีพิเศษ ในสหวิทยำเขตอุดมคงคำคีรี จำนวน ๙ โรงเรียน
8.4 รับผิดชอบโครงกำร /กิจกรรม ดังนี้
1) โครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ
2) โครงกำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนทำ
3) ศูนย์แนะแนว /จิตวิทยำ
8.5 สรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติ งำน เมื่อเสร็จสิ้นงำน /โครงกำร และสิ้นปีงบประมำณ พร้อมนำเสนอ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 25 ที่กำกับดูแล และผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25
8.6 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
9. นายกัมพล ขันทะวงษ์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
9.1 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนวัด และประเมินผลกำรศึกษำ รับผิดชอบงำนส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำ
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25 ทุกโรงเรียน มีหน้ำที่พัฒนำงำนส่งเสริม กำรวัด และ
ประเมินผลกำรศึกษำ งำนส่งเสริมและพัฒนำเครื่องมือวัดและประเมินผลกำรศึกษำ งำนติดตำม ตรวจสอบ
และประเมินผลกำรศึกษำ ตลอดจนงำนทดสอบทำงกำรศึกษำ มีหน้ำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้
1) กำกับและเร่งรัดงำนของกลุ่ มงำนวัด และประเมินผลกำรศึกษำให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
ทันเวลำ
2) ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและกลุ่มอื่น ๆ ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยม
ศึกษำ เขต 25 เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของกลุ่มงำนงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ ดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย
9.2 งำนส่งเสริมและพัฒนำเครื่องมือกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ

1) รวบรวม ศึกษำ วิเครำะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลกำรศึกษำ คัดเลือกให้เหมำะสม กับ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25 และสถำนศึกษำ
2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรจัดทำและพัฒนำเครื่องมือวัด และประเมินผลให้ครอบคลุมทุก
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน กำรอ่ำนคิด วิเครำะห์ และเขียน รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์
9.3 งำนทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-net)
1) ประสำนควำมร่วมมือกับสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
2) ดำเนินกำรทดสอบทำงกำรศึกษำและให้บริกำรสอบวัดควำมรู้ควำมสำมำรถให้กับนักเรียน
9.4 งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย นิเทศ ติดตำม ตรวจสอบกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
9.5 ร่ว มกับสถำนศึกษำวิเครำะห์ผลกำรประเมินเพื่อหำจุดพัฒนำ และนำมำเป็นแนวทำงในกำร
ปรับปรุงสถำนศึกษำที่ยังไม่ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์
9.6 เป็นหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ซึ่งมีภำระงำนในกำรนิเทศ ติดตำม ส่งเสริม และ
พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ดังนี้
1) พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย
2) พัฒนำระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีกำร สื่อและเครื่องมือในกำรจัดกำรเรียนรู้ วิธีกำรวัดและ
ประเมินผล กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
3) วิเครำะห์ วิจัยกำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรนิเทศ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์
4) ให้กำรสนับสนุน ส่งเสริมครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ เพื่อขอปรับปรุง กำร
กำหนดตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
9.๗ รับผิดชอบโครงกำร /กิจกรรม ดังนี้
1) โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิทยำศำสตร์
๒) โครงกำรโรงเรียนในฝัน
๓) โครงกำร KKU Smart Learning
9.๘ รับผิดชอบกำรนิเทศ ติดตำมผล รำยงำนผล และประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำ ของโรงเรียนมัธยมศึกษำในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25 ทุกโรงเรียนและ
นิเทศ ติดตำมและประเมินผลเป็นกรณีพิเศษ ในสหวิทยำเขตปรำสำทพญำไผ่ จำนวน 8 โรงเรียน
9.๙ สรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เมื่อเสร็จสิ้นงำน /โครงกำรและสิ้ นปีงบประมำณ พร้อมนำเสนอ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 25 ที่กำกับดูแล และผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25
9.1๐ ปฏิบัติงำนด้ำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

10. นางสุชรี า สาฆ้อง ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
10.๑ ปฏิบัติหน้ำที่ในกลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ มีหน้ำที่ปฏิบัติงำน
กำรส่งเสริมพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ นิเทศและประเมินผล ระบบบริหำร และจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำในสังกัด มีหน้ำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้
๑) งำนวิจัยพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
(1) ศึกษำ วิจัย รูป แบบ เทคนิค และวิธีกำร ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำระบบประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำ วิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนจำกรำยงำนประเมินคุณภำพ
ภำยในรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก นำผลไปใช้เพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
(3) นิ เทศ ติดตำม กำรดำเนินกำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒ นำระบบประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ
(4) ประเมินผลกำรดำเนินงำน เพื่อคัดเลือกรูปแบบ เทคนิค วิธีกำร ที่มีประสิทธิภำพในกำร
พัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำและกำรประกันคุณภำพ
(5) สรุป รำยงำนผล รวบรวม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลกำรวิจัยเกี่ย วกับ
กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
๒) งำนส่งเสริมและประสำนงำนกำรประกันคุณภำพภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
(1) ประสำนงำนสถำนศึกษำในสังกัด เพื่อเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
จำกสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) ตำมรอบกำรประเมิน
(2) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ถำนศึ ก ษำน ำผลกำรประเมิ น คุ ณ ภำพภำยนอกจำก สมศ.
ไปใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ร่วมปรับแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ เพื่อ
ขอรับกำรประเมินซ้ำ
(3) ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนำบุคลำกรเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ กับหลักเกณฑ์วิธีกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจำก สมศ. ทุก
ระดับกำรศึกษำ
(4) นิเทศ ติดตำม กำกับ และประเมินควำมพร้อมของสถำนศึกษำเพื่อพร้อมรับกำรประเมิน
คุณภำพ
(๕) รวบรวมผลกำรประเมิน จัดทำระบบข้อมูลสำรสนเทศกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
ให้ เป็ น ปั จ จุ บั น สะดวกต่ อกำรน ำผลกำรประเมิ น คุ ณ ภำพกำรศึ กษำไปใช้ ใ นกำรวำงแผนพั ฒ นำคุ ณภำพ
กำรศึกษำ
(๖) จัดทำเอกสำร รำยงำน สังเครำะห์ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก เผยแพร่ และนำผล
กำรประเมินไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
๑๐.๒ เป็นหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ซึ่งมีภำระงำนในกำรนิเทศ ติดตำม ส่งเสริมและพัฒนำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ดังนี้
๑) พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
๒) พัฒนำระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีกำร สื่อและเครื่องมือในกำรจัดกำรเรียนรู้ วิธีกำรวัดและ
ประเมินผลกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
๓) วิเครำะห์ วิจัยกำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้และกำรนิเทศ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ

๔) ให้กำรสนับสนุน ส่งเสริมครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ เพื่อขอปรับปรุงกำรกำหนด
ตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
10.๓ รับผิดชอบกำรนิเทศ ติดตำมผล รำยงำนผล และประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสถำนศึกษำ ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25 ทุกโรงเรียน
และนิเทศ ติดตำมและประเมินผลเป็นกรณีพิเศษ ในสหวิทยำเขตแวงใหญ่ จำนวน 8 โรงเรียน
10.๔ รับผิดชอบโครงกำร /กิจกรรม ดังนี้
๑) โครงกำรโรงเรียนใกล้บ้ำนประชำรัฐ
๒) โครงกำรกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือเพื่อเรียนรู้ร่วมกันพัฒนำ
ระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
10.๕ สรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติ งำน เมื่อเสร็จสิ้นงำน /โครงกำรและสิ้นปีงบประมำณ พร้อมนำเสนอ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 25 ที่กำกับดูแล และผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25
10.๖ ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
11. นายคมศร บุญเรือง ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
11.1 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ มีหน้ำที่ปฏิบัติงำน
กำรส่งเสริมพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ นิเทศและประเมินผล ระบบบริหำร และจัดกำรศึกษำ ของ
สถำนศึกษำในสังกัด มีหน้ำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้
1) กำกับ และเร่งรัดงำนของกลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำให้เป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย และทันเวลำที่กำหนด
2) ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มงำนอื่น ๆ ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 25 เพื่อให้งำนในกลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำดำเนินไป ด้วย
ควำมเรียบร้อย
3) สรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ เมื่อ
เสร็จสิ้นงำนโครงกำร และเมื่อสิ้นปีงบประมำณ
4) งำนพัฒนำส่งเสริมมำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
(1) จัดทำมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำชำติ
ในแต่ละระดับและนำเสนอคณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำให้ควำมเห็นชอบและประกำศใช้
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำดำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ
(3) นิเทศ ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(4) ประเมินผลกำรดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
(5) สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินกำรจัดทำเอกสำรเผยแพร่และนำผลกำรประเมินไปวำงแผนปรับปรุง
5) งำนติดตำม ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
(1) วำงแผนกำรดำเนินงำนกำรติดตำม ตรวจสอบ คุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
(2) จัดทำเครื่องมือติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
(3) จัดทำปฏิทิน กำหนดเวลำกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
(4) แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(5) สรุป จัดทำรำยงำนเผยแพร่ผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำรำยสถำนศึกษำ
และระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ พร้อมนำเสนอรำยงำนผลกำรติดตำมต่อสำธำรณชน

11.2 เป็นหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ ซึ่งมีภำระงำนในกำรนิเทศ ติดตำม
ส่งเสริม และพัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ดังนี้
1) พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้กลุ่มสำระสุขศึกษำและพลศึกษำ
2) พัฒนำระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีกำร สื่อและเครื่องมือในกำรจัดกำรเรียนรู้ วิธีกำรวัด
และประเมินผล กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ
3) วิเครำะห์ วิจัยกำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรนิเทศ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
สุขศึกษำและพลศึกษำ
4) ให้กำรสนับสนุน ส่งเสริมครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ เพื่อขอปรับปรุงกำร
กำหนดตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
11.3 รับผิดชอบกำรนิเทศ ติดตำมผล รำยงำนผล และประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรบริหำร และ
กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสถำนศึกษำ ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25 ทุกโรงเรียน
และนิเทศ ติดตำม และประเมินผลเป็นกรณีพิเศษ ในสหวิทยำเขตหนองสองห้อง – พล จำนวน 6 โรงเรียน
11.4 สรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติ งำน เมื่อเสร็จสิ้นงำน /โครงกำรและสิ้นปีงบประมำณ พร้อมนำเสนอ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ และผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 25
11.5 รับผิดชอบโครงกำร / กิจกรรม ดังนี้
๑) โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ
๒) โครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
๓) โรงเรียนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงหรือศำสตร์พระรำชำ
๔) โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม
11.6 ปฏิบัติงำนด้ำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑๒. นางพรผกา หนูจันทร์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
๑๒.๑ ปฏิบัติหน้ำที่ในกลุ่มงำนวัดประเมินผลกำรศึกษำ มีหน้ำที่และรับผิดชอบ ดังนี้
1 ) งำนส่งเสริมกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
(1) ส่งเสริมให้ครูพัฒนำตนเอง โดยศึกษำหำควำมรู้ วิธีที่หลำยหลำยเกี่ยวกับวิธีกำรวัดและ
ประเมินผลกำรศึกษำทั้งในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัย
(2) ศึ ก ษำ วิ เ ครำะห์ รู ป แบบ วิ ธี ก ำรในกำรพั ฒ นำแนวทำงกำรวั ด และประเมิ น ผล
ในสถำนศึกษำสถำนศึกษำทั้งในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัย
(3) จั ด ท ำคู่ มื อ กำรวั ด ผล กำรเที ย บโอนผลกำรศึ ก ษำส ำหรั บ สถำนศึ ก ษำทั้ ง ในระบบ
นอกระบบ และตำมอัธยำศัย
๑๒.๒ ปฏิบัติหน้ำที่ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ซึ่งมีภำระงำนในกำรนิเทศ ติดตำม ส่งเสริม
และพัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ดังนี้
1) พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำ
ตอนต้น
2) พัฒนำระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีกำร สื่อและเครื่องมือในกำรจัดกำรเรียนรู้ วิธีกำรวัด
และประเมินผล กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
3) วิเครำะห์ วิจัยกำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรนิเทศ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
C

4) ให้กำรสนับสนุน ส่งเสริมครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ เพื่อขอปรับปรุงกำร
กำหนดตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
๑๒.๓ รับผิดชอบโครงกำร /กิจกรรม ดังนี้
1) โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิทยำศำสตร์
๒) โครงกำร KKU Smart Learning
๓) โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนโดยใช้ PLC- kksec 25 Model
๑๒.๔ รับผิดชอบกำรนิเทศ ติดตำมผล รำยงำนผล และประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำ ของโรงเรียนมัธยมศึกษำในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25 ทุกโรงเรียน
และนิเทศ ติดตำมและประเมินผลเป็นกรณีพิเศษ ในสหวิทยำเขตชุมแพม่ำนชมพู จำนวน ๑๑ โรงเรียน
๑๒.๕ สรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เมื่อเสร็จสิ้นงำน /โครงกำรและสิ้นปีงบประมำณ พร้อมนำเสนอ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 25 ที่กำกับดูแล และผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25
๑๒.๖ ปฏิบัติงำนด้ำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑๓. นางสาวยุวะภา ราวี ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
๑๓.1 ปฏิบัติหน้ำที่ ในกลุ่มงำนนิเทศ ติดตำม และประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ มี
หน้ำที่ควำมรับผิ ดชอบในกำร ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ รวมทั้งกำรพัฒนำสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25 ให้มีคุณภำพ
มำตรฐำน ตลอดจนประสำนงำนกับสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและหน่วยงำนอื่น เพื่อ พัฒนำงำนใน
ควำมรับผิดชอบไปสู่ควำมสำเร็จ ตำมวัตถุประสงค์ด้วยควำมมีประสิทธิภำพ
๑๓.๒ ปฏิบัติหน้ำที่ในกลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ มีหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบในกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำงำนสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำ รวมทั้งกำรพัฒนำสถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25 ให้มี
คุณภำพ มำตรฐำนตลอดจนประสำนงำนกับสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและหน่วยงำนอื่น เพื่อ
พัฒนำงำนในควำมรับผิดชอบไปสู่ควำมสำเร็จ ตำมวัตถุประสงค์ด้วยควำมมีประสิทธิภำพ และรับผิดชอบงำน
ดังนี้
1) งำนส่งเสริม พัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
(1) ศึกษำ ควำมต้องกำรสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
(2) ดำเนินกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงำน
เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือตำมควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ
(3) ส่งเสริมและพัฒนำครู ผู้บริหำร ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยี
(4) นิเทศติดตำม และประเมินผลกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ เพื่อ
นำผลมำปรับปรุงและพัฒนำให้มีประสิทธิภำพ
(5) ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนในกำรส่งเสริมกำรใช้สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
(6) เผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำง กำรศึกษำ
2) จัดทำคลังทะเบียนสื่อ นวัตกรรม

๑๓.๓ ปฏิบัติหน้ำที่ในกลุ่มงำนธุรกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบ รับผิดชอบดังนี้
๑) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วางแผนจั ด ระบบข้ อ มู ล สารสนเทศและการบริ ห ารงานของกลุ่ ม
ให้สามารถดาเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒) ดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่มและจัดทาวาระประชุมของกลุ่มให้กลุ่มอานวยการ
๓) จัดทารายงานผลการดาเนินงานของกลุ่ม
1๓.๔ เป็นหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรมและมีภำระงำนในกำรนิเทศ
ติดตำม ส่งเสริม และพัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ดังนี้
1) พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
2) พัฒนำระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีกำร สื่อและเครื่องมือในกำรจัดกำรเรียนรู้ วิธีกำรวัดและ
ประเมินผล กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
3) วิเครำะห์ วิจัยกำรพัฒนำหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรนิเทศ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
4) ให้กำรสนับสนุน ส่งเสริมครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
เพื่อขอปรับปรุงกำรกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
๑๓.๕ รับผิดชอบกำรนิเทศ ติดตำมผล รำยงำนผลและประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำ ของโรงเรียนมัธยมศึกษำในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25 ทุกโรงเรียน
นิเทศ ติดตำมและประเมินผลเป็นกรณีพิเศษ ในสหวิทยำเขตอุดมคงคำคีรี จำนวน ๙ โรงเรียน
๑๓.๖ รับผิดชอบโครงกำร /กิจกรรม ดังนี้
1) โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
2) โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม
๓) โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนโดยใช้ PLC- kksec 25 Model
๑๓.๗ สรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติ งำน เมื่อเสร็จสิ้นงำน /โครงกำรและสิ้นปีงบประมำณพร้อมนำเสนอ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 25 ที่กำกับดูแล และผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25
๑๓.๘ ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑๔. นางสิรินันท์ สุรไพฑูรย์ แซ่ผุง ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ชานาญการ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
๑๔.๑ ปฏิบัติหน้ำที่กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้ มีหน้ำที่ศึกษำ
ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย ส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ และกระบวนกำรเรียนรู้ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25 และรับผิดชอบงำนอื่น ๆ ดังนี้
1) งำนส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 และมำตรฐำน
กำรเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสำระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
2) พัฒนำครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรจัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำ
3) ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำ ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลำงและกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ตำมควำมต้องกำรและจุดเน้นของสถำนศึกษำ โดยกระบวนกำรมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย

4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบกำรเรียนรู้และจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวปฏิรูปกระบวนกำร
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำ พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ โดยใช้ข้อมูลจำกกำรวิจัย ใน
ชั้นเรียนและกำรนิเทศภำยใน
6) ติดตำม ประเมินผล วิจัยกำรใช้หลักสูตร กำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
(1) ประเมินคุณภำพหลักสูตร กำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
(2) นำผลกำรวิจัยมำใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ คุณภำพครูและ
นักเรียนรวมทั้งกำหนดยุทธศำสตร์และนโยบำยในกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(3) วิจัยและพัฒนำหลักสูตร กำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
7) ส่งเสริม สนับสนุนกำรเผยแพร่ควำมรู้ และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกำรวิจัยและพัฒนำ
หลักสูตร กำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
๑๔.๒ ปฏิบัติหน้ำที่ในกลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ (กำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนรวม) มีหน้ำที่รับผิดชอบ
กำกับ ดูแล ส่งเสริมสนับสนุน นิเทศติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบั ติงำน งำนธุรกำรและข้อมูลสำรสนเทศ
กำรศึกษำพิเศษ งำนควำมร่วมมือ สหวิชำชีพ ภำคีเครือข่ำยและอำชีพกำรศึกษำพิเศษ งำนพัฒนำหลักสูตร
กำรเรียนกำรสอนและส่งต่อกำรศึกษำพิเศษ งำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย สื่อ และนวัตกรรมกำรศึกษำพิเศษ
งำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำพิเศษและงำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก สื่อ บริกำรและควำมช่วยเหลือ อื่นใด
ตำมกฎกระทรวงฯกำรศึกษำพิเศษ ดังนี้
1) นิเทศ กำกับ ติดตำมให้ควำมช่วยเหลือแนะนำผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้สอน เพื่อให้
สำมำรถคัดกรองและวินิจฉัยผู้เรียน สำมำรถปรับปรุงพัฒนำแผนจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคลเพื่อพัฒนำผู้เรียน
เต็มศักยภำพตำมควำมต้องกำรเฉพำะบุคคลตำมประเภทเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษ
2) ตรวจสอบและประเมินคุณภำพหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ (เรียนรวม)
3) กำรพัฒนำหลักสูตร กำรเรียนกำรสอนและส่งต่อกำรศึกษำพิเศษ
4) สรุปรำยงำนและเผยแพร่ผลกำรใช้/กำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ (เรียนรวม)
1๔.๓ รับผิดชอบกำรนิเทศ ติดตำมผล รำยงำนผล และประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสถำนศึกษำ ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25 ทุกโรงเรียน
และนิเทศ ติดตำมและประเมินผลเป็นกรณีพิเศษ ในสหวิทยำเขตแวงใหญ่ จำนวน 8 โรงเรียน
1๔.๔ รับผิดชอบโครงกำร /กิจกรรม ดังนี้
๑) โครงกำรอำเซียนศึกษำ
๒) โครงกำรจัดกำรเรียนเรียนรู้ Active Learning
๓) กิจกรรมส่งเสริมรักกำรอ่ำน (ห้องสมุด 3D)
4) โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนโดยใช้ PLC- kksec 25 Model
5) โครงกำรเขตสุจริต
1๔.๕ สรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติ งำน เมื่อเสร็จสิ้นงำน/โครงกำรและสิ้นปีงบประมำณ พร้อมนำเสนอ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษ
มัธยมศึกษำ เขต 25 ที่กำกับดูแล และผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25
1๔.๖ ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

๑๕. นางสาวสุพรรษา ธรรมสโรช ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
15.๑ ปฏิบัติหน้ำที่ในกลุ่มงำนวัดประเมินผลกำรศึกษำ มีหน้ำที่และรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งำนวัดผลและประเมินผลโดยใช้โปรแกรม Secondary Grading System (SGS)
(1) กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดทำผลกำรเรียนเฉลี่ย (GPA / GPAX) ของสถำนศึกษำ
(2) จัดทำรำยงำนเกี่ยวกับผลกำรเรียนเฉลี่ยของสถำนศึกษำ (GPA / GPAX) ในสังกัด
(3) กำรกำกับ ติดตำม กำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของสถำนศึกษำในสังกัด
๒) งำนทดสอบทำงกำรศึกษำ (National Test)
๑๕.๒ ปฏิบัติหน้ำที่ในกลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำและรับผิดชอบงำนส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำสังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25
ทุกโรงเรียน ในกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ มีหน้ำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้
1) กำกับ เร่งรัดงำนของกลุ่มงำนเลขำนุกำร คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผล และ
นิเทศกำรศึกษำ
2) ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มอื่น ๆ ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยม
ศึกษำ เขต 25 เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ดำเนินไป
ด้วยควำมเรียบร้อย
3) งำนพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศ
(1) ดำเนินกำรให้มีฐำนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ ของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25
(2) รวบรวม วิเครำะห์ และบันทึกข้อมูล กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ และหรือข้อมูลอื่น
ที่จำเป็นในกำรวำงแผนกำรนิเทศในระบบฐำนข้อมูล
(3) ปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
(4) เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ำย และ Internet
(5) รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลต่อคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
กำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25 ถึงจุดเด่น จุดด้อย รวมถึงข้อเสนอแนะ
๑๕.๓ ปฏิบัติหน้ำที่ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ซึ่งมีภำระงำนในกำรนิเทศ ติดตำม ส่งเสริม
และพัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ดังนี้
1) พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้กลุ่มสำระคณิตศำสตร์
2) พัฒนำระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีกำร สื่อและเครื่องมือในกำรจัดกำรเรียนรู้ วิธีกำรวัดและ
ประเมินผล กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
3) วิเครำะห์ วิจัยกำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้และกำรนิเทศ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
4) ให้กำรสนับสนุน ส่งเสริมครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ เพื่อขอปรับปรุงกำรกำหนด
ตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
๑๕.๔ รับผิดชอบกำรนิเทศ ติดตำมผล รำยงำนผล และประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำ ของโรงเรียนมัธยมศึกษำในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25
ทุ ก โรงเรี ย น และนิ เ ทศ ติ ด ตำมและประเมิ น ผลเป็ น กรณี พิ เ ศษ ในสหวิ ท ยำเขตเมื อ งขอนแก่ น
จำนวน ๕ โรงเรียน
๑๕.๕ รับผิดชอบโครงกำร /กิจกรรม ดังนี้
1) โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์

๒) โครงกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ PISA
1๕.๖ สรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติ งำน เมื่อเสร็จสิ้นงำน/โครงกำรและสิ้นปีงบประมำณ พร้อมนำเสนอ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 25 ที่กำกับดูแล และผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25
1๕.๗ ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
16. นางสาวกิตติยา ศรีวรขันธุ์ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้
1๗.1 ศึกษำวิเครำะห์ สภำพของกลุ่ มและออกแบบระบบงำนสำรบรรณ ให้เหมำะสมสอดคล้องกับ
ระบบงำนสำรบรรณ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25
1๗.2 ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประชุมภำยในกลุ่มนิเทศ ติ ดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25
1๗.3 ประสำนงำนกั บ กลุ่ ม อื่ น ในส ำนั ก งำน หน่ ว ยงำน และสถำนศึ ก ษำในงำนธุ ร กำรที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับกำรบริหำรงำนของกลุ่ม
1๗.4 ประสำนกำรดำเนิ น งำนประชำสั ม พันธ์ข้อมูล ข่ำวสำร และผลงำนของกลุ่ มให้ ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและประชำชนทั่วไปทรำบ
1๗.5 ติ ด ตำม น ำเสนอแฟ้ ม ต่ อ รองผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำ /
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25
1๗.6 ดูแล บำรุงรักษำ วัสดุ ครุภัณฑ์ ภำยในกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำให้มี
สภำพพร้อมใช้งำน
1๗.7 ควบคุม กำกับ จั ด ทำทะเบียนกำรเบิกจ่ำ ยวัส ดุส ำนักงำนภำยในกลุ่ มนิเ ทศ ติด ตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
1๗.8 จัดทำ ควบคุมทะเบียนกำรลำของบุคลำกรในกลุ่ม และสรุปวันลำรำยงำนให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ
1๗.9 จัดหำเครื่องดื่มและอำนวยควำมสะดวกให้กับครู/ผู้บริหำรสถำนศึกษำที่มำติดต่อประสำนงำนกับ
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
1๗.10 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

ตอนที่ ๓
แนวปฏิบัติราชการและการรายงานผลการปฏิบัติราชการ
1.แนวปฏิบัติการปฏิบัติราชการ
เมื่อมำถึงสำนักงำนให้ลงเวลำที่กลุ่มอำนวยกำร บริเวณชั้น ๑ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 25 ไม่เกินเวลำ ๐๘.๓๐ น. และปฏิบัติงำนจนถึงเวลำ ๑๖.๓๐ น.
2.การขออนุมัติไปราชการและการลา
กำรขออนุญำตไปรำชกำร ให้บันทึกข้อควำมขออนุญำตไปรำชกำรเมื่อได้รับคำสั่งให้ไปรำชกำรก็ ให้
บันทึกในสมุดขออนุญำตไปรำชกำรของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำอีกครั้งหนึ่ง กำรขอ
อนุญำตทั้ง ๒ กรณี ให้ขออนุญำตผ่ำนผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศฯ ในกรณีผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศฯ ไป รำชกำร
หรือให้ผ่ำนหัวหน้ำกลุ่มภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่แทน เสนอขออนุมัติผ่ำนรองผู้อำนวยกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25 และผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 25 ตำมลำดับ
อนึ่ง กำรไปรำชกำรเป็นคณะให้หัวหน้ำคณะหรือตัวแทนคนใดคนหนึ่งเขียนบันทึกกำรขออนุญำตไป
รำชกำร
3.การลาพักผ่อน
กำรลำพักผ่อน ให้ผู้ประสงค์จะลำพักผ่อนเสนอใบลำพักผ่อนล่วงหน้ำ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำก
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศฯ และต้องมีผู้รับงำนแทนลงนำมไว้ ซึ่งจะต้องได้รับอนุญำตก่อนจึงหยุดพักผ่อนได้ กรณี
ยกเลิกวันลำพักผ่อนให้บันทึก ตำมแบบบันทึกเสนอผ่ำนผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศฯ เสนอขออนุญำตต่อรอง
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25 และผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 25 ตำมลำดับ
อนึ่ง เมื่อได้รับอนุญำตให้ไปรำชกำรหรืออนุญำตให้ลำพักผ่อน ให้ผู้ได้รับอนุญำตบันทึกกำรไปรำชกำร
หรือลำพักผ่อนไว้ที่บอร์ดประชำสัมพันธ์ทุกครั้ง
4.การประสานงานระหว่างกลุ่ม
กำรประสำนกับกลุ่มอื่นๆ มีดังนี้
๑. กำรขออนุญำตถ่ำยเอกสำร ให้เขียนขออนุญำตตำมแบบฟอร์มที่กลุ่มอำนวยกำรกำหนด ผ่ำน
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศฯ เสนอขออนุญำตจำกผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
2. กำรทำงำนร่วมกับกลุ่มอื่น ใน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25
2.๑ หำกกลุ่มอื่นในสำนักงำนเขตพื้นที่มีควำมประสงค์ขอศึกษำนิเทศก์ไปร่วมปฏิบัติงำนหรือ
เป็นคณะทำงำน ให้เสนอขอจำกผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศฯ เพื่อจัดศึกษำนิเทศก์ให้ไปร่วมปฏิบัติงำน
2.๒ หำกศึกษำนิเทศก์ท่ำนใด มีควำมประสงค์จะขอควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำนจำก
บุคลำกรในกลุ่มอื่น หรือกิจกรรมที่ต้องกำรควำมร่วมมือจำกบุคลำกรกลุ่มอื่นให้ประสำนงำนกับผู้อำนวยกำร
กลุ่มที่บุคคลนั้นปฏิบัติงำนอยู่ก่อนเสนอคำสั่งให้ผู้บังคับบัญชำลงนำม

5. การขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ศึกษำนิเทศก์ท่ำนใดมีควำมประสงค์ขอใช้รถยนต์ของทำงรำชกำรเพื่อเดินทำงไปรำชกำรต่ำงๆ ให้
บันทึกขออนุญำตใช้รถยนต์ ตำมแบบฟอร์มที่กลุ่มอำนวยกำรกำหนด เสนอผ่ำนผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศฯ
ผู้ อำนวยกำรกลุ่ มอำนวยกำรเสนอขออนุ ญำตจำกผู้ อำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำมัธ ยมศึกษำ
เขต 25
6. การเป็นผู้แทนไปร่วมงานที่ได้รับมอบหมาย
เมื่อสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25 สั่งให้บุคลากรในสานักงานไปร่วมงานเกี่ยวกับ
พิธีการสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วันสาคัญอื่นๆ หรือการให้ไปร่วมงานตามที่ได้รับมอบ กลุ่มนิเทศฯ
จึงกาหนดแนวทางเพื่อให้ศึกษานิเทศก์ถือปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้
๑. กรณีงานใดเจาะจงหรือมอบหมายให้ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศฯ เป็นการเฉพาะ ผู้อานวยการกลุ่ม
นิเทศฯ เป็นผู้ไปร่วมงานหรือมอบให้ผู้อื่นแทน
๒. ให้ศึกษานิเทศก์เป็นผู้ไปร่วมงานตามกลุ่มรายชื่อ ที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต
25 กาหนดในแต่ละคราว
7.การประชุมของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต
25 กาหนดการประชุม ดังนี้
๑. การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา กาหนดประชุมสองเดือน/๑ ครั้ง
ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศฯ และศึกษานิเทศก์ที่เกี่ยวข้องในการนาเสนองานในวาระ
ของการประชุมครั้งนั้นๆ การบันทึกการประชุมโดยกลุ่มงานเลขานุการฯ บันทึกการประชุมเสนอผ่าน
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศฯ เพื่อรายงานผู้อานวยการสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25
๒. การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มนิเทศฯ
การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มนิเทศฯ กาหนดประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง (ทุกวันจันทร์สัปดาห์
แรกของเดือน)
๓. การประชุมประจาเดือนของศึกษานิเทศก์
การประชุมประจาเดือนของศึกษานิเทศก์ กาหนดประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง (ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์แรก
ของเดือน)
อนึ่ง กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรกลุ่มนิเทศฯ และกำรประชุมประจำเดือนของศึกษำนิเทศก์ กรณี
ที่ไม่สำมำรถประชุมได้ตำมวัน เวลำที่กำหนด ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
จะแจ้งเลื่อนเป็นครำวๆ ไป ส่วนบันทึกกำรประชุมมอบงำนธุรกำรจัดทำและเสนอผ่ำนผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศฯ
เพื่อนำเสนอผ่ำนรองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25 และรำยงำนผู้อำนวยกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25 ตำมลำดับ
8.การปฏิบัติราชการแทนผู้อานวยการกลุ่มนิเทศฯ
การปฏิบัติราชการแทนผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรณีเรื่อง
เร่งด่วน ให้ดาเนินการผ่านรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 เพื่อพิจำรณำ
ดำเนินกำร หลังจากนั้นจึงเสนอให้ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศฯทราบในภายหลัง

9.การรายงานผลการปฏิบัติราชการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กาหนดให้ศึกษานิเทศก์ทุกคนต้องรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ ดังนี้
๑. การรายงานผลการปฏิบัติงานประจาวัน
ศึกษานิเทศก์แต่ละคนต้องบันทึกการปฏิบัติราชการตามภารกิจ /กิจกรรมเป็นรายวันตามแบบฟอร์มที่
เขตพื้นที่การศึกษากาหนด จากนั้นนาส่งผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทุกวัน
ศุกร์หรือวันสุดท้ายของการปฏิบัติราชการในแต่ละสัปดาห์
๒. การรายงานผลการไปราชการตามคาสั่งของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอื่นๆ (ประชุม อบรม
สัมมนา คณะทางาน ฯลฯ)
เมื่อเสร็จสิ้น/กลับจากการไปปฏิบัติราชการตามคาสั่งของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอื่นๆ ให้
ศึกษานิเทศก์หรือตัวแทน(กรณีไปเป็นคณะ) รายงานผลการไปราชการโดยจัดทาบันทึกข้อความเสนอผ่าน
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รองผู้อานวยการสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 25 ผู้อานวยการสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25 ตามลาดับ
๓. การรายงานผลการปฏิบัติงานตามปฏิทินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๓.๑ กำรนิเทศติดตำมโดยใช้กระบวนกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25 (Professional Learning Community of The Secondary Education
Service Area Office 25): PLC-KKSec25 Model ให้ดาเนินการรายงานตามแบบและระยะเวลาที่
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากาหนด
๓.๒ การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบาย จุดเน้น และงาน/
โครงการ ให้ดาเนินการรายงานตามแบบและระยะเวลาที่ผู้รับผิดชอบกาหนด
๔. รำยงำนกำรปฏิบัติรำชกำร ๖ เดือน
ศึกษำนิเทศก์ต้องจัดทำรำยงำนกำรปฏิบัติรำชกำรตำมบทบำท หน้ำที่ ปีงบประมำณละ ๒ ครั้ง ตำม
ประเด็นที่กำหนด ดังนี้
ครั้งที่ ๑ รวบรวมร่องรอยหลักฐำนกำรปฏิบัติงำนระหว่ำงตุลำคมถึงมีนำคม โดยส่งเอกสำรรำยงำน
ผ่ำนผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ภำยในวันที่ ๒๐ มีนำคม เพื่อนำเสนอ
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25 ต่อไป
ครั้งที่ ๒ รวบรวมร่องรอยหลักฐำนกำรปฏิบัติงำนระหว่ำงเมษำยนถึงกันยำยน โดยส่งเอกสำรรำยงำน
ผ่ำนผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ภำยในวันที่ ๒๐ กันยำยน เพื่อนำเสนอ
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25 ต่อไป
กรอบการเขียนรายงานการปฏิบัติราชการทุก ๖ เดือน
๑. ข้อมูลผู้รายงาน
๒. หน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย (ตามคาสั่ง สพม. เขต 25)
๓. ผลการปฏิบัติราชการ
๓.๑ งานตามมาตรฐานตาแหน่ง
(๑) งานนิเทศ
(๒) งานศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
(๓) งานวิจัย

(๔) งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
๓.๒ งานตามกลุ่มภารกิจ
๓.๓ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
๓.๔ งานอื่นๆ (งานกลุ่มสถานศึกษา งานพิเศษ งานโครงการ ฯลฯ)
๔. แนวทางการพัฒนางานในรอบ ๖ เดือนต่อไป

ตอนที่ ๔
ระบบนิเทศของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
เป้าหมาย
เป้ำหมำยสำคัญในกำรนิเทศ คือ กำรส่งเสริม กำรสนับสนุน และ ช่วยเหลือครูให้ประสบควำมสำเร็จ
ในภำระงำน มีควำมก้ำวหน้ำด้ำนวิชำชีพ และกำรทำงำน มีประสิทธิภำพ-ของโรงเรียนสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25 จำนวน 84 โรงเรียน โดยมีกำรปรับระบบและรูปแบบกำรนิเทศ ให้มีควำม
คล่องตัว เพื่อนำไปสู่กำรปฏิบัติงำนของเครือข่ำยกำรนิเทศ สหวิทยำเขต ให้ดำเนิ นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
อย่ ำ งเป็ น ระบบ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและประสิ ท ธิ ผ ล เพื่อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ โดย
กำหนดให้มีกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำแบบองค์รวม มีกำรบูรณำกำรเพื่อยกระดับ
๑. คุณภำพผู้เรียน (CAP) ๒. ครูปรับกำรเรียนเปลี่ยนกำรสอน (CC) ๓. คุณภำพสถำนศึกษำ ๔. กำรพัฒนำ
วิชำชีพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 5.คุณภำพกำรศึกษำ
วิสัยทัศน์
กลุ่ ม นิ เ ทศ ติ ด ตำมและประเมิ น ผลกำรจั ด กำรศึ ก ษำ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำ
เขต 25 เป็นองค์กรนำกำรนิเทศเพื่อพัฒนำนโยบำยและจุดเน้นที่มีประสิทธิภำพ
ค่านิยม
“เครือข่ำยร่วมพัฒนำ นำพำสู่ควำมสำเร็จ ด้วยหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง”
วัฒนธรรมองค์กร
“รู้งำน รู้คน บริกำรบนฟ้ำ เหนือควำมคำดหมำย”
แนวทางในการทางานร่วมกัน
ยึดแนวพระรำชดำรั สของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หั ว “อย่ำหยิบยกเอำควำมขำดแคลนมำเป็น
ข้ออ้ำงในกำรทำงำน จงทำงำนท่ำมกลำงควำมขำดแคลนให้บรรลุผลสำเร็จ”
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำได้อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรและค่ำนิยม
หลัก 12 ประกำร
3. น้ อ มน ำหลั ก ปรั ช ญำของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและหลั ก ธรรมภิ บ ำลมำบริ ห ำรจั ด กำรศึ ก ษำ
สู่ประชำคมอำเซียน และมำตรฐำนสำกล บนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย
4. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่ควำมเป็นมืออำชีพ
5. พัฒนำเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วม ครอบคลุมทุกภำคส่วนอย่ำงมีคุณภำพ

เป้าประสงค์
1. นักเรียนมีพัฒนำกำรที่เหมำะสมตำมช่วงวัย และได้สมดุล และนักเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้ นฐำน
ทุกคนมีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมช่วงวัยและมีคุณภำพ
2. ประชำกรวั ย เรี ย นทุ ก คนได้ รั บ โอกำสในกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนอย่ ำ งทั่ ว ถึ ง มี คุ ณ ภำพ
และเสมอภำค
3. ครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น มีทักษะที่เหมำะสม และมีวัฒนธรรมกำร
ทำงำนที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำและสถำนศึ ก ษำมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและเป็ น กลไกขั บ เคลื่ อ น
กำรศึกษำ ขั้นพื้นฐำนสู่คุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล
5. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ บูรณำกำรกำรทำงำนเน้นกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม กระจำยอำนำจ
และควำมรับผิดชอบสู่สถำนศึกษำ
6. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำกำรศึกษำ พื้นที่พิเศษ
จุดเน้นในการนิเทศ
1.ด้ำนกำรประกันคุณภำพ
2.ด้ำนกำรพัฒนำผู้เรียน
3.ด้ำนโอกำส ควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกำรถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ
4.ด้ำนทักษะภำษำ
5.ด้ำนทักษะเทคโนโลยีและดิจิตอล
6.ด้ำนทักษะชีวิต
หลักการ
๑. กำรนิเทศโดยใช้โรงเรียนและห้องเรียนเป็นฐำน (School and Classroom based Supervision)
๒. ยึดหลักกัลยำณมิตรนิเทศ คือ ปัญญำธรรม เมตตำธรรมและควำมเป็นจริงในชีวิต (สุมน อมร วิวัฒน์ ,
๒๕๔๗)
๓. กำรสร้ำงองค์ควำมรู้แห่งกำรเรียนรู้ (Learning Organization) และกำรพัฒนำวิชำชีพครูในลักษณะ
Professional learning community (PLC)
๔. ยึดหลัก TIN ประกอบด้วย Team work , Information , Node & Network
๕. กำรประกันคุณภำพทั้งระบบ ประกอบด้วย ระบบกำรบริหำรจัดกำร ระบบกำรเรียนกำรสอน และระบบ
กำรนิเทศ
ขอบข่ายการนิเทศ
กำรนิเทศ กำกับ ติดตำม ในครั้งนี้ เป็นกำรนิเทศ ติดตำมงำนนโยบำย จุดเน้น ของ สพฐ. และ สพม.
25 ประจำปีงบประมำณพ.ศ. 2562 ดังนี้
1. กำรนิเทศ ติดตำม งำนนโยบำย จุดเน้น ของ สพฐ. และ สพม.25
2. กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเปิดภำคเรียนของสถำนศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ

3. กำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช
2551 และมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สำระภูมิศำสตร์
ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
กำรสอนภำษำอังกฤษในสถำนศึกษำ (กำรพัฒนำครูแกนนำภำษำอังกฤษในระดับภูมิภำค)
“Boot Camp”
4. กำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
5. กำรนิเทศติดตำมโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษำ
6. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT)
7. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๘ กำรพัฒนำเรียนกำรสอนภำษำไทย : กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนกำรสอนภำษำไทยให้นักเรียน อ่ำน
ออก เขียนได้ อ่ำนคล่องเขียนคล่อง เพื่อพัฒนำกำรสอนอ่ำนและกำรเขียนภำษำไทยผ่ำนกำรเรียนรู้เชิงรุก
(Active Learning)
9. กำรนิเทศติดตำมโดยใช้กระบวนกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 25 (Professional Learning Community of The Secondary Education Service
Area Office 25): PLC-KKSec25 Model

รูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

Input
1.นโยบำยรัฐ/หน่วยงำนต้นสังกัด
2.ข้อมูลสำรสนเทศ
3.ทรัพยำกรกำรบริหำร
4.สภำพบริบทเขตฯ/สถำนศึกษำ/ชุมชน สังคม

สะท้อนกลับ

Process
สร้ำงควำมตระหนักและเตรียมกำรนิเทศ

Product
1.คุณภำพผู้เรียน
2.ครูปรับกำรเรียนเปลี่ยนกำรสอน
3.คุณภำพสถำนศึกษำ
4.กำรพัฒนำวิชำชีพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ระบบนิเทศกำรเรียนกำรสอน
Reflective Coaching & Monitoring

ระบบนิเทศ ติดตำม และประเมินผล
นโยบำย จุดเน้น กิจกรรม งำน/โครงกำร

เตรียมกำร
ปฏิบัติกำรนิเทศ

วิเครำะห์
สะท้อน
กลับ

วำงแผน

สร้ำงควำม
เข้ำใจ

แลกเปลี่ยน/สะท้อนข้อมูลนิเทศ
ประมวลผล/สรุป

สะท้อนกลับ

ปฏิบัติกำรนิเทศ
และประเมินผล
-ดำเนินกำร
-สะท้อนผล

แลกเปลี่ยน
เรียนรู้/
สรุปผล

คณะผู้จัดทำคู่มือ
1.นำงสุกัญญำ อนรรฆพันธ์
2.นำงจินตนำ คงอำนนท์
3.นำยจีรัฐติกุล ดอนวิจำรณ์ขจร
4.นำยสุนันท์ พันธุลำวัณย์
5.นำยนิคม กองเพชร
6.นำยพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์
7.นำยคเชนทร์ กองพิลำ
8.นำงสุชีรำ สำฆ้อง
9.นำงปิยะดำ รุณธำตุ
10.นำยกัมพล ขันธะวงษ์
11.นำยคมศร บุญเรือง
12.นำงพรผกำ หนูจันทร์
13.นำงสำวยุวะภำ รำวี
14.นำงสิรินันท์ สุรไพฑูรย์ แซ่ผุง
15. นำงสำวสุพรรษำ ธรรมสโรช

ผู้อำนวยกำรกลุ่มฯ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

