กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
1. นายสถาพร ชูทองรัตนะ ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการ
พิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา รับผิดชอบงานและปฏิบัติหน้าที่
ดังนี้
1) ให้ คาปรึ กษา แนะน า เสนอแนะ ติดตามการปฏิบัติงานในกลุ่ มงานนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
2) งานส่งเสริม และพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
2.1) รวบรวมจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการนิเทศและ
การจัดกระบวนการเรียนรู้
2.2) ศึกษาสภาพความต้องการของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
2.3) จั ดทาแผนการส่ งเสริมและพัฒ นาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการ
เรียนรู้
2.4) ดาเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและโครงการเป็นฐาน
2.4.1) การนิเทศโดยโรงเรียนเป็นฐาน ส่งเสริมการนิเทศภายใน ส่งเสริม
เครือข่ายนิเทศ ครูแกนนา ครูภูมิปัญญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก การนิเทศอย่างมีส่วนร่วม การระดมพลัง
นิเทศจากทุกฝ่าย
2.4.2) นิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน โรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนดีประจา
ตาบล Education Hub World Class โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนอัจฉริยะภาพ โรงเรียน
สองภาษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ
2.5) จัดระบบข้อมูล สารสนเทศ ตามสภาพปัญหา ความต้องการเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
3.1) รับผิดชอบโครงการโรงเรียนในฝัน
3.2) รับผิดชอบโรงเรียนมาตรฐานสากล
3.3) คณะนิเทศตรวจราชการที่ 11 (Roving Team) รับผิดชอบจังหวัดสกลนคร
และนครพนม
3.4) รับผิดชอบโครงการนิเทศการจัดการศึกษาเต็มพิกัด
3.5) รับผิดชอบงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาภาษาอังกฤษ และศิลปะ ตามลาดับ
3.6) งานวิจัยทางการศึกษาและงานวิจัยอื่น
3.7) รับผิดชอบกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายเสียวเหล่าพัฒนา
4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. นายบุรินทร์ วรรณวงศ์ ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
รับผิดชอบงานและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1) งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน

1.1) ประสานการจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขต
พื้นที่การศึกษา
1.2) จัดทาแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา
1.3) ดาเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ ายการนิเทศใน
รูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย
1.3.1) พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หรือสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้
1.3.2) จัดเวทีวิชาการ เผยแพร่นวัตกรรมองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1.3.3) จัดตั้งเครือข่าย สถานศึกษา เครือข่ายชุมชนเพื่อการเรียนรู้
1.3.4) จั ด ตั้ ง เครื อ ข่ า ยบุ ค คล ครู แ กนน า ครู ต้ น แบบ ชมรมครู ชมรม
ผู้บริหาร ชมรมบุคลากรทางการศึกษา
1.4) จั ดทาสรุ ป รายงานและเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่ อ เครื่องมือ หรือรูปแบบ
เครือข่ายนิเทศ และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2.1) รับผิดชอบโครงการโรงเรียนขนาดเล็ก
2.2) รับผิดชอบโครงการโรงเรียนดีศรีตาบล
2.3) คณะนิเทศตรวจราชการที่ 11 (RovingTeam) รับผิดชอบจังหวัดสกลนครนครพนม
2.4) รับผิดชอบโครงการนิเทศการจัดการศึกษาเต็มพิกัด
2.5) รับผิดชอบงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามลาดับ
2.6) รั บ ผิ ด ชอบกลุ่ ม โรงเรี ย นเครื อ ข่ า ยหนองซนดอนเตยและเครื อ ข่ า ยนาทม
(1.โรงเรียนบ้านนาทม 2.โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี 3.โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 4.โรงเรียนบ้านดอนแดง
ดอนดู่ 5.โรงเรีย นบ้ านท่าพัน โฮง 6.โรงเรียนบ้านดอนแดง 7.โรงเรียนบ้านหมูม้น 8.โรงเรียนบ้านโคกสี
9. โรงเรียนช่างกลปทุมวัน 10.โรงเรียนบ้านนาสามัคคี)
3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3. นายดนัย แซ่ริ ม ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ
รับผิดชอบงานและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1) งานนิ เทศติดตามตรวจสอบและประเมิ นผล การบริห ารจัดการศึกษาขั้ นพื้นฐานของ
สถานศึกษา
1.1) จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศติดตามการบริหารจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
1.2) ศึกษาวิเคราะห์และจัดทาเกณฑ์ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ ในการนิเทศการบริหาร
จัดการศึกษา

1.3) ดาเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
1.4) สรุปรายงานผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลและเผยแพร่ผล
การดาเนินการ
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2.1) รับผิดชอบโครงการนิเทศการจัดการศึกษาเต็มพิกัด
2.2) โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2.3) โครงการพัฒนากลุ่มเครือข่ายการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น
2.4) รับผิดชอบกลุ่มโรงเรียนแพงลาโขง
3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4. นายพงศักดิ์ เอกจักรแก้ว ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการ
พิเศษ รับผิดชอบงานและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1) งานศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยการพัฒนาการนิเทศการบริหารและการจัดการศึกษา
1.1) ศึ กษา ค้ น คว้ า วิเคราะห์ สภาพปั ญหาเกี่ย วกั บการพั ฒ นาการนิเ ทศระบบ
บริหาร และการจัดการศึกษา
1.2) ดาเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการบริหารและการจัดการศึกษา
1.2.1) การพัฒนาการนิเทศระบบบริหารและการจัดการศึกษา
1.2.2) การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ
1.2.3) การใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการนิเทศระบบบริหารการจัด
การศึกษา และเครือข่ายนิเทศ
1.3) สนับสนุน ส่งเสริมและเผยแพร่การวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศ
ระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
1.3.1) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี
1.3.2) จัดคลังความรู้รูปแบบวิธีการนิเทศการบริหารและการจัดการศึกษา
ทีด่ ี
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2.1) รับผิดชอบโครงการนิเทศการจัดการศึกษาเต็มพิกัด
2.2)
รับผิดชอบงาน ประสานความร่วมมือ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ
2.3) รับผิดชอบดาเนินการ นิเทศ กากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะนาผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนเพื่อให้เกิดการปรับปรุง/พัฒนาแผนจัดการศึก ษาเฉพาะบุคคลสาหรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษให้มีคุณภาพ
2.4) รับผิดชอบงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล การบริหารและจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์
2.5) รับผิดชอบกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายไชยบุรี และอุเทนโนนตาล อ.ท่าอุเทน

3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1. นายทนงชัย บัวทอง ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ปฏิบั ติห น้ าที่หั ว หน้ ากลุ่ มงานส่ งเสริ มและพัฒ นาสื่ อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางศึกษาโดยพิจารณา
กลั่นกรองงาน ดูแลให้คาปรึกษาติดตามการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงาน รับผิดชอบงานและปฏิบัติ
หน้าที่ ดังนี้
1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางศึกษา
1.1) ศึกษาความต้องการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.2) ดาเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา รวมทั้งสื่อ
ต้นแบบของหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา
1.3) ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถในการ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.4) นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา เพื่อนาผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
1.5) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริมการใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.6) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.7) ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
1.8) วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานศึกษา
1.9) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาที่ดาเนินการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยน ผลการวิเคราะห์ วิจัย นาไปใช้และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2.1) รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล การแข่งขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
2.2) รับผิดชอบโครงการอบรมด้านบูรณาการการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
2.3) รั บ ผิ ดชอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่ ออิเลคทรอนิกส์ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
2.4) รับผิดชอบกิจกรรมการจัดการศึกษาและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2.5) รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2.6) คณะท างาน และจั ด ท าคู่ มื อ อบรมศึ ก ษานิ เ ทศก์ เกี่ ย วกั บ การใช้ เ ครื่ อ ง
คอมพิว เตอร์ พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
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2.7) คณะวิทยากรหลักการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการ
เรียนการสอน ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.8) คณะทางานยกร่าง และบรรณาธิการกิจเกี่ยวกับการจัดทาแผน 200 วัน ระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อยกระดับการเรียนการสอน
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3.1) รับผิดชอบกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในอาเภอโพนสวรรค์
3.1.1) เครือข่ายนาขมิ้น โพนบก นาใน (โรงเรียนบ้านนาขมิ้น บ้านนาใน
บ้านโพนเพ็ก บ้านโพนบก บ้านเหล่าบะดาโนนอุดม บ้านขามเตี้ยใหญ่ บ้านขามเตี้ยน้อย บ้านอ้อวังหมากเห็บ
บ้านดงวิทยาคาร บ้านดอนยางทุ่งน้อย บ้านนาผักหมนาหมากแงว โรงเรียน ตชด.หนองดู่ และคอนราดเฮง
เค็ล)
3.1.2) เครือข่ายลาน้าทวย (โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ บ้านหนองนางเลิง
บ้านท่าเรือ บ้านหนองหญ้าปล้อง และโรงเรียนโสธิญา (เอกชน)
3.2) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3.2.1)ปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ ของ สพฐ.
2.นายสุ ริ ย า สาแก้ ว ต าแหน่ ง ศึ ก ษานิ เทศก์ วิ ทยฐานะศึ กษานิ เ ทศก์ ช านาญการพิ เ ศษ
รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.1) ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
1.2) วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา
1.3) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาที่ดาเนินการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยน ผลการวิเคราะห์ วิจัย นาไปใช้และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2.1) โครงการอบรมบูรณาการการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)เพื่อยกระดับ
การเรียนการสอน
2.2) โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนรู้
เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
2.3) โครงการ ขับเคลื่อนโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน
2.4) โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21
2.5) รับผิดชอบโรงเรียนในเครือข่ายนางัว และโรงเรียนบ้านอูนยางคา โรงเรียน
บ้านนาหว้า โรงเรียนบ้านนาพระ โรงเรียนบ้านดงหนองบัว
2.6) รับผิดชอบกลุ่มสาระหลัก ประกอบด้วยกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3. นางสาววราภรณ์ วงศ์ตาขี่ ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการ
พิเศษ รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา
1.1) ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
1.2) วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานศึกษา
1.3) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาที่ดาเนินการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยน ผลการวิเคราะห์ วิจัย นาไปใช้และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2.1) รับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามลาดับ
2.2) รับผิดชอบโครงการ กิจกรรมที่สนองกลยุทธ์และนโยบายสพฐ. โครงการพัฒนา
สื่อเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน
2.3) รับผิดชอบกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายเวินพระบาท-รามราช
3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
1. นายสุริยา สาแก้ว ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
เขตพื้นที่การศึกษา โดยพิจารณา กลั่นกรองงาน ให้คาปรึกษา ติดตามการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ ในกลุ่ม
งาน และปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ ดังนี้
1) กาหนดขอบข่ายของข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและบริหาร
ทั่วไปของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยศึกษาจากนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี
รายงานผลการปฏิบัติงาน จากกลุ่มต่างๆในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดทาระบบข้อมูล สารสนเทศ
3) ตรวจสอบข้อมูลและสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน
4) เผยแพร่ข้อมูลเป็นเอกสารและทาง Internet ในระบบเครือข่ายและสถานศึกษาใน
เขตพื้นทีก่ ารศึกษา
5) รายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ที่เป็นข้อมูลและสารสนเทศ ต่อคณะกรรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ถึงจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ

2. นายชวลิต ศรีพวงผกาพันธุ์ ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
1) การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและการนิเทศการศึกษา
1.1) วิเคราะห์ผลการบริหารและการจัดการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป ให้เห็นจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและ
ข้อเสนอแนะ
1.2) กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ในแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา
1.3) นาเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและการนิเทศ
การศึกษา ต่อคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
1.4) แจ้งแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษาให้
กลุ่มต่างๆ นาไปสู่การดาเนินการตามแผน
1.5) ประสานงานกับคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา เพื่อดาเนินการตามแผนและแก้ไขการดาเนินงานระหว่างการปฏิบัติ
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2.1) รั บผิดชอบกลุ่ มสาระการเรียนรู้ สั งคมศึกษาฯ วิทยาศาสตร์ และสุ ขศึกษาฯ
ตามลาดับ
2.2) รับผิดชอบโครงการนิเทศการจัดการศึกษาเต็มพิกัด
2.3) รับผิดชอบกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายสามผง บ้าข่า ท่าบ่อ อาเภอศรีสงคราม
3. นายพงศักดิ์ เอกจักรแก้ว ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิท ยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการ
พิเศษ รับผิดชอบงานและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1) งานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผล
1.1) นาแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและการนิเทศการศึกษา
มากาหนดจุดเน้น วิธีการ เครื่องมือและคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา
1.2) นาเสนอแนวทางจุดเน้น วิธีการ เครื่องมือและคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศ ต่อคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา
1.3) ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและการนิเทศตามแนวทางของ
คณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศ
1.4) รวบรวม ประมวล และวิเคราะห์ข้อมูลจากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและ
การนิเทศ
1.5) จัดทารายงานผลการติดตามตรวจสอบประเมินและการนิเทศต่อคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา
1.6)
เผยแพร่ า ยงานผลการติ ด ตามตรวจสอบประเมิ น และการนิ เ ทศต่ อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษาต่อ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

